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ПРЕДГОВОР.

11о гдасу историја, у стародревна времена Јелина и Римљана мунно је било стећи зна- ња и мудрост, за узрок, што није било твпографије, но науке морале су се пером писати, и тако биле су ријетке; не само, но неке нијесу се нигда ни писале, већеистом усмено, пак и тајно предавале су се, а мно- ге нијесу биле јоште ни устројиле се, и гдје- које пи изеашле се. С друге стране, није толико трудно било достићи славпо име књижеввика; јер, тко би умио добро латин- ски или једински или обадвоје, и познавао би оно мало списа у та два језика, више му ништа не би недостајало за сводобити се таквога имена. Отуда треба закључити и то, да су онда учитељи, при ријеткости књига, достојно цијенили се књиге, из којије, како из посведневније го- ворећије огледала и очевидније примјера, морала су учења прелијевати се у душе и срца ученика чисто природно и просто, јасно, живо, дјелатно и склоно к правоме мудрољубљу.
Напротив тога, почем је изништао је- лински и за њим донекле и латински језик, у познија хришћанска времена, гдје толики народи стадоше имати високе науке, хоћа- ше се за књижевника, да умије по готову
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ге нијесу биле јоште ни устројиле се, и гдје- 
које пи изеашле се. С друге стране, није 
толико трудно било достићи славпо име 
књижеввика; јер, тко би умио добро латин- 
ски или једински или обадвоје, и познавао 
би оно мало списа у та два језика, више 
му ништа не би недостајало за сводобити 
се таквога имена. Отуда треба закључити 
и то, да су онда учитељи, при ријеткости 
књига, достојно цијенили се 
књиге, из којије, како из посведневније го- 
ворећије огледала и очевидније примјера, 
морала су учења прелијевати се у душе 
и срца ученика чисто природно и просто, 
јасно, живо, дјелатно и склоно к правоме 
мудрољубљу.

Напротив тога, почем је изништао је- 
лински и за њим донекле и латински језик, 
у познија хришћанска времена, гдје толики 
народи стадоше имати високе науке, хоћа- 
ше се за књижевника, да умије по готову

Р-
I

I

ј
како живе

Цанчеву.Шгампарија Браће Јовановпћа у



54
сила наука и иросвЈештеља и колико Је го- 
ре глупљему и луђему према мудријему и 
вјегатијему.

Али има јогате неколико у Европи на- 
рода, који се находе у овоме горем од дру- 
гије стању и мало не у горем од старо- 
древног јелинског и римског времену. Мени 
на срцу лежи, да овдје именито споменем 
само мој славено-српеки. Нек ми опрости 
нека прегршт, што га Је срећног, која се 
мало есапи према толико другије несрећ- 
није милијона истога. Смишљајући, гдје 
смо, што смо и како смо, не може нам се 
ни замјерити, гато смо ми тако каспо и 
мучно почели марити за књигс; а гдје је- 
смо, гдје јоште и нијесмо. Не знам, колико 
већ можемо имати пепристојније и бесплод- 
нпје књига за овај почетак; но са свима 
скупа нијесмо јогате преоптерећени и не дао 
пам Бог никада да будемо. Снмо боже не 
ускрати нам, да се и ми сподобимо без 
дуљега уздисања имати опо, што нам је 
потребно, да не просјакамо до вијека од 
другије.

У моме отачаству Далмацији књижества 
нашега стање тако је жалоспо, да окаја- 
није не може бити. Виђеће се из мога 
житија, на који сам се начин ја учио књи- 
зи, који начин је ли, није ли побољшао се 
и до данас. Србљи занадне цркве (јер ово 
су све једни Србљи, како и они, што су

толико језика, колико бијаше тије књиже- 
вније народа, да им може читати књиге. 
Колика најприје дангуба, а послије безмјер- 
ни немили труд! Глава се заврти човјеку, 
кад помисли, шта је до данас библиотека, 
шта ли је свакоЈаки по свуда књига; а 
које, по суду научени људи, да се све 
добро протресу и прорешетају , 
би се зар преко половине , да је кукољ 
и којекакав смет и трине; и то би млого 
послужило праве мудрости и правије мудро- 
дрољубаца папретку и отуда свему свијету. 
С друге стране, за* постигнути општу пау- 
ку, произишло је мало по мало средства и 
начина тошко, да већ ваљаде више жели- 
ти, да се поправљају, него да се даље раз- 
мложавају.

С тијем течењем коло се окрену; и V 
нашавремена свијет хоћевећ дасе освијести, 
дасу пајнаиреднији они народи, који се нај- 
мање муте и даагубе с туђим језицима; но 
кроз своје књижевнике доспјели су, те на- 
лазе у своме језику све, што им је по- 
лезно и пристојно, из свију времена и од 
свију народа. Бог да прости! и кад се ово 
јоште чини помишљајући, да што је гођ 
превише те мјере, умложава истом библио- 
теке шараном хартијом и преобремењава 
ограничепу човјечију памет беспослицама. 
Ово довле разумије се, говорећи широм о 
Европи, гдје су народи увјежбали, колика је
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се потурчили, или боље рећи, помухаме- 
данили, и поунијатили) имају више узрока 
радовати се у своме отачаству, и зато, ка- 
ко су у свачему даље пред нама, тако су 
и у књигама: само та је с друге стране 
штета, што немилице губе |език свој сла- 
вепски и род с Италијани. Даће Бог, те ће 
премилостив садашњи цар наш погледати 
и на ове источног исповједанија вијерне 
своје поданике, посЈетити њих с благо- 
утробном својом разолуцијом, што је ради 
школа даровао онима у Унгарији, и при- 
грлити њих с онима заједно и једнако.

Осим књижнога стања нашије Србаља у 
Далмацији, виђеће се из мога житија и 
што им се тиче бића цркава и вјероиспо- 
вједанија. И грађапска досадашња њихова 
ту судбина моћи ће се узгред познати из 
истога; по гдјешто и нарави, обичаји и свој- 
ства њихова характера, Све то показује се 
у њему равномјерно и о Боци КоторскоЈ* 
илити Албанији, докле допиру по примо- 
рју адријатичком сељења српска.

Ово су узроци, за које ми се је виђело, 
да ће другима мило бнти, ако издам на 
свпјет ово моје жптије. Милија би била 
заисто и млого важнија (да их коме на ум 
падне описати и издати) житија пашије 
карловачкије митрополита од основања 
столице њихове у Сријему. Но та би се 
свије тицала посвемјестније Србаља, а ја

моје ограничавам међу мојима сартачастве- 
ницима, коијем оно ево и излази &а свијет 
за речене узроке сједињене с другима, којије 
ја, без учинити криво себи и својима, не мо- 
гох не послушати.Главпи од ови је узрока, или 
сви савакупно у једноме, јеет света непре- 
мјепа божија истина, за коју је и сами син 
божији до крстне ревновао смрти, истом да 
је славно и побједоноено освједочи и на ва- 
вијек одбрани. То јест, како мој млогого- 
дишњи публични живот, баш кроз перијод 
највећије превртања мога отачаства, даје у 
разговорима и послије моје смрти може 
давати млого повода, да се моје име име- 
нује и да се мени суди и пресуђује; неод- 
ложно је, да таковијем разговараоцем ја 
све саошптим, да за незнање којечега не 
би судили, ни како би за њах било ружно, 
ни за мекривично. Ово захтијева с обедвију 
страна праведљиво својељубље.

Ако би тко ово изданиЈе узео нешто и 
са стране частољубља, знамо, да је и ово 
општа човјечија, и кадје смјером, најпре- 
васходпија страст. П у томе се човјек по- 
доби самом Богу, који љуби и иште част 
и славу. Пак тко би овога чуствованија 
био лишен, шта би био и пред богом и пред 
људма?Уосталом. јаприкључењамојије није- 
сам биљежио с тијем намјерењем, да се ко- 
му кад с њима хвалим и из њих с временом 
себи некакав панегирик спишем; већ сам
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1
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их биљежио за приватни себи и својима 
спомен и за свако благоразумно, ако би ми 
кад гдје устребадо, публично моје онрав- 
дан»е и успокојење.

Што ми се пак тиче самије дјела мога 
живота, желим, да ме народници моји пре- 
вазиђу у добрима, а да си приклад за ос- 
трегање својеузму од противније, ако буде 
и овије, по слову: Тко млого дјејствује, ла- 
спо је да учини штопгго и преко реда; тко 
мало или ништа пе дјејствује, лако му је 
очувати се од погрјегаака, али слаба му 
зато хвала. Мене су моје судбине пронесле 
по простору из Далмације до Моекве и до 
Петербурга, до Париза, Цариграда и до 
Смирне; и осим нижије сваког чина и сте- 
пена људи, дале су ми имати дјела до ви- 
ше императора, краљева и патријарха. Прн- 
знајем и исповиједам са жалости, која ми 
до вијека остаје на срцу, да отачаству моме 
нијесам толико учинио, колика ми је била 
ревност, нешто за узрок мале моје власти 
и ништије средства, а највише — и ово 
нек буде мојим саотачаственицима на живо 
поучење — што у вријеме моје младости 
нијесам био упућен како ваља по стази на- 
ука, којије кад не има гдје требају, не има 
нигата, а тррбају више или мање сваком 
до орача и пастира, сељаном, какогођ и гра- 
ђаном.

дујућу књигу на свијет, ваља да се овдје 
јоште савршеније разумијем и помирим с 
оеима, који би ми могли што замјерити за 
оно, што сам горе рекао о књигама и о 
библиотекама. Ја не захтијевам титла спи- 
сатеља и не иштем ништа више да се по- 
зволи овој мојој књизи, него само оно, што 
јој се не може одрећи, да се то јест узи- 
ма у броју оније књига, које повједају, не 
измишљена којекакпа зановетања и хитро- 
сплетене пустоте , по истинита збившества; 
а овије важпост нек ријегаи о прочој исте 
срећи. Може се и дужно је о свачему, пре- 
ма своме времену, списивати књиге, о че- 
му тко боље умије и воли; и славније је 
остати забиљежену у љетописи муза, него 
у којијем другима (потребујућима свима му- 
за); јер кто гођ тијем путем и најмању сво- 
јијем блпжњима донесе корист, музе му не- 
ће заборавити имена. Али та је суштастве- 
на овдје разлика, што књиге излазеће на 
свијет изништавају, једне мало прије, друге 
мало послије, и тако једине само оне, којије 
је ваљаност дуговремена или вјечита, до- 
стојно се остављају и слажу у библиотеке. 
По чему, тко би гођ какво му драго висо- 
ко мудровање имао о оваковијем библиоте- 
кама, не може га имати вишег од мога, које 
ја желим да буде и свије снародника мојије, 
то јест: шго ја, послије светије храмова 
божије, пи у каква мјеста не находим да
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Послије овога призпања, издајући сље-
V
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је дужпо с већим улазити страхопочитањем 
и смиреномудријем, негоу ове пречасне пло- 
дова уу.ова човјечије храмине, које у 
самом дјелу јесу и ваља да се зову слове- 
сније душа житнице.

4

ЖИТИЈЕ
МЕНЕ

ГЕРАСИМА ЗЕЛИЋА
АРХИМАНДРИТАУ Манастиру Круии, априла мјесеца 1817 г.

Нрвп дијел.
Од рођења до ироизведења на стеиен архи- 

мандритства.
Герасим Зелић^ 

архимандрит. Дјетиљство и јуноштво.
Тромеђа је јоште добро познато пме у Идирику, 

прије бивше т. ј. ограничје републике мљетачке, 
цесаревине австријсхе и турске силе осмаоске. Ту на западњем подпожју планине велебитске лежи далма- 
тпнско село Жегар, ђе сам се ја од древњег благо- 
частивог свештеничког племена љета господња 1752. 
у 11. дан мјесеца јунија од оца Андреја и матере 
Јопане па овај бијели свијет родио и у светом крш- 
тењу именом Ћприд вазван. Како што свакоме, тако 
п мени бпше иромислом божијвм одређене на сви- 
јету овоме њеке судбине, које колико би доста пути 
назадно и устрашитељно било моћи из малена пред- 
виђетп, толико их се мило спомињати, ако су млоге 
биле и немиле, пошто нам преко главе пређу и пу- 
сте нас у отпшју у зредој старости. Нешто од 
раног јоште доба .ја узгред, како ме исте зга- 
ђаше стрпјеле, к њима бјех пажљив, и пошто ми се 
пођоше умложавата, почнем их биљежпти, и радп вјер- 
нијег памтења на оставу у писму спремати; писму,
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више менисе не утољаваше нигда чезњење за науком 
и за познањем; не би ни сам знао каковог блаже- 
ног у манастиру стања и даље тамо у свијету 
људскога живљења. Сваки даи међу тојем око петог 
часа послије иодне сљедоваше ми напаст главобоље 
п претешка оног сна, по ком кад би се разабрао, 
бунцао би и чинило би ми се, као да ми нешто го- 
вори: да пођеш, Ђириле! у манастир учитп се, како те 
је завјетовала мати, не би те више тако глава бо- 
љела, нит’ би те тај мртвачки борио сан. 11есто ја 
моља матер, а мати братучеда попа Стефана, да ми 
дозволи поћи у манастир, да ми се испуни здвјет 
материн и да се ослободим, како сам се тврдо на- 
дао, од моје двоструке болести; јер кром немоћп у 
глави, већ ми права болест бијаше и у срцу моја 
угњетена жеља, којом сам гинуо за књигом; али све 
то би залуду. — „Боже и богородице! ја сам више 
ваш, него домаћпје мојпје, код којвје морам пропасти 
у овоме мом невољном стању по њиовој кривпци; 
вп ми се смилујте п помозите ми!и Овако дач и ноћ 
тугујући, смислим најнослије све на једно. До Тре- 
бачнпка није далеко, нп одонле, куда бп ја преко 
њега од куће виђао, ђе калуђери долазе п вра- 
ћајућп се у манастпр Крупу замичу за брдо. Једно 
јутро, 3. новембра 1760. љега, рано украдем се од 
матере с постеље и бјежи од куће уз ријеку Зрма- 
њу, како ћу на мост преко ње и преко опе пла- 
нинице куд бог да и богородица. Али ме се брзо 
сети мати и нолети за мном. С једно хиљаду корак- 
љаја мога удаљења видим је, ђе за мном трчи, зо* 
вући ме, да станем п да је чекам. Но што она ви- 
ше зваше ја већма бјежа, да ме не увати, зашто 
знадо, да ми код онако јетке не би прошло на ште 
срца моје бјежање. II да ми не буде од некуда на 
сусрет пзишла нека жена Пава Буканчева, не би 
ме била нп стигла мати, која се бјеше већ уморила 
и почела сустајати. Тако кад ми види мати ову 
жену, а она почне впаати: „Држи, Пдво! увати ми 
то дијете, кад те срећа носи у овај час отуда.“

будући да мп је матн казивала, како ме је прије у 
зубној болести завјетовала, ако ме бог поштздп, 
дати ме у обптељ Крупу, менп једном дође на па- 
мет, да недуг мој п мртвило у глави не може ниш- 
та друго бити, него покарање божје и крупске чудо- 
творне богородпце за небрижнп завјет, и станем 
говорати матери: „Тп си, мајко! мене у болести 
прије ове, завјеговалд и обећала, ако оздравим, да 
ћеш ме дати на поучење п служење у манастир 
Крупу; пак си ти то заборавила и нећеш за ме да 
се стараш; зато је може бпти бзгородица на ме пус- 
стила ову другу у главу болест.“ На ово ми мати 
одговори: „Истпна је, душо моја, да сам ја тебе у 
болестп твојој завјетовала, да ћу те дати у мана- 
стир Крупу на науку ради услужења светој богоро- 
дици; али ево мој ђевер поп Стеф ш не да о том нп 
проговорптп; будући да су из куће Илаја Пантелија 
п Сава сва трп у манастиру на науцп, говори попо, 
да не можете сви битп понови п калуђери, јер тко 
би код куће остао и радио?“ II у самој ствари 
премда бијаше онда чељади у кућп нашој до триде 
сет душа, ни по што ме братучед поп Стефан не 
пушћаше да пођем у манастир учптп се, како ми 
срце кипљаше за пауком, сувише зато, што она три 
ђака из племепа бпјау у манастпру на школи. Осим 
манастира не бпјаше тада у свој Далмацијп ниђе 
нпкакве школе, како је право постојане и уређене 
нема ни до данас.

У оно вријеме живљаше код кмета обпгељп круп- 
ске монахпња њека, коју зваше бабом Штулом, јер 
бијаше без једне ноге и мјесто ње иђаше нолагано 
на дрвеној званој штула. Ова често долнзаше кући 
нашој у Жегар, и кад би гођ дошла, донпјела би 
мени колач и маого би ме пути мпловала, иштући 
ме од матере: „Дај ми, Јоваиа! ово твоје дијете, да 
га учпм.и Њој би на то мати моја одговарада: „Ја 
би ти га дала драговољно и дпјете веома желн ићи 
учити се, алп му не донушћа мој ђевер, поп Стефан.и 
II тако би иста баба одлазила без мене. С тијем
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више менисе не утољаваше нигда чезњење за науком 
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Ето ти јој у помоћ хитре Паве и увати ме,
ја већ задијао био трчећи. Стаее ме пома- 

гања и плач да ме пусти, јер нејак, од осам годи- 
на, не мого јој се из руку истргнути; но забадава. 
У томе стиже и мати с прутом у руци, живо ме 
искара ц ишиба и врати ме кући.

Пети дан послије. на 8. новембра, аранђелов 
дан бијаше. На овај дан поведе ме мати по обичају, 
која ме впше не пушташе из очију својије, у цркву. 
По јутрењи сјеђаше нред црквом посред 
стараца и избраније домаћина поп Стефан, старе- 
шина дома нашега, којега мати моја поче ту мо- 
дити, говсрећи му: гДопусти ми, попо! да одведем 

дијете баби Ани калуђерици, зашто се бојим 
да се онет не украде од куће, и само преко толи- 
ко ријека и преко Требачника могло би се уто- 
пити, или у гори забасати и вуци га изести.и Али 
пон све на својој мисли стојаше, ниги га ри.јечп 
магере моје, да ме пусти, могоше преклоннти. Тада 
млоги од сједећије около њега реченије људи 
доше му проговарати: „Зашто, поне Стефане! не 
пустиш то дијете, кад му срце иште, нек се иде 
учити. Ако се бојиш, да твоме сину Пани и синов- 
цу Сави не узме парохије жегарске, а оно може 
остати у манастиру и бити калуђер.и П на ове ри- 
јечи толико стараца једва се пон предаде и отпус- 
ти ме, говорећи ми: „Ајде с богом, угурсузе! доћи 
ћеш тн брзокући, како те избије баба Ана монахиња.и 
Почека ћеш, мислим ја у себи, док ти се ја вратим 
туке пасти. Пољуби га мати у руку и ја метнувши 
метанију, учиним то исто, пак она.Ј час пођемо у 
Крупу, ђе доспијемо на свршзтак литурђије и 
ђемо ту код цркве и моју бабу Штулу монахињу, 
која у ногу саката, али у језику здравија бијаше, 
него и један адвокат. Поведе ме иста дома, а мати 
ми се врати кући. На ма сутра дан напнше на ли- 
повој дашчици буквицу и почнем се учити. Додија- 
ло ми је било ту; што је јуче писала, оно сам јутрос 
морао добро остругати, да ми друго напише, осим што

зашто °ам морао сваки дан прије зоре устати, ватру на- 
ложити, кућу омести, псету објед зготовитп, дрва и 
®оде из Ораваче (потока) донпјети, пак посди.је к 
н,ој доћи, да јој додам аљине на руке, да се обуче, 

воде, да се умије. И сву ову службу лако би тр- 
пио, алп ми је најмучније било трпити посведневно 
уздржање од јела и пића; зашто код исте би ми 
био вавијек велики и страспи петак, а ријетко 
би се познало, да ми дође која недеља, или праз- 
ник с њоме. У шест мјесеци стојећи с овом бабом 
монахињом, изучим сав буквар, који ми она сваки 
Дан, као што више горе реко, на дасци липовој 
штампаше пером; бтдући да се не могаше у оно 
вријеме ниђе у Далмацији наћи на продају буквара 
п каквије другије српскије књига.

Случи се међу тим. да дође у Жегар пеки је- 
ромонах Василије из Мађарске, који казиваше, да је 
из манастира Грабовца. Млоги се у оно врпјеме 
калуђрри пз цесаревине по Далмацији ввђаше, про- 
сећп милостињу, који при блаженопочившем митро- 
политу г. Иавлу Ненадовићу из својије манастира 
бијау поутицали, за не подлећп оном благочастију 
и строгости монашкој, која бијаше до тог времена 
у Фрушкогораца забачена, како је и у трима 
благочастивим манастирпма у Дадмацпји данас пре- 
зрјена. Речени Василије бијаше започео школу у Же- 
гару, и како се дигоше из манастира Крупе мој 
братучед Илија п синовци Пане и Сава, дође и мо- 
ја мати по ме и дигне ме од монахиње. Тако сва 
четири стајасмо код куће и идосмо сваки дан у шко- 
лу, у коју се бијаше скупнло до четрдесет ђака. 
Послије десет мјесеци школни наш учитељ једном 
омркне, а не осване у школи. До мало дана сазна 
се, да је отишао у Скридин и у Добропољце, ђе је 
прије учио дјецу, да купи дугове. С богом одселе 
за ме науке и сва школска друга правила!

Стојећи нас четири ђака код куће и доодећи 
манастира Крупе сваке недјеље по један калу- 
ђер у Жегар да служп, будући да је по парохије 
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сабора светпх архистратига Михаила и оесплотеих
ове манастира Крупе, а по Зелпћа попова, заиште ме једном тадашњи еклисијарх крупски, јеромопах Јосиф Дошен, који би често долазио на об.јед ку- ћи нашој, од моје матере, да ме њему даде за ђа- мати се мо.ја приволи на то. Пошао сам му и служио сам га у клисари три годиве, а у путу косовском седам година. У она времена долазили би калуђери од Свете Горе и из Јерусалима у Дад- мацију, за милостињу, који бн при обједима свашта расказивали о свијету. Отуда се родила у срцу мо- ме велика жеља к путовању, и све сам међу мојима друговима иророковао, да ћу поћп у свијет, да гра- дове и царства видим. Речени мој духовпик Јосиф бијаше ми, шго се тицаше живљења и на путу пре- пвтања, јошге црњи, заборавнији или скупљи, него ли Ана монахиња. и за тај сам га узрок морао два пута остављати. Први пут бијаше, кад сам из ма- насгира Крупе огишао био с горе поменугим Васи- лиЈем шкодником, који ме хоћаше повесги у Сријем и дати ме у велике школе; али ме уставише мо]а мати, поа Стефан и калуђери крупски, кад сам се повратио с исгим у Крупу о празнику успенија богородичпа А другп пут послије десетога љета мога вјерна у свему и дошгена му сдужења, без да ме је икада у толпко година ударпо, зашго није имао | узрока, само за речену његову скупост и немар за млађега и да ми не буде свагда велики петак, отишао сам из Крупе јеромонаху мкнастира Крке, Мојсеју Будимиру, бившем у Косову на парохији, и код ово- га иребудем од успенија до ваведевиЈа, од куда евокако ћу се врагити у Крупу други пут.Крупски игуман и калуђерп писали бијау млого !пута игуману манастсра Крке, Никифору Гравици, брагаји да отпусте п не држе његова ђака, који се голвко љета у Крупи васпитавао и учио; и ако ме не би отпустили, да ће ући у ведико неприја- тељство и парницу поради мене. Слути се мени, духовником Будимпром дођем из слави овог манастира, т. ј.

прочихсила, у које вријеме сабирају се ио обичају сви калуђери на сабор. Трећи дан призову мене у саборну ћелију, ђе се бијау сабрали, и узме старац Макарија Крнета менп очако говорити: „Ћи- риде! ево, сннко, шта пише из Крупе манастира игу- ман и сва бр ^ћа, да те ми више код кас не држимо. Ми би те поради тво.је фамилије драговољно при- мили у наш манастир; али се мп не можемо поради тебе мразитп и свађати с нашом крупљансаом бра- ћом; него иди тп, синко, у Крупу, ђе сп стајао п учијо се од ђетинства твога.“ На ово сам ја од- говорио свијем, да се ја више у Крупу нећу вра- ћатп; „и ако ме се нећете ви примити, а оно ћу ићи у манастир Драговић; ако ли ме не би ни онђе ћели примити, а ја ћу поћи у Ерцеговину у који манастир.и Пзиђемо ми из сале, а мој дуовник Мојо Будимир мени пришапће: „Ајдемо ми у Косово; не слушај ти, што говоре калуђери; ја ћу се с тобом старатп.“ Тако пођемо и вратимо се натраг у наше Косово. Онда ми је било седампаест година прош- лије. Но не би мени дано с дуовником мојим Мој- сејем у Косо*у стајати дуље, већ само до вахода пресвете Богородице , кад је у Крупи слава у ма- лој цркви, ђе се народ сабира по обичају у храму. Међу тим одговоре Крчани Крупљаном, што сам им ја рекао, да се ја у Крупу нећу тити. Зато Јмисле Крунљани, да ме само домаме како у Круну. Напуте дакле мога братучеда попа СтеФана, да ми пише у Косово, које је од Жегара дан ода далеко, да ми је мати мало жива и да ме жели приЈе смрти вађети; него да друкчије не учи- ним, већ да на ма кући дођем. Примпм ја ово пис- мо три дана прије вахода пресвете богородице пођем таки из Косова у друштву с неки хришћани, који идоше у Крупу на сајам. У очи вахода свра- тим се у Крупу, да узапитам, Ј'е ли ми јошт жива ма- ти, или се је већ преставила. Толико јаасмо коње пред
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18 сабора светпх архистратига Михаила и 
оесплотеихове манастира Крупе, а по Зелпћа попова, заиште 

ме једном тадашњи еклисијарх крупски, јеромопах 
Јосиф Дошен, који би често долазио на об.јед ку- 
ћи нашој, од моје матере, да ме њему даде за ђа- 

мати се мо.ја приволи на то. Пошао сам му 

и служио сам га у клисари три годиве, а у путу 
косовском седам година. У она времена долазили 
би калуђери од Свете Горе и из Јерусалима у Дад- 
мацију, за милостињу, који бн при обједима свашта 

расказивали о свијету. Отуда се родила у срцу мо- 
ме велика жеља к путовању, и све сам међу мојима 

друговима иророковао, да ћу поћп у свијет, да гра- 
дове и царства видим. Речени мој духовпик Јосиф 

бијаше ми, шго се тицаше живљења и на путу пре- 
пвтања, јошге црњи, заборавнији или скупљи, него 
ли Ана монахиња. и за тај сам га узрок морао два 

пута остављати. Први пут бијаше, кад сам из ма- 
насгира Крупе огишао био с горе поменугим Васи- 
лиЈем шкодником, који ме хоћаше повесги у Сријем 

и дати ме у велике школе; али ме уставише 
мо]а мати, поа Стефан и калуђери крупски, кад сам 
се повратио с исгим у Крупу о празнику успенија 

богородичпа А другп пут послије десетога љета 
мога вјерна у свему и дошгена му сдужења, без да 

ме је икада у толпко година ударпо, зашго није имао | 
узрока, само за речену његову скупост и немар за 

млађега и да ми не буде свагда велики петак, отишао 
сам из Крупе јеромонаху мкнастира Крке, Мојсеју 

Будимиру, бившем у Косову на парохији, и код ово- 
га иребудем од успенија до ваведевиЈа, од куда ево
како ћу се врагити у Крупу други пут.

Крупски игуман и калуђерп писали бијау млого !
пута игуману манастсра Крке, Никифору Гравици, 

брагаји да отпусте п не држе његова ђака, који 

се голвко љета у Крупи васпитавао и учио; и ако 
ме не би отпустили, да ће ући у ведико неприја- 
тељство и парницу поради мене. Слути се мени, 

духовником Будимпром дођем из 
слави овог манастира, т. ј.

прочих
сила, у које вријеме сабирају се ио 

обичају сви калуђери на сабор. Трећи дан призову 

мене у саборну ћелију, ђе се бијау сабрали, и узме 
старац Макарија Крнета менп очако говорити: „Ћи- 
риде! ево, сннко, шта пише из Крупе манастира игу- 
ман и сва бр ^ћа, да те ми више код кас не држимо. 
Ми би те поради тво.је фамилије драговољно при- 
мили у наш манастир; али се мп не можемо поради 

тебе мразитп и свађати с нашом крупљансаом бра- 
ћом; него иди тп, синко, у Крупу, ђе сп стајао п 
учијо се од ђетинства твога.“ На ово сам ја од- 
говорио свијем, да се ја више у Крупу нећу вра- 
ћатп; „и ако ме се нећете ви примити, а оно ћу 

ићи у манастир Драговић; ако ли ме не би ни онђе 
ћели примити, а ја ћу поћи у Ерцеговину у који 
манастир.и Пзиђемо ми из сале, а мој дуовник Мојо 

Будимир мени пришапће: „Ајдемо ми у Косово; не 
слушај ти, што говоре калуђери; ја ћу се с тобом 
старатп.“ Тако пођемо и вратимо се натраг у наше 
Косово. Онда ми је било седампаест година прош- 
лије. Но не би мени дано с дуовником мојим Мој- 
сејем у Косо*у стајати дуље, већ само до вахода 

пресвете Богородице , кад је у Крупи слава у ма- 
лој цркви, ђе се народ сабира по обичају у храму. 
Међу тим одговоре Крчани Крупљаном, што сам им 
ја рекао, да се ја у Крупу нећу 
тити. Зато Јмисле Крунљани, да ме само домаме 
како у Круну. Напуте дакле мога братучеда попа 
СтеФана, да ми пише у Косово, које је од Жегара 

дан ода далеко, да ми је мати мало жива и да ме 

жели приЈе смрти вађети; него да друкчије не учи- 
ним, већ да на ма кући дођем. Примпм ја ово пис- 
мо три дана прије вахода пресвете богородице 
пођем таки из Косова у друштву с неки хришћани, 
који идоше у Крупу на сајам. У очи вахода свра- 
тим се у Крупу, да узапитам, Ј'е ли ми јошт жива ма- 
ти, или се је већ преставила. Толико 
јаасмо коње пред
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на малу вечерњу. Пођемо уз шкале (басамаке) у цркву и толико што ја пређо преко прага у пре- прату, која бијаше пуна жена, ето ти изненада загрли ме једна жена и почне ме љубити. Ја је се отресем и истргнем јој се из руку, не познавајући је, зашто је било мало мрачно. А када проговори и ночне плакати, онда познам, да је моја мати, и од- говорим јој: „Не плачи; зашто је меви поп Стефан писао, да си ти при концу живота, а ти си здрава, богу!“ Ту ми је на ма дошло на памет, да била хитрост Крупљана и да су ме преварплп,домаме у Крупу. Уђем 

Симић,

ницу водили Срби с Грцима около 40 година, док- де не постадо ја у Далмацији генерал-викаријем над нравославнпм црквама и не пресјеко ову пар- ницу љиову у Шибенику при пладању австријском 1797 године. II тако ја сад у Крупи останем, у који се манастир ја наскоро пострижем и зађаконим, што ћу сад казати. као
Поетриг и произведење

ства и свештенства.
на степен ђакон-

хвала
Је то
само да ме таковим начином у цркву, а када ме види игуман Сниридон дозове ме на десну страну и метне ме у стол код себе, да појем на малој вечерњи. Ја са свим до- бар пјевац био нијесам; но будући да онда не би Далмацији учптеља, ђе би се моглп учити бољег пјевца у Крупи онда дуовника Јосифа До-

Остадо ја у манастиру у ћелији Дошеновићевој, алп игуман Симвћ п калуђери у Крупи побојаше се да се ја опет не би из Крупе удалио у други ма- настир; и зато смислпше чрез исту зиму, те ме на прољеће 1774. године поведе речени игуман с пе- торицом другом у Црну Гору к блаженоиочившем митрополитуг. Сави Цетровићу на Стањевиће. Овђе би МЈ*есто било онисати невољу. у којој се налазаху у Дал- мацији цркве наше и вјероисповеданпје, без главе плити епискола свога будући све до мога генерал- викарства; но таково онпсање, коме ћемо другђе прпстојно наћи мјесто, овђе би од поведене приповијесги. Јунија 3 Стањевиће

Јаше у
нојатп, а оно од мене нпје било, осим мсга старог шеновића. Свп су ме калуђери радо дочекалн, особито пак Дошеновић. Ту не смишља више бавп- ти се, нег три дана; али ме стадоше увјеравати калуђери, а највпше поп Стефан и м ;ти, да оста- нем у Крупи, напомпњајућн ми, што ја бија и ~ боравио , да ме је мати у великој мојој болеста об;ећнл < и завјетовала у манаствр Крупу, а не у Крку. Почвем ја мислити и расуђпвати: да пођем у други манастир, а завјетован у Крупу, могао бп ме бог п крупска богородица покарати; и тако прекло- нивши се на молбу калуђера и сувише на матерпне сузе, остапем у Крупи, и опет прп Јосифу Доше- новићу. Овога задарски хришћани позову исте зиме у Задар за пароха, ђе Срби и пет шест Грка и Ципцара имађаху међу собом ироцес у Венецији. Срба 200 душа, а Грка и Цинцара само 10, пак су опет ови захтијевали, да у Задру буде парох Грк из Леванта, а не Србин; у чем Срби добпше пра- архпепископа Кутовали у Венецији годпне 1786. Тако су се п у Шибенику правдали и пар-

а

за-
нас извело далеко

истог љета на речени митрополст Са»:а предије мени ђаку НиколаЈ} Љесковцу из Мегка, обученима ту у монашки чпн, имена. мене назове Герасамом, а онога Нпкодимом, и рукоположи нас на ђаконство за ман. Крупу; а ђаконе Пиетелејмона Зелића,мог ро- ђеног синовца, Марка Плавшуиз Годубића, ПетраБје- дова из Пађена и Николу Шапоњу из Добропољца, запопи за мирске капелане код њновије пароха. Пс- тина, да смо се ми два премлада од година закалуђерила п зађаконила ште нам се је налазило нпти

и

осамнаести да речгм. јо- у устпје м^терино млпјеко, смо билп ушли у љета, како је назназено у канони свети отаца; али зато нека мисле игумани и саборни старци и сви монаси по манастири, који боље од ђеце разумију, што је чин монашки
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на малу вечерњу. Пођемо уз шкале (басамаке) у 

цркву и толико што ја пређо преко прага у пре- 
прату, која бијаше пуна жена, ето ти изненада 
загрли ме једна жена и почне ме љубити. Ја је се 

отресем и истргнем јој се из руку, не познавајући је, 

зашто је било мало мрачно. А када проговори и 

ночне плакати, онда познам, да је моја мати, и од- 
говорим јој: „Не плачи; зашто је меви поп Стефан 

писао, да си ти при концу живота, а ти си здрава, 
богу!“ Ту ми је на ма дошло на памет, да 

била хитрост Крупљана и да су ме преварплп,
домаме у Крупу. Уђем 

Симић,

ницу водили Срби с Грцима около 40 година, док- 
де не постадо ја у Далмацији генерал-викаријем 

над нравославнпм црквама и не пресјеко ову пар- 
ницу љиову у Шибенику при пладању австријском 

1797 године. II тако ја сад у Крупи останем, у који 

се манастир ја наскоро пострижем и зађаконим, 
што ћу сад казати.

као

Поетриг и произведење
ства и свештенства.

на степен ђакон-

хвала
Је то
само да ме таковим начином 
у цркву, а када ме види игуман Сниридон 
дозове ме на десну страну и метне ме у стол код 

себе, да појем на малој вечерњи. Ја са свим до- 
бар пјевац био нијесам; но будући да онда не би 

Далмацији учптеља, ђе би се моглп учити 
бољег пјевца у Крупи онда 

дуовника Јосифа До-

Остадо ја у манастиру у ћелији Дошеновићевој, 
алп игуман Симвћ п калуђери у Крупи побојаше се 

да се ја опет не би из Крупе удалио у други ма- 
настир; и зато смислпше чрез исту зиму, те ме на 

прољеће 1774. године поведе речени игуман с пе- 
торицом другом у Црну Гору к блаженоиочившем 

митрополитуг. Сави Цетровићу на Стањевиће. Овђе би 

МЈ*есто било онисати невољу. у којој се налазаху у Дал- 
мацији цркве наше и вјероисповеданпје, без главе 

плити епискола свога будући све до мога генерал- 
викарства; но таково онпсање, коме ћемо другђе 
прпстојно наћи мјесто, овђе би 
од поведене приповијесги. Јунија 3 
Стањевиће

Јаше у
нојатп, а оно од мене 
нпје било, осим мсга старог 
шеновића. Свп су ме калуђери радо дочекалн, 
особито пак Дошеновић. Ту не смишља више бавп- 
ти се, нег три дана; али ме стадоше увјеравати 

калуђери, а највпше поп Стефан и м ;ти, да оста- 
нем у Крупи, напомпњајућн ми, што ја бија и ~ 
боравио , да ме је мати у великој мојој болеста 

об;ећнл < и завјетовала у манаствр Крупу, а не у 
Крку. Почвем ја мислити и расуђпвати: да пођем 

у други манастир, а завјетован у Крупу, могао бп 

ме бог п крупска богородица покарати; и тако прекло- 
нивши се на молбу калуђера и сувише на матерпне 
сузе, остапем у Крупи, и опет прп Јосифу Доше- 

новићу. Овога задарски хришћани позову исте зиме 

у Задар за пароха, ђе Срби и пет шест Грка и 

Ципцара имађаху међу собом ироцес у Венецији. 

Срба 200 душа, а Грка и Цинцара само 10, пак су 

опет ови захтијевали, да у Задру буде парох Грк 

из Леванта, а не Србин; у чем Срби добпше пра- 
архпепископа Кутовали у Венецији годпне 

1786. Тако су се п у Шибенику правдали и пар-

а

за- нас извело далеко
истог љета на 

речени митрополст Са»:а предије мени 
ђаку НиколаЈ} Љесковцу из Мегка, обученима ту 

у монашки чпн, имена. мене назове Герасамом, а 

онога Нпкодимом, и рукоположи нас на ђаконство 

за ман. Крупу; а ђаконе Пиетелејмона Зелића,мог ро- 
ђеног синовца, Марка Плавшуиз Годубића, ПетраБје- 

дова из Пађена и Николу Шапоњу из Добропољца, 
запопи за мирске капелане код њновије пароха. Пс- 
тина, да смо се ми два премлада од 
година закалуђерила п зађаконила 
ште нам се је налазило 
нпти

и

осамнаест
и да речгм. јо- 

у устпје м^терино млпјеко, 
смо билп ушли у љета, како је назназено у 

канони свети отаца; али зато нека мисле игумани и 
саборни старци и сви монаси по манастири, који 

боље од ђеце разумију, што је чин монашки1 вицу од и пра-

к
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Книња у Рватску и будемо 2. марта у Плашком иосвећени и произведсни на степен свегатенства од блажевопочившег г. епископа Петра Петровића.
Путовање у Сријем и Бачку.

У години 1774. при мљетачком генерал-проведи- тору, илити главному управитељуБолду, бијнше ве- дика глад у Далмадији; зато ое занија народ и подигне се окодо иљаде фамилија и одселе се њеке у Босну под Турчина, а њеке под Австрију у Сри- јем. С посљедњима бијаше се одселио и њеки Па- Смуђа из Пађена, за којим у другом браку бијаше Марија. рођена сестра игумана крупског Саве Бје- дова, који четири већ љета није могао чути за се- стру и зета. јесу ли ђе живи. Зато стане по руко- положењу нашем у Плашкомисти игуман нами пето- риди говорити, који би се од нас нашао врстан, отићи у Сријем, изнаћи му и виђети реченогазета и сестру и писмо му од њи донијети, да ће Д8ти оном свога коња ђогу п 12 цекиња за трошак, а 88 цекиња кад се поврати с пуга из Сријема Штз, помислим, ја у себи; путоватп. те јоште с таковом понудом пак у Сријем! виђети фрушког^>рске царске манастире п српске у њима свеце! впђети толико свијета! По мојој из малена жељи за ти;ем, убрзим се, утече ми ријеч п речем вгумаву: „Ако неће ко- ји други, ја ћ у поћв; само да мије пасош.и На то ми одговори игуман, да с е је он већ зато разгова- рао с г. епискоиом и да је овај обећао дати пасош, да је онај, који пође, пз манастира Гомирја, њего- ве епархије, и да иде уФрушку Гору на поклоњење светим српским угодником; што и тај исти, ђе би га гођ питали одакле је, ваља да каже из ман. Го- мирја, а не да је из Далмације испод реп}блике венецнанске. И тако добијем пасош, покрај којега предами јоште г. епископ и препоручитељно писмо једно у Карловце својему рођеному брату Арсенију Петровићу, а другог. Арсеноју Радивојевићу, новосад-

вила светог Пахомија и великога Василија. Нас су лослије у Крупп. у 22. нашој години, управо с обре- дима постригли. С друге стране опет дај да расуди- мо п ово: када се не би ђеца од јуностп вала но манастири и учила, нарочито х * квије школа, како их до данас није у ДалмациЈИ, и кад под искушењем п руководством не би били сво- јиЈе стараца п наставника, то би сви манастири у Далмацији и у Турској земљи, у Црној и у Све- тој Гори запустјелп. Јербо би се ријетко налазпло, да савршен који човјек од 30 до 40 година остави се овога сујетпога и иреластпога свпјета, наши српски прадједи одрица- остављали, п да ми је до^ велику жалост п погибељ свега манастире пшли, да се посвете, царским крунама 
од судбина, 

сла-

васпита- 
ђе није ника-

на
и одрече 
као што су њекп ли се, царске дијадеме пуштено пзрећи, на рода и потомства, у а могли су се и у свијету п поддржаве своје предохранити чрез коЈе п дан данашњи велика чест народа вено-српског под тешким игом турским стење, по оп- | 
штој пословпци: хаљина сама не чини монаха. него ј| вјера и добра дјела. Било је к тому п таквије ока- | јаније невјежа, који не смпшљајући, што је и што {ј изискује чин монашки од човјека, сматрали су Зј манастпре као прибјежиште бесхљебније пропалица 
и љенпваца. и ишли у калуђере, истом да се туне I ране. да двнгубе и да лицемјере; а ови ни небу ни ј земљи корисни, како су сами били худп, тако су ј највећма пред свијетом похудпли н омразили шко анђелско житије.Од године 1774. до 1778. проведем у манастиру Крупи као ђакон, по обпчају манастирском извршу- јућп сваку службу, што ми је било наређено од игу- мана, кико тп: дохиариј} (кључарство), надзиратељ- ство над кухаром п мађунцем (пекаром), и другу подобну економпју у манастиру. У годпни 1778. от- прагимо се с игуманом Савом Бједовпм пзман. Кру- ле ја и ђакони Љесковац, Ћирил Драгаш. Прокопија Бједов и ђак женати Јосиф Новаковпћ иснред

светити и

и мона-
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22 Книња у Рватску и будемо 2. марта у Плашком 
иосвећени и произведсни на степен свегатенства од 
блажевопочившег г. епископа Петра Петровића.

Путовање у Сријем и Бачку.

У години 1774. при мљетачком генерал-проведи- 
тору, илити главному управитељуБолду, бијнше ве- 
дика глад у Далмадији; зато ое занија народ и 
подигне се окодо иљаде фамилија и одселе се њеке 
у Босну под Турчина, а њеке под Австрију у Сри- 
јем. С посљедњима бијаше се одселио и њеки Па- 

Смуђа из Пађена, за којим у другом браку бијаше 
Марија. рођена сестра игумана крупског Саве Бје- 
дова, који четири већ љета није могао чути за се- 
стру и зета. јесу ли ђе живи. Зато стане по руко- 
положењу нашем у Плашкомисти игуман нами пето- 
риди говорити, који би се од нас нашао врстан, 
отићи у Сријем, изнаћи му и виђети реченогазета 
и сестру и писмо му од њи донијети, да ће Д8ти 
оном свога коња ђогу п 12 цекиња за трошак, а 
88 цекиња кад се поврати с пуга из Сријема Штз, 
помислим, ја у себи; путоватп. те јоште с таковом 
понудом пак у Сријем! виђети фрушког^>рске царске 
манастире п српске у њима свеце! впђети толико 
свијета! По мојој из малена жељи за ти;ем, убрзим 
се, утече ми ријеч п речем вгумаву: „Ако неће ко- 
ји други, ја ћ у поћв; само да мије пасош.и На то 
ми одговори игуман, да с е је он већ зато разгова- 
рао с г. епискоиом и да је овај обећао дати пасош, 
да је онај, који пође, пз манастира Гомирја, њего- 
ве епархије, и да иде уФрушку Гору на поклоњење 
светим српским угодником; што и тај исти, ђе би 
га гођ питали одакле је, ваља да каже из ман. Го- 
мирја, а не да је из Далмације испод реп}блике 
венецнанске. И тако добијем пасош, покрај којега 
предами јоште г. епископ и препоручитељно писмо 
једно у Карловце својему рођеному брату Арсенију 
Петровићу, а другог. Арсеноју Радивојевићу, новосад-

вила светог Пахомија и великога Василија. Нас су 
лослије у Крупп. у 22. нашој години, управо с обре- 
дима постригли. С друге стране опет дај да расуди- 
мо п ово: када се не би ђеца од јуностп 
вала но манастири и учила, нарочито х * 
квије школа, како их до данас није у ДалмациЈИ, и 
кад под искушењем п руководством не би били сво- 
јиЈе стараца п наставника, то би сви манастири 
у Далмацији и у Турској земљи, у Црној и у Све- 
тој Гори запустјелп. Јербо би се ријетко налазпло, 
да савршен који човјек од 30 до 40 година остави 

се овога сујетпога и иреластпога свпјета, 
наши српски прадједи одрица- 

остављали, п да ми је до^ 
велику жалост п погибељ свега 
манастире пшли, да се посвете, 

царским крунама 
од судбина, 

сла-

васпита- 
ђе није ника-

на
и одрече 
као што су њекп 
ли се, царске дијадеме 
пуштено пзрећи, на 
рода и потомства, у 
а могли су се и у свијету п под

државе своје предохранити 
чрез коЈе п дан данашњи велика чест народа 
вено-српског под тешким игом турским стење, по оп- | штој пословпци: хаљина сама не чини монаха. него ј| 
вјера и добра дјела. Било је к тому п таквије ока- | 
јаније невјежа, који не смпшљајући, што је и што {ј 
изискује чин монашки од човјека, сматрали су Зј 
манастпре као прибјежиште бесхљебније пропалица и љенпваца. и ишли у калуђере, истом да се туне I 
ране. да двнгубе и да лицемјере; а ови ни небу ни ј 
земљи корисни, како су сами били худп, тако су ј 

највећма пред свијетом похудпли н омразили 
шко анђелско житије.Од године 1774. до 1778. проведем у манастиру 
Крупи као ђакон, по обпчају манастирском извршу- 
јућп сваку службу, што ми је било наређено од игу- 
мана, кико тп: дохиариј} (кључарство), надзиратељ- 
ство над кухаром п мађунцем (пекаром), и другу 
подобну економпју у манастиру. У годпни 1778. от- 
прагимо се с игуманом Савом Бједовпм пзман. Кру- 
ле ја и ђакони Љесковац, Ћирил Драгаш. Прокопија 
Бједов и ђак женати Јосиф Новаковпћ иснред

светити и

и мона-
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23скому егшскопу; тако и игумаа треће, на њекога игумна Јефтимија Котуровића у манастир Круше- дол, који је ирије њеколико година у време ма- трополита Ненадовића био у Крупи п по свој Дал- мацији путовао просећп милосгињу; но сад не у Кру- шедолу , него је у манастиру Кувеждину живио, велику срећу моју, као што ће се мало ниже виђети. Марта 8. послије подне изиђем из Плашке, пре- ђем преко ријеке Коране и поготову све једнако по киши и снијегу градове Глину, Костајницу, Јасено- вац, Градишку и Винковце, и стигнем 12. дан, не- те седмкце свете четирдесетнице, у Фрушку Гору, у манастир Привину Главу, на конак. Трудан и ја и мој коњ од толико дугог путовања, гладан и жедан, мокар и смрзнут од кише и од сни- јега, који ме је спроводио ваздан од Впнковаца до манастира овог, помислим у себи: хвала богу, ево ми покоја. Но јако сам се преварио. У манастиру овом примише ме једва и дадоше ми, да на црној земљи с једним старцем монахом у његовој ћелији прено- ћим. У јутру прије зоре загрмљеше више моје гла- ве звона велика, каоно ти по свитем фрушкогорским срнскпм царским и славним лаврама. Иремда сам од дванаест дана јашења био јако растрешен п умо- ран, опет устанем на јутрењу, расудивши на посте- љи, ако не дођем, неће мп датп ручати; држећи, да Је и у Фр)шкој Гори тај обичај, како бијаше у оно вријеме у Крупи, осим случаја болести; а дру- го, стидио сам се моје младосги, и тако с оним монахом изиђем, грћући од ћелије све до цркве сни- јег до пшпе кољена. По јутрењу вратим се у мој* конак, да се мало огријем; но не прође четврт ча- са, ал’ ето ти ми у ћелију калуђера једног од једно 35 година, који ми поче овако говорити: „Ако оћеш, штогођ фруштуковати (ужинаги), а ти једи, пак одлази с богом, зашго смо ми спромаси, нат’ има- мо доста хљеба за те, пи за коња ти сијена и зоби. Г. намЈесгник послао ме је, да ти ово кажем.и На рајечи буднем ван себе, пак му с најпонизнијим

п наЈ*умилнијим бесједама сганем представљати: „За Бога, оче! куда ћу ја сад поћи на оваком времену, да изгубим живот? Видиге ли сами. да од велика сни- јега и мећаве (која сву ноћ иђаше) није могуће ни из ћелије изићи? А што год потрошк манасгир на мене и на мога коња, све ћу платити, како гођ ре- кну братија и г. намесјтник.“На све ово
на

не одговори ми онај ни ријечи, већ окрене леђа и отиде. ПослиЈ*е одлаза његовог упи- там мога монаха, да ми покаже, које је ћелијаг. на-мјестника, да га идем просити, да __из манастира на оваком времену, да не нзгубим глазе код царске једне лавре и во Христје јадне и ^емерне братије. На то ми старац са сажаљењем одговори: „Залуду ти је, попо, ићи; зашто је то био сам несрећни намјестник, који је сад с тобом ту говорио. Он се сам намеће, да нам буде старјешина, почем нам се игуман не давно преставио.и Кад ми ово старац изусти, почем губитн назежду, да ће ме који дан код себе у манастиру задржати. Но ја то не узвјерујем старцу, већ прост и дрзновен намис, лим, да сам идем с њим говорити и да се сам о том увјерим. Једва умољен отвори старац ћелију, да тамо и амо по доксату и не видећи никога, пру- жи руку и рекне: „Оно су врата намјестникова, видићеш то и то число на њима, али те молим, по- по, немој му казати, да сам ти ја казао за његову ћелију.ц Рекнем му ја: не бој се! пак онамо очитам по монашком обичају пред врати: молитвами светих отац и пр. и куцнем у врата. Нујем одговор нека- кав, по ее разумијем га; ваљда је било њемачко херајн (унутра), по зато опет уђем у ћелију. Бацим на њега око и нознам таки, да Ј*е онај исги, кој*и је мало прије у старчевој ћелији са мном бесједио. Он се мало застиђе, кад ме виђе, а Ја му се покло- ним и почпем га модити и просити, да ме ради љу- бави божије не изгони из манастира, докле не про- ђе зло врнјеме; објећам, да ћу шго год он рече, платити за трошак манасгира на ме и на мога ко-

ме не изгони

погле-

попо

ове
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скому егшскопу; тако и игумаа треће, на њекога 
игумна Јефтимија Котуровића у манастир Круше- 
дол, који је ирије њеколико година у време ма- 
трополита Ненадовића био у Крупи п по свој Дал- 
мацији путовао просећп милосгињу; но сад не у Кру- 
шедолу , него је у манастиру Кувеждину живио, 

велику срећу моју, као што ће се мало ниже виђети. 
Марта 8. послије подне изиђем из Плашке, пре- 

ђем преко ријеке Коране и поготову све једнако по 
киши и снијегу градове Глину, Костајницу, Јасено- 
вац, Градишку и Винковце, и стигнем 12. дан, не- 
те седмкце свете четирдесетнице, у Фрушку Гору, 
у манастир Привину Главу, на конак. Трудан и 
ја и мој коњ од толико дугог путовања, гладан 
и жедан, мокар и смрзнут од кише и од сни- 
јега, који ме је спроводио ваздан од Впнковаца до 
манастира овог, помислим у себи: хвала богу, ево ми 
покоја. Но јако сам се преварио. У манастиру овом 
примише ме једва и дадоше ми, да на црној земљи 
с једним старцем монахом у његовој ћелији прено- 
ћим. У јутру прије зоре загрмљеше више моје гла- 
ве звона велика, каоно ти по свитем фрушкогорским 
срнскпм царским и славним лаврама. Иремда сам 
од дванаест дана јашења био јако растрешен п умо- 
ран, опет устанем на јутрењу, расудивши на посте- 
љи, ако не дођем, неће мп датп ручати; држећи, 
да Је и у Фр)шкој Гори тај обичај, како бијаше у 
оно вријеме у Крупи, осим случаја болести; а дру- 
го, стидио сам се моје младосги, и тако с оним 
монахом изиђем, грћући од ћелије све до цркве сни- 
јег до пшпе кољена. По јутрењу вратим се у мој* 
конак, да се мало огријем; но не прође четврт ча- 
са, ал’ ето ти ми у ћелију калуђера једног од једно 
35 година, који ми поче овако говорити: „Ако оћеш, 

штогођ фруштуковати (ужинаги), а ти једи, пак 
одлази с богом, зашго смо ми спромаси, нат’ има- 
мо доста хљеба за те, пи за коња ти сијена и зоби. 
Г. намЈесгник послао ме је, да ти ово кажем.и На 

рајечи буднем ван себе, пак му с најпонизнијим

п наЈ*умилнијим бесједама сганем представљати: „За 
Бога, оче! куда ћу ја сад поћи на оваком времену, да 

изгубим живот? Видиге ли сами. да од велика сни- 
јега и мећаве (која сву ноћ иђаше) није могуће ни 
из ћелије изићи? А што год потрошк манасгир на 
мене и на мога коња, све ћу платити, како гођ ре- 
кну братија и г. намесјтник.“

На све овона не одговори ми онај ни ријечи, већ 
окрене леђа и отиде. ПослиЈ*е одлаза његовог упи- 
там мога монаха, да ми покаже, које је ћелијаг. на-
мјестника, да га идем просити, да __
из манастира на оваком времену, да не нзгубим 
глазе код царске једне лавре и во Христје јадне 
и ^емерне братије. На то ми старац са сажаљењем 
одговори: „Залуду ти је, попо, ићи; зашто је то био 
сам несрећни намјестник, који је сад с тобом ту 
говорио. Он се сам намеће, да нам буде старјешина, 
почем нам се игуман не давно преставио.и Кад ми 
ово старац изусти, почем губитн назежду, да ће ме 
који дан код себе у манастиру задржати. Но ја то 
не узвјерујем старцу, већ прост и дрзновен намис, 
лим, да сам идем с њим говорити и да се сам о том 
увјерим. Једва умољен отвори старац ћелију, 
да тамо и амо по доксату и не видећи никога, пру- 
жи руку и рекне: „Оно су врата намјестникова, 
видићеш то и то число на њима, али те молим, по- 
по, немој му казати, да сам ти ја казао за његову 
ћелију.ц Рекнем му ја: не бој се! пак онамо очитам 
по монашком обичају пред врати: молитвами светих 
отац и пр. и куцнем у врата. Нујем одговор нека- 
кав, по ее разумијем га; ваљда је било њемачко 
херајн (унутра), по зато опет уђем у ћелију. Бацим 
на њега око и нознам таки, да Ј*е онај исги, кој*и 
је мало прије у старчевој ћелији са мном бесједио. 
Он се мало застиђе, кад ме виђе, а Ја му се покло- 
ним и почпем га модити и просити, да ме ради љу- 
бави божије не изгони из манастира, докле не про- 
ђе зло врнјеме; објећам, да ћу шго год он рече, 
платити за трошак манасгира на ме и на мога ко-

ме не изгони

погле-

попо

ове
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27Онда ти мој намјестник изврати поприЈеко на ће ме прождријети. и одговори ми ср- одлазиш; него ајде из

ња.
а ја пзвадим. не губећи времена, три сребрене цванцике, те му дам. За тим узмем из бисага моју малу од олбе плоштицу, напијем бија купио у Винковци, понудим старца бившег домаћина. и ту се с овим опростим. Ово ми је био фруштук у Привиној Глави.Узјашим на коња и одлучим

ме очи, као да дито: „Ја сам ти казао, да моје ћелије!" Од овије ријечи, као из пугаке ударен, и од стида и жалости смућен, изиђем му из ћелије и одећи до мога домаћина станем размишљавати у себи, кудаћу сад? Од велике мећаве не виђаше се прст пред очима. Тада (године 1778.) ишаоје седам дана и седам ноћи непрестано страшни снијег и велико млоштво марве пропало је те године по Сри- јему и Бачкој, особито у торовпма непокривеним. Кад кажеч мојем домаћину, што ми је рекао намјестник, одговори ми: „Јесам ли ти ја казао. попо, да ћеш се залуду мучити?и Али тко би ово прије могао вјеро- вати, докле човјек сам не искуси, да онакова цар- ска једва лавра у онаковом богатству не може еа онаквом страпшом и погибељном времену који дан убјежиште дати једном иностраном свештенику, а јошт калуђеру!Сав смућен и уплашен пођ^м низ басамаке, дакоња. Једва дођем

се шљивовице, што 
и момка и мога

се од немилосрдног манастира са опаким човјеком, који бијаше при- вино-главски лугар. Пође преда мном настира, не знам, је ли било више од сто коракља- ја, пак стане и рече ми: „Ето ти, попо, пута. куда из Фрушке вози маеастир дрва; ајде управо и када пређеш преко горе и сиђеш у поље, наћп ћеш све около пута винограде, из којиЈ'е када изиђеш, види- ћеш друм и паласаке.и То рече и обрати ми леђа. Говорим му ја: „Ајдо, човјече божји. .јопп мало са мном; зашто ти дадо три пванцике? То није право ни поштено.“ Али ти се мој’ лугар окреее и ћеде

до више ма-

да се врати и да ми нешто одговори: но ја не мо- го га више гледати и слушати, већ ободем коња и помислим у себи: 0 боже мој‘, весрећан ти сам. Какви су то калуђери? какве ли су им слуге? из фрушкогорског манастира Раковца старац Пајсије стајаше л>. 1776. у Крупи годину дана Пођем мало напријед и нађем непроодиму пустињу и гору сву покривееу снијегом и ледом. Гоним коња камџијом и мамузамз, да би прешао прије преко Фрушке; а^и сирома уморан и сустао једва се мицаше, грћу- ћи снијег вигае трбуа. Јошт помислим, ако има ме* ђеда или вукова у овој горп и изиђе који преда ме, ту ћу п живот изгубити, и тако ће ми проћи жеља путовати по свијету, која ме је од младости моје питала и којом сам прорицао, да ћу поћи ви- ђети свијет, туђе земље и царства.Нпгда од рођенија мога нијесам, чини ми се, тако усрдно уздишућп бога молио, као сад иду- ћи преко Фрушке. Молећи се тако богу, стигнем на друм и угледам паласаке. Алн ево невоље, куда ћу сада, на лијево или на десно? Зашто се ту на

видим п да напојим мога јнднога пред шталу од гнијега, који ми тако сппаше у очи, 11 да ме загуши. Ал1 кад тамо, а оно мој коњ дркће ј од страшне студени пред шталом свезав, а сједло Ј под стрејом. Одријешим коња и поведем га у шта- ј лу, ал оћеш! штала закључана, и нитко се нигди § ве внђе и не чу. Узмем испод стреје мало огризина, аД отрем коња од снпјега и осједлам га, пак враћајући ј се у манастпр, да узмем бисаге и кабаницу, дођу Д ми на иамет ријечи Христове, говерене апостолом: Ш Гдје вас не приме, взидите и прах од ног в&ших Ј отресите. Отресем и ја ту. но не пра него снијег, Ш који лећаше од Привине Главе чак до другог мана- Ш стира. Узмем мој пртљаг п упитам оног старца мо* ш наха, који је манастир одонле најближи. „Кувеж-Ш дин,“ одговори ми старац; п на моју молбу, да нађе кога, који би ми не забадана, но за плаћу показао пут к томе манастиру, отиде и доведе ми једног чов)ека. Овај завште за труд свој форинту,

[
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Онда ти мој намјестник изврати поприЈеко на 
ће ме прождријети. и одговори ми ср- 

одлазиш; него ајде из
ња. а ја пзвадим. не губећи времена, три сребрене 

цванцике, те му дам. За тим узмем из бисага моју 
малу од олбе плоштицу, напијем 
бија купио у Винковци, понудим 
старца бившег домаћина. и ту се с овим опростим. 
Ово ми је био фруштук у Привиној Глави.

Узјашим на коња и одлучим

ме очи, као да 
дито: „Ја сам ти казао, да 
моје ћелије!" Од овије ријечи, као из пугаке ударен, 
и од стида и жалости смућен, изиђем му из ћелије 

и одећи до мога домаћина станем размишљавати у 
себи, кудаћу сад? Од велике мећаве не виђаше се 

прст пред очима. Тада (године 1778.) ишаоје седам 
дана и седам ноћи непрестано страшни снијег и 
велико млоштво марве пропало је те године по Сри- 
јему и Бачкој, особито у торовпма непокривеним. Кад 

кажеч мојем домаћину, што ми је рекао намјестник, 
одговори ми: „Јесам ли ти ја казао. попо, да ћеш се 
залуду мучити?и Али тко би ово прије могао вјеро- 
вати, докле човјек сам не искуси, да онакова цар- 
ска једва лавра у онаковом богатству не може еа 
онаквом страпшом и погибељном времену који дан 

убјежиште дати једном иностраном свештенику, а 

јошт калуђеру!
Сав смућен и уплашен пођ^м низ басамаке, да

коња. Једва дођем

се шљивовице, што 
и момка и мога

се од немилосрдног 
манастира са опаким човјеком, који бијаше при- 
вино-главски лугар. Пође преда мном 
настира, не знам, је ли било више од сто коракља- 
ја, пак стане и рече ми: „Ето ти, попо, пута. куда 

из Фрушке вози маеастир дрва; ајде управо и када 

пређеш преко горе и сиђеш у поље, наћп ћеш све 

около пута винограде, из којиЈ'е када изиђеш, види- 
ћеш друм и паласаке.и То рече и обрати ми леђа. 
Говорим му ја: „Ајдо, човјече божји. .јопп мало са 

мном; зашто ти дадо три пванцике? То није право 
ни поштено.“ Али ти се мој’ лугар окреее и ћеде

до више ма-

да се врати и да ми нешто одговори: но ја не мо- 
го га више гледати и слушати, већ ободем коња и 

помислим у себи: 0 боже мој‘, весрећан ти сам. 
Какви су то калуђери? какве ли су им слуге? из 
фрушкогорског манастира Раковца старац Пајсије 

стајаше л>. 1776. у Крупи годину дана Пођем мало 
напријед и нађем непроодиму пустињу и гору сву 
покривееу снијегом и ледом. Гоним коња камџијом 

и мамузамз, да би прешао прије преко Фрушке; а^и 
сирома уморан и сустао једва се мицаше, грћу- 
ћи снијег вигае трбуа. Јошт помислим, ако има ме* 
ђеда или вукова у овој горп и изиђе који преда 

ме, ту ћу п живот изгубити, и тако ће ми проћи 

жеља путовати по свијету, која ме је од младости 
моје питала и којом сам прорицао, да ћу поћи ви- 
ђети свијет, туђе земље и царства.

Нпгда од рођенија мога нијесам, чини ми се, 
тако усрдно уздишућп бога молио, као сад иду- 
ћи преко Фрушке. Молећи се тако богу, стигнем 

на друм и угледам паласаке. Алн ево невоље, куда 
ћу сада, на лијево или на десно? Зашто се ту на

видим п да напојим мога јнднога 
пред шталу од гнијега, који ми тако сппаше у очи, 11 
да ме загуши. Ал1 кад тамо, а оно мој коњ дркће ј 
од страшне студени пред шталом свезав, а сједло Ј 
под стрејом. Одријешим коња и поведем га у шта- ј 

лу, ал оћеш! штала закључана, и нитко се нигди § 

ве внђе и не чу. Узмем испод стреје мало огризина, аД 
отрем коња од снпјега и осједлам га, пак враћајући ј 

се у манастпр, да узмем бисаге и кабаницу, дођу Д 

ми на иамет ријечи Христове, говерене апостолом: Ш 
Гдје вас не приме, взидите и прах од ног в&ших Ј 

отресите. Отресем и ја ту. но не пра него снијег, Ш 
који лећаше од Привине Главе чак до другог мана- Ш 

стира. Узмем мој пртљаг п упитам оног старца мо* ш 

наха, који је манастир одонле најближи. „Кувеж-Ш 

дин,“ одговори ми старац; п на моју молбу, да 
нађе кога, који би ми не забадана, но за плаћу 

показао пут к томе манастиру, отиде и доведе ми 

једног чов)ека. Овај завште за труд свој форинту,
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ћом и богме шестом кућом једнако вичем, али све залуду: нптко се не одзивље и нитко веће на вра- та ни да се помоли. Истина, ђеђе би тко мали про- зорић отворио; по таки бв га затворио, да му се не лади соба. Тешке жалости! што ћу сад? Сјаати не смијем, јер ми је мучно од великога снијега узјаати. Поступим напријед, и пред седмом кућом једнако: о домаћине! вичући, падне ми на памет, да Сријемци може бити не знаду, што ће рећа дома- ћин, и почнем звати: „0 газда! о газда! Ако сте људи и хришћани и вјерујете у бога и Псуса Хрис- та, изиђи тко на врата и кажи ми, куда ћу у ма- настир Кувеждин, да не погинем данас пред ваши- је врати, страни један путник и јошт свештенпк.а Кад већ у њеко доба помоли се човјек кроз врата само у гаћа и кошуљи и бос, и на мо.је питање и- зиђе из куће и пође преда мном десег петнаест ко- ракљаја, говорећи ми: „Ајде туда низа страну и наћи ћеш поток један, пак ајде све уз воду, и тако ћеш доћи у манастир.“ Захвалим му на љубови, иак уз исти поток, који се на свој оној студени не бпја- ше смрзнуо: али се боја, да се не увалпм у какву јаружину под снпјегом, које се обично наоде око- ло текућиЈе вода. С помоћу божјом за једно по до- бра часа ода свршим невредкмо зао дана тог пут и нађем пожељено п каквом се нијесам могао ни надати, гостољубиво прибјежиште.Како сниЈег ока отворити не дајаше, прије не- го миеастир указа ми се коњушња и ту велика врата са сводом, под којим не бијаше снијегом по- кривено. Уђсм уеутра, сјашим, свалим са себе моју, пуну снијега и леда црљену кабаницу; ал ето ти ми слуге једног, који ми привати коња и рече: „Ајде, попо, у транезарију, калуђери су сад на обједу, ја ћу коња намирн1и.“ Када виђо усрђе овога млади- ћа, реко у себи: „Ђе су оваке слуге, ту ће бити и другојачији калуђери и различви од оније у При- виној Глави.и Псти младић доведе ме до трапеза- рије, у коју уљезавши, нађем около стола до 20 ка-

све стране путови савпјаше; а онако љут и очаЈан при растанку с лугаром не бија упамтио, на коју страну рече, да се окренем. Постојим ту мало, мисаећи и размишљавајући, на коју ћу страну, пак онда упутим (ни сада не знам, десно ли, или лије- во), нек ме воде, рекнем у себи, било куда му дра- го, овај друм и иаласаци. Често сам око себе погле- дао, нећу ли набасати на какву кућу, село, или прњавор (село кмета манастирскпје), док нијесам набасао покрај друма на једну малу кућицу. Сјао ту у снијег до појаса, свеза коња п уђо у кућу, у малену једну собицу. Назовем иомозп бог! пак у- прав к нећи; и премда ми ту нитко нпшта не одго- вори, прпнесем брже боље руке у пећњаке. да ми се откраве од леда, но са сграом и не држећи их за- дуго у врућије пећњаци, да ми не бп послије поиспа- дали прсти. У тој собицп бијаше човјек п жена и двоЈ*е мале дјечице, једна крлва с телетом, једна свиња и нсето. Гледаше они у ме, а ја у њи. Питам ја, је ли далеко манастир Кувеждин; а они ми не од- говарлју ништа. Паде ми на ум: биће Швабе, а не Срби. Ја не знајући ријечи њемачки, почнем и ру- кама и ногама маати, говорећи: Клостер, клостер Кувеждпи? а они ми на то одговоре: Нпкс рациш, т. ј. Ништа (не разумијем) рацки (раски иди ра- ■ мјесто српски). Тако не разумијевајући сви за једну четврт часа, док се ја богом, те ја опет на коња, јед-

ми

се

стијански, на 
се помучимо мадо огријем, пак с ва ноге пз дубљине сниЈега извадивши.Напредујућа управ истпм путем једно два часа, ето ти уђем као у некакву варош. Помози боже! Када виђо ове куће, учини ми се, као да ми свану, ,х помисли ја у себи: ово ће моратп бити прњавор кувеждпнски, од којега зар ни манасгир неће бити далеко. Стадо пред једном кућом, које су све сла- мом ражлном или шеваром покривене. како по Ко- сову ц нашој Цегини; зовем: „О домаћине! о дома- ћине! изиђи на врата, молим те, и кажи ми, ђе је манасгир Кувеждан.4* Тако пред једпом, другом, тре-

и
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28 ћом и богме шестом кућом једнако вичем, али све 
залуду: нптко се не одзивље и нитко веће на вра- 
та ни да се помоли. Истина, ђеђе би тко мали про- 
зорић отворио; по таки бв га затворио, да му се 
не лади соба. Тешке жалости! што ћу сад? Сјаати 
не смијем, јер ми је мучно од великога снијега 
узјаати. Поступим напријед, и пред седмом кућом 
једнако: о домаћине! вичући, падне ми на памет, да 
Сријемци може бити не знаду, што ће рећа дома- 
ћин, и почнем звати: „0 газда! о газда! Ако сте 
људи и хришћани и вјерујете у бога и Псуса Хрис- 
та, изиђи тко на врата и кажи ми, куда ћу у ма- 
настир Кувеждин, да не погинем данас пред ваши- 
је врати, страни један путник и јошт свештенпк.а 
Кад већ у њеко доба помоли се човјек кроз врата 
само у гаћа и кошуљи и бос, и на мо.је питање и- 
зиђе из куће и пође преда мном десег петнаест ко- 
ракљаја, говорећи ми: „Ајде туда низа страну и наћи 
ћеш поток један, пак ајде све уз воду, и тако ћеш 
доћи у манастир.“ Захвалим му на љубови, иак уз 
исти поток, који се на свој оној студени не бпја- 
ше смрзнуо: али се боја, да се не увалпм у какву 
јаружину под снпјегом, које се обично наоде око- 
ло текућиЈе вода. С помоћу божјом за једно по до- 
бра часа ода свршим невредкмо зао дана тог пут 
и нађем пожељено п каквом се нијесам могао ни 
надати, гостољубиво прибјежиште.

Како сниЈег ока отворити не дајаше, прије не- 
го миеастир указа ми се коњушња и ту велика 
врата са сводом, под којим не бијаше снијегом по- 
кривено. Уђсм уеутра, сјашим, свалим са себе моју, 
пуну снијега и леда црљену кабаницу; ал ето ти ми 
слуге једног, који ми привати коња и рече: „Ајде, 
попо, у транезарију, калуђери су сад на обједу, ја 
ћу коња намирн1и.“ Када виђо усрђе овога млади- 
ћа, реко у себи: „Ђе су оваке слуге, ту ће бити и 
другојачији калуђери и различви од оније у При- 
виној Глави.и Псти младић доведе ме до трапеза- 
рије, у коју уљезавши, нађем около стола до 20 ка-

све стране путови савпјаше; а онако љут и очаЈан 
при растанку с лугаром не бија упамтио, на коју 

страну рече, да се окренем. Постојим ту мало, 
мисаећи и размишљавајући, на коју ћу страну, пак 

онда упутим (ни сада не знам, десно ли, или лије- 
во), нек ме воде, рекнем у себи, било куда му дра- 
го, овај друм и иаласаци. Често сам око себе погле- 
дао, нећу ли набасати на какву кућу, село, или 
прњавор (село кмета манастирскпје), док нијесам 
набасао покрај друма на једну малу кућицу. Сјао 
ту у снијег до појаса, свеза коња п уђо у кућу, у 
малену једну собицу. Назовем иомозп бог! пак у- 
прав к нећи; и премда ми ту нитко нпшта не одго- 
вори, прпнесем брже боље руке у пећњаке. да ми се 
откраве од леда, но са сграом и не држећи их за- 
дуго у врућије пећњаци, да ми не бп послије поиспа- 
дали прсти. У тој собицп бијаше човјек п жена и 
двоЈ*е мале дјечице, једна крлва с телетом, једна свиња 
и нсето. Гледаше они у ме, а ја у њи. Питам ја, 
је ли далеко манастир Кувеждин; а они ми не од- 
говарлју ништа. Паде ми на ум: биће Швабе, а не 
Срби. Ја не знајући ријечи њемачки, почнем и ру- 
кама и ногама маати, говорећи: Клостер, клостер 
Кувеждпи? а они ми на то одговоре: Нпкс рациш, 
т. ј. Ништа (не разумијем) рацки (раски иди ра- 

■ мјесто српски). Тако не разумијевајући 
сви за једну четврт часа, док се ја 

богом, те ја опет на коња, јед-

ми

се

стијански, на 
се помучимо 
мадо огријем, пак с ва ноге пз дубљине сниЈега извадивши.

Напредујућа управ истпм путем једно два часа, 
ето ти уђем као у некакву варош. Помози боже! 
Када виђо ове куће, учини ми се, као да ми свану, 
,х помисли ја у себи: ово ће моратп бити прњавор 
кувеждпнски, од којега зар ни манасгир неће бити 
далеко. Стадо пред једном кућом, које су све сла- 
мом ражлном или шеваром покривене. како по Ко- 
сову ц нашој Цегини; зовем: „О домаћине! о дома- 
ћине! изиђи на врата, молим те, и кажи ми, ђе је 
манасгир Кувеждан.4* Тако пред једпом, другом, тре-

и
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луђера, који бијау већ обједовали. Зеам, да у ху стола сједи старјешинаЈ пођем к њему, иоклонпм се и ћео сам да му цјелујем десницу, али ми не допусти. Тако се поклоним и свим монасима, да би им се умилио , бојећи се, да ми не би било и код њи, како у Иривиној Глави. Упита ме игуман: „Из кога си мјеста, попо?и „Из Рвацке, из манастира Гомирја,44 одговорим. „А ђе си ноћио и к*ко си на оваковом времену пошао сконака?и „Ноћио сам у ма- настиру Привиној Глави.и „Пак како су те могли пустити на овакву злу времену, да изгубиш главу?“На то му раскажем ја, како су ме Привиноглавци прнмили и отпустили. „0 проклети људи!и рене онда игумап; „каквусу душуималп,да истјерају из мана- стира страна свештеника на оваковом времену! Ајде, поно,и рече ми затијем, сједи код фуруне (пећи) ограј се; знам, да си доста озебао, пак ћеш онда о- бједоваги са овима млађима.“ До мало усташе од стола и игуман заповједи говорећи: г Дајте томе по- јести и одведите га иослије у њетову ћелију, ђе сте му метнули пртл>аг.и Не знам, колико је часа пута од Привине Главе до Кувешдина, но мени се Ј учинидо дул>е и даље, него ла из Рватске до При- вине Главе, и како прошло бијаше два часа по подне, Ј прорачило ми се бијаше добро јести; заго сам баш јј добро и сдатко обједовао, сувише, видећи онакво Ј усрђе и сгранољубље, ђе сви старци са игу- маном сажаљеваше моје страдање п негодоваше Цоступак немилосрдније Привиноглаваца. Посли- је њеколико година дође из Привине Главе у Далмацију у манастир Круиу, ђе сам ја већ био архимандрптом и викарпјем генералом, ђакон неки Паетелејмон Мијаљевић , којем ја за поступак он- дашњи Привиноглавца са мном зајам вратим, но другојачијим начином, као што ће се видиги напри- јед на својем мјесту из писма самога овог ђакона.По мојем обједу покажу ми млађа моју ћелију постељом и с угриЈаном иећу и кажу ми не старам. Кад то видим

вр-
и разумијем, поврати ми се дух и осјетим њеку у срцу радост, ублажавајући се истином оније ри- Ј*ечи: да бог бојећије се њега никада пе пушта по- гинути, могући послати човјеку нослије скорби и печали радост и утјешење Упитам слугу једног, како им се зове игумам, и чујући име Јефтимије Когуро- вић, рокнем у себи: „О! о! помози боже! да није ово онај Котуровић, на којега ја имам писмо и препо- руку мојега игумна?“ Али је у писму упутство у Крушедол, а не у Кувежлин, и ово ће, бојим се, бити други какав Котуровић. Ништа мање увитав- за ћелију игумнову, узмем оно писмо у џеп, пак к њему. Очитам пред врати обично Молитвам пр. јави ми се; уђем и нађем лићем над књигом Житиј

I

ши

и иканапеу за сто- ија светије отаца. „Сједи, ии- по!“ рече ми. Послушам га и станем питати: у ком се манастиру у Фрушкој налази њеки пгуман Јеф- тимије Котуровић. „Ја сам Котурови1,“ одговори ми, „и другог пе ииа у Фрушкој Гори.и „ Јесте лп били када у Рватској?*4 иригштам. „Јесам у Рват- ској и Далмацији/ одвјешта ми. Тада увјеривши се, да њему иђаше оно нисмо, взвадим и предам га. Прочита он, пак се загледа позадуго у чудећи се и рече ми: „Ви сте

га нап

ви
IIИ

мененама у траиезарији казал0,дасте из манастира Гомир;а, а висте из Дал- мације из манастира Крупе, Зелић.“ „Тако .је,“ од- говорим ја и раскажем како сам из Плашког опра- вљен, будући да из Далмације ни од какве власти репуплике мљетачке имао њему огкријем истину, што се види ето и из
ниЈесам насоша; да само како пријатељу мога пгумна, нисма; да га молим устмено од стране игумнове, да би ми показао, ако ана, ђе се је по Сријему у 1774. години населио далматпн- ски народ, не би ли сам могао пронаћи, јесу ли и његова сестра и зет, који су се онда заједно одсе- лили у Сријем, јоште ђегођ живи. На то ми одговори игуман Котуровић: „Пма Далматина свуда по Сри- јему расути тамо и амо; има их по Дмитровици, Голубиеци, Сурдуку, Петрннци и близу Карловаца ;

са лиЈепом 
при том, да се ја за коња
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луђера, који бијау већ обједовали. Зеам, да у 

ху стола сједи старјешинаЈ пођем к њему, иоклонпм 

се и ћео сам да му цјелујем десницу, али ми не 
допусти. Тако се поклоним и свим монасима, да би 

им се умилио , бојећи се, да ми не би било и код 
њи, како у Иривиној Глави. Упита ме игуман: „Из 

кога си мјеста, попо?и „Из Рвацке, из манастира 

Гомирја,44 одговорим. „А ђе си ноћио и к*ко си на 

оваковом времену пошао сконака?и „Ноћио сам у ма- 
настиру Привиној Глави.и „Пак како су те могли 
пустити на овакву злу времену, да изгубиш главу?“

На то му раскажем ја, како су ме Привиноглавци 

прнмили и отпустили. „0 проклети људи!и рене онда 

игумап; „каквусу душуималп,да истјерају из мана- 
стира страна свештеника на оваковом времену! Ајде, 
поно,и рече ми затијем, сједи код фуруне (пећи) 

ограј се; знам, да си доста озебао, пак ћеш онда о- 
бједоваги са овима млађима.“ До мало усташе од 

стола и игуман заповједи говорећи: г Дајте томе по- 
јести и одведите га иослије у њетову ћелију, ђе 

сте му метнули пртл>аг.и Не знам, колико је часа 
пута од Привине Главе до Кувешдина, но мени се Ј 

учинидо дул>е и даље, него ла из Рватске до При- 
вине Главе, и како прошло бијаше два часа по подне, Ј 

прорачило ми се бијаше добро јести; заго сам баш јј 
добро и сдатко обједовао, сувише, видећи онакво Ј 

усрђе и сгранољубље, ђе сви старци са игу- 
маном сажаљеваше моје страдање п негодоваше 

Цоступак немилосрдније Привиноглаваца. Посли- 
је њеколико година дође из Привине Главе у 

Далмацију у манастир Круиу, ђе сам ја већ био 

архимандрптом и викарпјем генералом, ђакон неки 

Паетелејмон Мијаљевић , којем ја за поступак он- 
дашњи Привиноглавца са мном зајам вратим, но 

другојачијим начином, као што ће се видиги напри- 
јед на својем мјесту из писма самога овог ђакона.

По мојем обједу покажу ми млађа моју ћелију 
постељом и с угриЈаном иећу и кажу ми 

не старам. Кад то видим

вр-
и разумијем, поврати ми се дух и осјетим њеку 

у срцу радост, ублажавајући се истином оније ри- 
Ј*ечи: да бог бојећије се њега никада пе пушта по- 
гинути, могући послати човјеку нослије скорби и 

печали радост и утјешење Упитам слугу једног, како 

им се зове игумам, и чујући име Јефтимије Когуро- 
вић, рокнем у себи: „О! о! помози боже! да није ово 

онај Котуровић, на којега ја имам писмо и препо- 
руку мојега игумна?“ Али је у писму упутство у 

Крушедол, а не у Кувежлин, и ово ће, бојим се, 
бити други какав Котуровић. Ништа мање увитав- 

за ћелију игумнову, узмем оно писмо у џеп, пак 

к њему. Очитам пред врати обично Молитвам 
пр. јави ми се; уђем и нађем 
лићем над књигом Житиј

I
ши

и и
канапеу за сто- 

ија светије отаца. „Сједи, ии- 
по!“ рече ми. Послушам га и станем питати: у ком 

се манастиру у Фрушкој налази њеки пгуман Јеф- 
тимије Котуровић. „Ја сам Котурови1,“ одговори ми, 
„и другог пе ииа у Фрушкој Гори.и „ Јесте лп 
били када у Рватској?*4 иригштам. „Јесам у Рват- 
ској и Далмацији/ одвјешта ми. Тада увјеривши 

се, да њему иђаше оно нисмо, взвадим и предам 

га. Прочита он, пак се загледа позадуго у 
чудећи се и рече ми: „Ви сте

га на
п

ви

IIИ

мене
нама у траиезарији 

казал0,дасте из манастира Гомир;а, а висте из Дал- 
мације из манастира Крупе, Зелић.“ „Тако .је,“ од- 
говорим ја и раскажем како сам из Плашког опра- 
вљен, будући да из Далмације ни од какве власти 
репуплике мљетачке имао 
њему огкријем истину, 
што се види ето и из

ниЈесам насоша; да само 
како пријатељу мога пгумна, 

нисма; да га молим устмено 
од стране игумнове, да би ми показао, ако ана, ђе 
се је по Сријему у 1774. години населио далматпн- 

ски народ, не би ли сам могао пронаћи, јесу ли и 

његова сестра и зет, који су се онда заједно одсе- 
лили у Сријем, јоште ђегођ живи. На то ми одговори 

игуман Котуровић: „Пма Далматина свуда по Сри- 
јему расути тамо и амо; има их по Дмитровици, 
Голубиеци, Сурдуку, Петрннци и близу Карловаца ;са лиЈепом 

при том, да се ја за коња



32
33кад прође ово вријеме, можеш поћи п све впђети; али су млоги, као што сам чуо, помрли, зашто су дошли из здраве земље и промијенпли ваздух, јер је ова земља ја- ко болестииа и виловита.44 По овом дугом разговору уппта ме: „Кога сте Зелића ви син?“ „Покојнога Андрије,14 кажем му. „Аштовам је био попо Михаил Зелић?и „Стриц рођени.44 Кад игуман разумије ове ријечи, скочи, загрли ме и стаде ме љубити по ње- колпко пути, говорећи ми: „Ви сте доброг и поштеног рода и син предобри и странољубивије родитеља. И ја сам се родио у Далмацији, у селу Колашцу, и маленсам дошао у ову земљу. Поставши свештеником послпје толико година, ишао сам опет у Далмацију, ђе сам, милостињу просећи, стајао трп године. Тада сам више иути бивао у манастиру Крупи и код куће вашије родитеља ноћивао у Жегару.“ Кад ово игу- ман каза, тако ми се душа обрадује, да ми се чи- да сам у истом мом манастиру с онијем игу- маном у Крупи.Одавле ме не пусти Котуровић десет дана, док- ле се није пробила пртиаа, да пођем из манастира до манастира, како сам имао велпку жељу, виђетп славне оне царске лавре, поклонити се и пјелива- мошти српскије светаца, који су угодили богу, како ти: св. Стефана Штпљановића у Шиша- товцу, св. кнеза Лазара у Врднику, св. краља мла- дога Уроша, кога уби невјерни Вукашин, св. Кирика и Јулиту, св. деспота Ђорђа и Јована и госпођу Анђелију, и различне друге свете мошти, за које се може назвати Фрушка права српска Света Гора втора.Једанаести дан одлучим се из Кувеждина, пос- лије мога толиког угоштенија, частп и љубави, што сам ужио код реченога игумна п оне љубезњејше о- стале у Христу братиЈе, подобније странољубивом А- враму и ваистину премилостивоме Филарету, с уго- вором и заповјесћу истога игумна, да имам доћи к њима у манастир к празнику свијетлога Христова васкресенија. По одлаз} мом одавде обиђем све испод Фрушке манастире и 24. марта стигнем у Гер-

к благовјештенију. П овде су ме лијепо до- чекали и угостили на конаку, откуда сугра дан по светој литурђији и по обједу одлучим се на Кру- шедол даље у СрпЈем п приспјем тај дан (на Благовијести) у вечер у Голубинце; но и овде ми се прилучп нека биједа и напаст. Јашући низ варош, угледам цркву и код ње неколико људи доста лије- по обучени, који ту биЈау на њекој њповој зар скуп- штипи и обједу, п чиним есап, сви мртви ппјани. Јошт се не бијаше по све смркло; пазовем им ја: добра вече, хрншћанп. Они мп не одговоре нпшта, јер ни онп сами један другог не разумијеваше од галаме. Станем и пвтам их, молећи вх, ђе су овде куће оније новоселаца из Рватске и Далмацаје; на које ми један одговори. да идем сво низа село и на крај села да су куће њиове. Ово изрече једач, ал’ ето ти двојице к мени, одкој‘п један }вати ми коња за узду, говорећп: „Ово је шијак, дај да га водимо ешкуту заповједнпку.и Ја им речем: „АЈ‘демо слобод- но;“ а он корачи њеколпко коракљаја, пак стане, корачи опет, и опет стане и врати се. Ову ми на- косну шалу чињаше њеколпко пути, водајући ме пре- ко пута тамо и амо. Велпм им ја: „Пустите ња и ајдете с богом!“ но они неће да ме пусте, а неће да ме воде каквом свом заповједнику. Онда ги ја подбодем коња добро мамузама, да би се истр- гао из руку онога нпткова, али коњ бијаше одвећ уморан, зато се не мого отргнутп. У тај ма удари ме ио образу мотком, коју држаше у десној руцп, онај ппјаница, што мн лпјезом коња за узду поте- заше. Чујем на то на ма, ђе му онај другп говори (пменујући га): „ЕГусти, нека човјек иде с богом!и Но он пеће да пусти, него ме је тако држао дао више од четврт часа. Мени се већ то зато сјам с коња и 
прси, бацим га онако 
што брже узјам, те

гетег

њаше

ми ко-ти толике

и во- 
додија,увативши злоћуду пијаницу за љут подалеко од коња, пак низа село. Накрај села нађем човјека једпог, који ми на питање каже, да су куће новоселаца оне на лијеву руку. Пред једном Ж. Г. Зелића. назо-
8
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кад прође ово вријеме, можеш поћи п све впђети; али 
су млоги, као што сам чуо, помрли, зашто су дошли из 
здраве земље и промијенпли ваздух, јер је ова земља ја- 

ко болестииа и виловита.44 По овом дугом разговору 
уппта ме: „Кога сте Зелића ви син?“ „Покојнога 
Андрије,14 кажем му. „Аштовам је био попо Михаил 
Зелић?и „Стриц рођени.44 Кад игуман разумије ове 
ријечи, скочи, загрли ме и стаде ме љубити по ње- 
колпко пути, говорећи ми: „Ви сте доброг и поштеног 
рода и син предобри и странољубивије родитеља. 
И ја сам се родио у Далмацији, у селу Колашцу, и 
маленсам дошао у ову земљу. Поставши свештеником 
послпје толико година, ишао сам опет у Далмацију, 
ђе сам, милостињу просећи, стајао трп године. Тада 
сам више иути бивао у манастиру Крупи и код куће 
вашије родитеља ноћивао у Жегару.“ Кад ово игу- 
ман каза, тако ми се душа обрадује, да ми се чи- 

да сам у истом мом манастиру с онијем игу- 
маном у Крупи.

Одавле ме не пусти Котуровић десет дана, док- 
ле се није пробила пртиаа, да пођем из манастира 
до манастира, како сам имао велпку жељу, виђетп 
славне оне царске лавре, поклонити се и пјелива- 

мошти српскије светаца, који су угодили 

богу, како ти: св. Стефана Штпљановића у Шиша- 
товцу, св. кнеза Лазара у Врднику, св. краља мла- 
дога Уроша, кога уби невјерни Вукашин, св. Кирика 
и Јулиту, св. деспота Ђорђа и Јована и госпођу 
Анђелију, и различне друге свете мошти, за које се 
може назвати Фрушка права српска Света Гора втора.

Једанаести дан одлучим се из Кувеждина, пос- 
лије мога толиког угоштенија, частп и љубави, што 
сам ужио код реченога игумна п оне љубезњејше о- 
стале у Христу братиЈе, подобније странољубивом А- 
враму и ваистину премилостивоме Филарету, с уго- 
вором и заповјесћу истога игумна, да имам доћи к 
њима у манастир к празнику свијетлога Христова 
васкресенија. По одлаз} мом одавде обиђем све 
испод Фрушке манастире и 24. марта стигнем у Гер-

к благовјештенију. П овде су ме лијепо до- 
чекали и угостили на конаку, откуда сугра дан по 
светој литурђији и по обједу одлучим се на Кру- 
шедол даље у СрпЈем п приспјем тај дан (на 
Благовијести) у вечер у Голубинце; но и овде ми се 
прилучп нека биједа и напаст. Јашући низ варош, 
угледам цркву и код ње неколико људи доста лије- 
по обучени, који ту биЈау на њекој њповој зар скуп- 
штипи и обједу, п чиним есап, сви мртви ппјани. 
Јошт се не бијаше по све смркло; пазовем им ја: 
добра вече, хрншћанп. Они мп не одговоре нпшта, 
јер ни онп сами један другог не разумијеваше од 
галаме. Станем и пвтам их, молећи вх, ђе су овде 
куће оније новоселаца из Рватске и Далмацаје; на 
које ми један одговори. да идем сво низа село и на 
крај села да су куће њиове. Ово изрече једач, ал’ 
ето ти двојице к мени, одкој‘п један }вати ми коња 
за узду, говорећп: „Ово је шијак, дај да га водимо 
ешкуту заповједнпку.и Ја им речем: „АЈ‘демо слобод- 
но;“ а он корачи њеколпко коракљаја, пак стане, 
корачи опет, и опет стане и врати се. Ову ми на- 
косну шалу чињаше њеколпко пути, водајући ме пре- 
ко пута тамо и амо. Велпм им ја: „Пустите 
ња и ајдете с богом!“ но они неће да ме пусте, а 
неће да ме воде каквом свом заповједнику. Онда ги 
ја подбодем коња добро мамузама, да би се истр- 
гао из руку онога нпткова, али коњ бијаше одвећ 
уморан, зато се не мого отргнутп. У тај ма удари 
ме ио образу мотком, коју држаше у десној руцп, 
онај ппјаница, што мн лпјезом коња за узду поте- 
заше. Чујем на то на ма, ђе му онај другп говори 
(пменујући га): „ЕГусти, нека човјек иде с богом!и 
Но он пеће да пусти, него ме је тако држао 
дао више од четврт часа. Мени се већ то 
зато сјам с коња и 
прси, бацим га онако 
што брже узјам, те

гетег

њаше

ми ко-

ти толике

и во- 
додија,

увативши злоћуду пијаницу за 
љут подалеко од коња, пак 

низа село. Накрај села нађем 
човјека једпог, који ми на питање каже, да су куће 
новоселаца оне на лијеву руку. Пред једном 

Ж. Г. Зелића.
назо-
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35| домаћину: „Добро вече, хришћанипе!и ми одговори: „Здрав био!“ „Могу ли код тебе пре- ноћит?,“ запитам га ја? гЗашто не би могао?“ бу- ]ј 

/е му ријеч. (А ово ће бити кућа и домаћие и до- маћица, они исти зет н сестра мога игумна Саве Бједова, које ја иштем по Сријему и за које су мп казали, да су у Голубинци.) Сјашим и уђем у кућу и сједнемо сви према свијеће. ГГознам ја љи таки, јј ал они мене не. Гледе ме и питају ме: „Одакле си, Ј оче!“ „Из Рватске, из манастира Гомирја,44 одгово- | рим. „ А што ти је та крв по образу?4 Ја не бија ни I осјетио, да ми је образ пукао, када ме је онај не- 1 ваљалац ударио, и да ми вђаше крв. Каза сав слу- 1 
чај, који ми се бијаше догодио, и бпја утубио и име насртника. На то рече домаћин: „Мучи, мучи; чкоманданта, и казаћеш

а овај таве. Кад устаде, рече му судац: „Иди ишти ирош- тење од оног свештенпка, коме си синоћ стао на пут ударио. Знаш ли, дасу закони такви у овој земљн: тко удари свештенпка, да му се руке одси- јеку. II да ти није исти овај попо испросио опро- штење, одбио би ти месо од кости/ Дође мени на кољепи и пољуби ме у руку, говорећи; „Простг, попо, нисам знао, тко си, а био сам ппјан.“ Нигда правијега ибржега суда п правице нијесам видио, него тада у Голубинци, код кога сам имао све удовлетворење моје* Захвалпвшп на таквом правосуђу, вратим домаћином мојим дома и ту му се кажем, но тако, да ником не открпје, да сам ја из Далмације. Неиз- речена је била радост његоеап његове домаћице, кад сам дао писмо од игумна, из кога су разумјели за њега, за свој род и пријатеље, који суосталп и- за њи у Далмацији. По љубезном угоштењу даду ми одговор за пгумна, и ја опростивши се с њпма, паставим из Голубинаца мој.пут даље.
По растанку мојем одавде обиђем Сурдук, Слан- камен и Петринце, пак се одавде окренем у Кар- ловце, ђе одсЈеднем у г. Арсенија Петровића, брата г. епископа карлштатскога. Пмао сам жељу внђети г. митрополита Јовановића од Видака; но бејаше отишао у Беч ради тада бивше неке смутње народ- у Вршцу (у Банату). Али нађем ту славнога учи- теља српског г. Доситеја Обрадовића, којега навао, кад је био у Далмацији и који ту учаше два синовца митрополптова. Он ми показа двор н великољепије митрополитеко. У очи св. Лазара отидем у Петроварадин и превезем се преко Дуна- ва у Нови Сад. Ту од г. епископа Петровића пре ■ дам писмо г. епископу Арсенију Радивојевићу, који ми се покаже ни врућ ни ладап и којега сам 1786. љета видио у Вевецији избјегша, кад је имао процес њеки и клевете од оније, којима је учинио добро. На цвјетоносије повезе ме мој домаћин, неки добар газда, Петар Летпћ, по јутрењи у својије кочпја на свој салаш, ђе бијау његова велика стада: коњи, во-

вем

и кога сиI

се с

оног
сјутра ћемо отићи у му тај догађај и име онога, који те је ударио; на- ћи ће се он и добиће заиста батине.иПо том разговору изиђем у двор, да памири м домаћица понесе свијећу са двоје дјеце. Кад загледи се жена у њега, почне около ње- глави гладити га и

нашег

коња, а
код коња,
га привирати и по врату п љубити, зовућп мужа: „Оди, Пане! види овога кс.ња, кој'и 1*е исто, како умога брата игумна С8ве; илијеово, или јеоваков.и Видим јадаје жена познала коња, али ја нећу јошт нп по што да се право кажем, тко сам и што сам до ујутру. Вечерамо, кано ти свуда у на- шпје људп на Благовијести, рибе и впна, и предамо се ноћноме покоју. Сјутра дан отишли смо поглава- ру мјеста, ђе ја подробно раскажем моје синоћно прикључење. На ма посла он солдате, који нађоше .ј кривца и доведоше пред суд. Ту се бијаше скупило ј мало не све село, само да ме виде, какве су на ме- Ч ни хаљине и колике су ми на глави дуге косе. Осу- дише дати ономе моме аваници педесет батина. Леже на клупу и почеше два, један с једне, а други с друге стране, тући; ја бројим, а њега стоји јаук н номагања. Кад набројим 25, сажали ми се и умолим господина, да га вигае не бије; и тако га ос-

I

не
сам поз-»

I

оног

3*
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| домаћину: „Добро вече, хришћанипе!и 
ми одговори: „Здрав био!“ „Могу ли код тебе пре- 
ноћит?,“ запитам га ја? гЗашто не би могао?“ бу- ]ј 

/е му ријеч. (А ово ће бити кућа и домаћие и до- 
маћица, они исти зет н сестра мога игумна Саве 
Бједова, које ја иштем по Сријему и за које су мп 
казали, да су у Голубинци.) Сјашим и уђем у кућу 
и сједнемо сви према свијеће. ГГознам ја љи таки, јј 
ал они мене не. Гледе ме и питају ме: „Одакле си, Ј 

оче!“ „Из Рватске, из манастира Гомирја,44 одгово- | 
рим. „ А што ти је та крв по образу?4 Ја не бија ни I 
осјетио, да ми је образ пукао, када ме је онај не- 1 
ваљалац ударио, и да ми вђаше крв. Каза сав слу- 1 

чај, који ми се бијаше догодио, и бпја утубио и име 
насртника. На то рече домаћин: „Мучи, мучи; ч

команданта, и казаћеш

а овај таве. Кад устаде, рече му судац: „Иди ишти ирош- 
тење од оног свештенпка, коме си синоћ стао на пут 

ударио. Знаш ли, дасу закони такви у овој 
земљн: тко удари свештенпка, да му се руке одси- 
јеку. II да ти није исти овај попо испросио опро- 
штење, одбио би ти месо од кости/ Дође мени на 
кољепи и пољуби ме у руку, говорећи; „Простг, попо, 
нисам знао, тко си, а био сам ппјан.“ Нигда правијега 
ибржега суда п правице нијесам видио, него тада у 
Голубинци, код кога сам имао све удовлетворење моје* 

Захвалпвшп на таквом правосуђу, вратим 
домаћином мојим дома и ту му се кажем, но тако, 
да ником не открпје, да сам ја из Далмације. Неиз- 
речена је била радост његоеап његове домаћице, 
кад сам дао писмо од игумна, из кога су разумјели 
за њега, за свој род и пријатеље, који суосталп и- 
за њи у Далмацији. По љубезном угоштењу даду ми 
одговор за пгумна, и ја опростивши се с њпма, 
паставим из Голубинаца мој.пут даље.

По растанку мојем одавде обиђем Сурдук, Слан- 
камен и Петринце, пак се одавде окренем у Кар- 
ловце, ђе одсЈеднем у г. Арсенија Петровића, брата 
г. епископа карлштатскога. Пмао сам жељу внђети 
г. митрополита Јовановића од Видака; но бејаше 
отишао у Беч ради тада бивше неке смутње народ- 

у Вршцу (у Банату). Али нађем ту славнога учи- 
теља српског г. Доситеја Обрадовића, којега 
навао, кад је био у Далмацији и који ту учаше 
два синовца митрополптова. Он ми показа двор 
н великољепије митрополитеко. У очи св. Лазара 
отидем у Петроварадин и превезем се преко Дуна- 
ва у Нови Сад. Ту од г. епископа Петровића пре ■ 
дам писмо г. епископу Арсенију Радивојевићу, који 
ми се покаже ни врућ ни ладап и којега сам 1786. 
љета видио у Вевецији избјегша, кад је имао процес 
њеки и клевете од оније, којима је учинио добро. 
На цвјетоносије повезе ме мој домаћин, неки добар 
газда, Петар Летпћ, по јутрењи у својије кочпја на 
свој салаш, ђе бијау његова велика стада: коњи, во-

вем
и кога си

I

се с

оног
сјутра ћемо отићи у 
му тај догађај и име онога, који те је ударио; на- 
ћи ће се он и добиће заиста батине.и

По том разговору изиђем у двор, да памири м 
домаћица понесе свијећу са двоје дјеце. Кад 

загледи се жена у њега, почне около ње- 
глави гладити га и

нашег

коња, а
код коња,
га привирати и по врату п 
љубити, зовућп мужа: „Оди, Пане! види овога кс.ња, 
кој'и 1*е исто, како умога брата игумна С8ве; илијеово, 
или јеоваков.и Видим јадаје жена познала коња, али 
ја нећу јошт нп по што да се право кажем, тко сам 
и што сам до ујутру. Вечерамо, кано ти свуда у на- 
шпје људп на Благовијести, рибе и впна, и предамо 
се ноћноме покоју. Сјутра дан отишли смо поглава- 
ру мјеста, ђе ја подробно раскажем моје синоћно 
прикључење. На ма посла он солдате, који нађоше .ј 
кривца и доведоше пред суд. Ту се бијаше скупило ј 
мало не све село, само да ме виде, какве су на ме- Ч 
ни хаљине и колике су ми на глави дуге косе. Осу- 
дише дати ономе моме аваници педесет батина. Леже 
на клупу и почеше два, један с једне, а други с 
друге стране, тући; ја бројим, а њега стоји јаук н 
номагања. Кад набројим 25, сажали ми се и умолим 

господина, да га вигае не бије; и тако га ос-

I
не

сам поз-

»

I

оног 3*
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37ли, краве, овци. Овђе смо билп на божпјој служби, обједовалн п преданидп весело. Сјутра дан, на ве- понедјељак вративши се у Новп Сад, опростим љубезним Летићем п преко Петроварадина стнг-Раковац, ђе из-

наше крсно име, као што је у Далмацији обичај, кад тко слави свога свеца, илити особитога покро- витеља свог племена.
Исправљење звања пароха, капелана пароха на двијема манастирскијем

јама.
Искушење иечали у мапастиру.

Од св. Бурђа до вахода пресвете Богородице путовао сам по Буковпци ради милостиње, по оби-

лпкп
се с
нем на конак у славнп манастпр вјестим игумна, да је њиовмоме манастиру Крупи. На велокн уторак приспиЈем натраг у Кувеждин к моме љубезпоме Котуровићу и осталоме сгранољубивоме братству. Пребудем у њп сву страсну седмицу и ту сам на свијетло Хрис- тово васкресење служио најпрву лптургију сабор- но с пгуманом и с другима од братства оног. Дрође ма весело и свијегла седмица до Томине недјеље у пстом манастпру и приспије вријеме к повратку у своја си.

и опет 
парохи-

старац Пајсије остао у

чају триЈу манастира далматинскије. 0 взходу на сабору нареди ме игуман на парохију Бепковачку, камо сам пошао преко воље, бивши млад неискусан за парохиЈу, особито за исиовпјест рода, али сам морао под светп послух, како сам се п обећао. 0 другом сабору дигну ме браћа из Бен- ковца и нареде ме у Биљане старцу моме Јосифу Дошеновићу за капелана, с којим будем два љега. Трећег љета заигумане у Крупи тога старца. п та- ко ја останем п грећу годину, као парох, у Биља- нима с попом Стефаном Осгојићем. Али ми је мало било од њега помоћи, не судећи га; јер впноппја бијаше сирома, к тому слчјен и неискусан, како бпја и сам у светом писању. Све сам поготову сам морао сваке недеље и нразиика божасгвену службу слј- жити. уз ностове сам испови1едати, п то више од иљзде душа, јер иет села имадо; а и све друге ио- добне парохпјалне дужпости отнрављатп. По свр- шењу четпрољетне службе моЈ*е у Котару на рече- ним двијема парохијама, ђе не виђа часа, да се брже дигнем између онпје људи, који обично, докле им тече випа, непрестано пјанствују, догод-1 се у мом манастиру оно, чему се нигда нијесам надао. Прпстуни ваведеније и обични у Крупи братска састанак, ђе и ја пребудем. На овом сабору рази- гумане два проигумна без сваког узрока, и протпв обичаја трију манастира мог старца Дошеновића прве године његовог пгуманства, зато што да један од њп буде

и ЈОШТ
на-Дч би ми путовање лакшпје било, даруЈе ми добрп пгуман Котуровић једне чезе (талијанскп се- диолу) на два окована кода, у које унрегнувши ја коња мога, срећно стигпем у Осијек на сајму (ва- шар) у очи римског ђурђева дапа Ту сам купио за Ј 12 цекиња у злату једног доброг коња, с којим при- ј нрегнутим довезао сам се до Глине, ђесамчезеда- | ровао попу Иири Остојнћу, садашњему протопопу; а ^. најмљенпм човјеком, да мп другога коља | прати, дошао сам јашући до Госипћа. Стигнувшп - овђе у очн нашег светога Ђурђа, служио сам овђе | сутра дао први нут сам свету литурђију. Било је ту, Ј 

кој’и су славпли дан реченога свеиа, и сви су ме ■ срдачно дочекали; особито мој љубезни пријатељ, 2Ј покојнп Димитрије Дошен, који бп долазио често јЈ о успенпју у манастир Крупу и као и други онђеш- 1 њи побожни трговцп, дооосили би обилну у обптељ јјсветом Турђу стиг- ]

отале с

нашу милосгињу. Трећи дан нем срећно у манастпр Крупу, ђе ме је једва чекао внђети мој игуман Сава Бједов. А моји дома, брат рођенпТеодор и невјеста Анђелвја, синовци ноп Паие п Сава, и остали братучеди и снаје Зелићи, доче- кали су ме јошт жељније, у које сам четврги дан застао госте и пријатеље, који су били дсшли на

по

жељау,пгуман, к чему је њешго и
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ли, краве, овци. Овђе смо билп на божпјој служби, 
обједовалн п преданидп весело. Сјутра дан, на ве- 

понедјељак вративши се у Новп Сад, опростим 
љубезним Летићем п преко Петроварадина стнг-

Раковац, ђе из-

наше крсно име, као што је у Далмацији обичај, 
кад тко слави свога свеца, илити особитога покро- 
витеља свог племена.
Исправљење звања пароха, капелана 
пароха на двијема манастирскијем

јама.
Искушење иечали у мапастиру.

Од св. Бурђа до вахода пресвете Богородице 
путовао сам по Буковпци ради милостиње, по оби-

лпкп
се с
нем на конак у славнп манастпр 
вјестим игумна, да је њиов
моме манастиру Крупи. На велокн уторак приспиЈем 
натраг у Кувеждин к моме љубезпоме Котуровићу 
и осталоме сгранољубивоме братству. Пребудем у 
њп сву страсну седмицу и ту сам на свијетло Хрис- 
тово васкресење служио најпрву лптургију сабор- 
но с пгуманом и с другима од братства оног. Дрође 
ма весело и свијегла седмица до Томине недјеље у 
пстом манастпру и приспије вријеме к повратку у 
своја си.

и опет 
парохи-старац Пајсије остао у

чају триЈу манастира далматинскије. 0 взходу на 
сабору нареди ме игуман на парохију Бепковачку, 
камо сам пошао преко воље, бивши млад 
неискусан за парохиЈу, особито за исиовпјест 
рода, али сам морао под светп послух, како сам се 
п обећао. 0 другом сабору дигну ме браћа из Бен- 
ковца и нареде ме у Биљане старцу моме Јосифу 
Дошеновићу за капелана, с којим будем два љега. 
Трећег љета заигумане у Крупи тога старца. п та- 
ко ја останем п грећу годину, као парох, у Биља- 
нима с попом Стефаном Осгојићем. Али ми је мало 
било од њега помоћи, не судећи га; јер впноппја 
бијаше сирома, к тому слчјен и неискусан, како бпја 
и сам у светом писању. Све сам поготову сам морао 
сваке недеље и нразиика божасгвену службу слј- 
жити. уз ностове сам испови1едати, п то више од 
иљзде душа, јер иет села имадо; а и све друге ио- 
добне парохпјалне дужпости отнрављатп. По свр- 
шењу четпрољетне службе моЈ*е у Котару на рече- 
ним двијема парохијама, ђе не виђа часа, да се 
брже дигнем између онпје људи, који обично, докле 
им тече випа, непрестано пјанствују, догод-1 се у 
мом манастиру оно, чему се нигда нијесам надао. 
Прпстуни ваведеније и обични у Крупи братска 
састанак, ђе и ја пребудем. На овом сабору рази- 
гумане два проигумна без сваког узрока, и протпв 
обичаја трију манастира мог старца Дошеновића 
прве године његовог пгуманства, зато што 
да један од њп буде

и ЈОШТ
на-

Дч би ми путовање лакшпје било, даруЈе ми 
добрп пгуман Котуровић једне чезе (талијанскп се- 
диолу) на два окована кода, у које унрегнувши ја 
коња мога, срећно стигпем у Осијек на сајму (ва- 
шар) у очи римског ђурђева дапа Ту сам купио за Ј 
12 цекиња у злату једног доброг коња, с којим при- ј 
нрегнутим довезао сам се до Глине, ђесамчезеда- | 
ровао попу Иири Остојнћу, садашњему протопопу; а ^

. најмљенпм човјеком, да мп другога коља | 
прати, дошао сам јашући до Госипћа. Стигнувшп - 
овђе у очн нашег светога Ђурђа, служио сам овђе | 
сутра дао први нут сам свету литурђију. Било је ту, Ј 

кој’и су славпли дан реченога свеиа, и сви су ме ■ 
срдачно дочекали; особито мој љубезни пријатељ, 2Ј 
покојнп Димитрије Дошен, који бп долазио често јЈ 
о успенпју у манастир Крупу и као и други онђеш- 1 
њи побожни трговцп, дооосили би обилну у обптељ јј

светом Турђу стиг- ]

отале с

нашу милосгињу. Трећи дан 
нем срећно у манастпр Крупу, ђе ме је једва чекао 
внђети мој игуман Сава Бједов. А моји дома, брат 
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по

жељау,
пгуман, к чему је њешго и
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злоба калуђерска садејствовала. Силом и против 
воље већег чисда братије постави се игумном про- 
игуман Сппрпдон Спмић. Колико ми је бидо жао 
срамоте мога часнога старда, толико ме је и јошт 
впше гризло, што ја при овом новом игукну не мо- 
го ући у манастир за клисару послпје четирего- - 
дишње службе моје у селу; него нареди исти игу- 
ман у клисарницу свога млађега, Никодима ЈБес- 
ковца из друге земље, мога вршњака са мном зајед- ; 
во поставшег ђаконом и свештеником. Лремда сам ј 
ја молио толико пути реченога игумна, да пошље ј 
Никодима у Котар на парохију биљанску и да ос- ј 
танем ја прп манастиру у клисарници за четири 
љета, колико је и оп прије био, говорећи, да не 
могу ни по што више онамо ићп и да веома желпм ј 
битп нри манастиру, да би се јошт боље ползовао ј 
у чатању, пјенију, уставу п правилу црковном: но све ј 
молбе моје бише код игумана Симића васуеи залуду. ;ј 

Тако стајасмо сви калуђери од ваведенија до Ј 
бијеле недјеље у манастиру, њеки од нас признава- ј 
ше старог, а њеки новог игумна, и нећеде се ни 
једна страна другој да покори. Оаако је свуда, ђе 
царствује самовољство и непросвјештење и ђе су ' 
људи, били они ког му драго реда, без пастира и 
поглавара, а особито међу тобожним у новије време \ 
монасима, ђе највише влада злоба, завист п лице- 1 
мјерје, а несмиреније братољубљеп чистосрдачност. | 
У спрну недјељу призову мене мој старац и друга 
четири *од наше стране и стану ми овако говорити: | 
„Оче Гераспме! ево приступа света четиредесетни-.4 
ца и иролазп година, а ти стојиш без клисарнице Ј 
и без парохије. Ми смо се дакле договарали п са- Ш 
вЈ*етовалп међу собом. да би добро било, да узмеш, || 
ако оћеш и желишбити у манастиру еклисијарх, јед-ш 
но вечо од Никодима црквени кључ, да пођеш у јут-Ш 
ру к новоме игумну на благослов п да клепаш на 
јутрењу. Тако ћеш дап по дан тп п остати за овуж 
годину, а до године биће, што Бог да Никодим пак, | 
ако оће ићи у Биљане па парохиЈ*у, некаиде; ако -дј 
ли неће, а он што му драго; ти само узми власт и

посеш у клисарници. II ако би до шта било, до ка- 
кве тужбе и суда, ми те нећемо упуститп до капи 
крви.и Ја млад и простосрдачан, к тому дрзновен, 
не знаЈ*ући калуђерскога лукавства и невјере, нити 
умјејући расудити, куда п на што може ово изићи, 
послушам мога хитрога старца Дошеновића, за ко- 
га сам част ја ревновао, и ону другу тобожну 
браћу од његове сгране. То исто вече по вечерњи 
затворим ја цркву, узмем кључ и у јутру рано оги- 
дем к новом п НсЗадовољпом игумну на благослов, 
да клепам на јутрењу, који ми издаде благослов 
по обичају манастирскоме. Кад изпђемо с јутрења, 
зове мене игуман и пита ме овако: „Рад шта си ти 
узео синоћ кључ црквени Никодиму? та он је на- 
ређен у клисарницу, а ти на парохију?" Како ме- 
ни у вече при трпези нитко вишта не бпјаше рекао 
о кључу и клисарнпци, ја мишљах у себи и весе- 
ља се, да ћу зацијелу годину остати Ј*а при манас- 
тиру и да ће Никодима послати на парохију; али 
шта зна вече, шта ће донвјеги јутро? Саберем се 
Ј*а и одговорим игуману овако: „Ја сам и Никодим 
дошли једне године у манастир, у један се дан за- 
ђаконили, тако и запоппли; ја сам био у Котару на 
капеланији и на парохијама четири године, а Нико- 
дил при манастпру у клисарннци четири; сада је лп 
право, оче игумане! да ја опет идем на парохију, 
а да Никодим остане у манастиру? То није могуће, 
и заиста ја добровољно не пуштам кључа црквеног 
из руку. Тако су ми рекли и усавјетовали ме и мој 
стари вгуман п већа чест браће, да узмем кључ и 
да ја служам у цркви.“ На ово ми не одговори ниш- 
та игумаа; а ја локлонивши му се, изиђем из њего- 
ве ћелије За тим кажем нашој странн, зашто ме је 
звао игумап, а они одобравајући мој' одговор, реку 
ми: „Не бој се ништа, него држи цркву.“

Ваља знати, да у трема далматинскијем мана- 
сгирима онда није било никаква правила ни опште- 
житељства, како га не има ни до данашњег дана. 
Зато нијесу се држале чреде, како но манастирима 
у царствима австријском и русијском; него бп се у

:

:
<



3938

злоба калуђерска садејствовала. Силом и против 
воље већег чисда братије постави се игумном про- 
игуман Сппрпдон Спмић. Колико ми је бидо жао 
срамоте мога часнога старда, толико ме је и јошт 
впше гризло, што ја при овом новом игукну не мо- 
го ући у манастир за клисару послпје четирего- - 
дишње службе моје у селу; него нареди исти игу- 
ман у клисарницу свога млађега, Никодима ЈБес- 
ковца из друге земље, мога вршњака са мном зајед- ; 
во поставшег ђаконом и свештеником. Лремда сам ј 
ја молио толико пути реченога игумна, да пошље ј 
Никодима у Котар на парохију биљанску и да ос- ј 
танем ја прп манастиру у клисарници за четири 
љета, колико је и оп прије био, говорећи, да не 
могу ни по што више онамо ићп и да веома желпм ј 
битп нри манастиру, да би се јошт боље ползовао ј 
у чатању, пјенију, уставу п правилу црковном: но све ј 
молбе моје бише код игумана Симића васуеи залуду. ;ј 

Тако стајасмо сви калуђери од ваведенија до Ј 
бијеле недјеље у манастиру, њеки од нас признава- ј 
ше старог, а њеки новог игумна, и нећеде се ни 
једна страна другој да покори. Оаако је свуда, ђе 
царствује самовољство и непросвјештење и ђе су ' 
људи, били они ког му драго реда, без пастира и 
поглавара, а особито међу тобожним у новије време \ 
монасима, ђе највише влада злоба, завист п лице- 1 
мјерје, а несмиреније братољубљеп чистосрдачност. | 
У спрну недјељу призову мене мој старац и друга 
четири *од наше стране и стану ми овако говорити: | 
„Оче Гераспме! ево приступа света четиредесетни-.4 
ца и иролазп година, а ти стојиш без клисарнице Ј 
и без парохије. Ми смо се дакле договарали п са- Ш 
вЈ*етовалп међу собом. да би добро било, да узмеш, || 
ако оћеш и желишбити у манастиру еклисијарх, јед-ш 
но вечо од Никодима црквени кључ, да пођеш у јут-Ш 
ру к новоме игумну на благослов п да клепаш на 
јутрењу. Тако ћеш дап по дан тп п остати за овуж 
годину, а до године биће, што Бог да Никодим пак, | 
ако оће ићи у Биљане па парохиЈ*у, некаиде; ако -дј 
ли неће, а он што му драго; ти само узми власт и

посеш у клисарници. II ако би до шта било, до ка- 
кве тужбе и суда, ми те нећемо упуститп до капи 
крви.и Ја млад и простосрдачан, к тому дрзновен, 
не знаЈ*ући калуђерскога лукавства и невјере, нити 
умјејући расудити, куда п на што може ово изићи, 
послушам мога хитрога старца Дошеновића, за ко- 
га сам част ја ревновао, и ону другу тобожну 
браћу од његове сгране. То исто вече по вечерњи 
затворим ја цркву, узмем кључ и у јутру рано оги- 
дем к новом п НсЗадовољпом игумну на благослов, 
да клепам на јутрењу, који ми издаде благослов 
по обичају манастирскоме. Кад изпђемо с јутрења, 
зове мене игуман и пита ме овако: „Рад шта си ти 
узео синоћ кључ црквени Никодиму? та он је на- 
ређен у клисарницу, а ти на парохију?" Како ме- 
ни у вече при трпези нитко вишта не бпјаше рекао 
о кључу и клисарнпци, ја мишљах у себи и весе- 
ља се, да ћу зацијелу годину остати Ј*а при манас- 
тиру и да ће Никодима послати на парохију; али 
шта зна вече, шта ће донвјеги јутро? Саберем се 
Ј*а и одговорим игуману овако: „Ја сам и Никодим 
дошли једне године у манастир, у један се дан за- 
ђаконили, тако и запоппли; ја сам био у Котару на 
капеланији и на парохијама четири године, а Нико- 
дил при манастпру у клисарннци четири; сада је лп 
право, оче игумане! да ја опет идем на парохију, 
а да Никодим остане у манастиру? То није могуће, 
и заиста ја добровољно не пуштам кључа црквеног 
из руку. Тако су ми рекли и усавјетовали ме и мој 
стари вгуман п већа чест браће, да узмем кључ и 
да ја служам у цркви.“ На ово ми не одговори ниш- 
та игумаа; а ја локлонивши му се, изиђем из њего- 
ве ћелије За тим кажем нашој странн, зашто ме је 
звао игумап, а они одобравајући мој' одговор, реку 
ми: „Не бој се ништа, него држи цркву.“

Ваља знати, да у трема далматинскијем мана- 
сгирима онда није било никаква правила ни опште- 
житељства, како га не има ни до данашњег дана. 
Зато нијесу се држале чреде, како но манастирима 
у царствима австријском и русијском; него бп се у

:

:
<



40 41

сабору одредио и дао кључ црквени једноме јеро* 
монаху или двама, и они би по с«у годину служи~ 
ли и сву милостињу, што би народ давао у недјељ- 
не и празничне дане, као повце, воле, коње иподо- 
бна, међу собом дијелили, кано ти и приходе, бир, 
вјенчања, крштења. за мртве саландаре, нарусије п ; 
проча; но зато би она морали мислити за свијеће 
што горе у цркви и уље за кандила с осталом по- 
требом. Овај п данас трајући стари неваљали оби- 
ча.ј владаће дотле, докле гођ цар наш и њиово пре- 
васходатељство г. митрополит не скину својим ста- , 
рањем калуђере с парохија п не поставе у строгоет ^ 
и благочиније манастире, што с друге стране 
потребује п мирско свештенство. Но бојим се и за 
то се Богу молим, да млого времена дотле не про- 
ђе, него да се из овог запуштеног Христова вино- ^ 
града што брже истријеби трње и коров и да науке

воље више од полак браћа заигуманио, која нијесу 
с тобом задовољни, и прошло је толико вријемена, 

њеки тебе, а њеки старца Јосифа пгумном.да зову
Ја судим и налазим за право, да ти оставиш пгу- 
манство и нека онај буде игуман, Гкога сва браћа 
сагласно изберу.14 На то одријеше са свога мјеста 
пгуманску штаку п донесу је на сред цркве; тако и 
манти]у метну на налоњу. За тим изиђе из стола 
Свмић, метанише пред дверима и поклонившисе бра- 
ћи на лијево и на десно, рече: „Простите, браћо! 
ако ме је њека чест браће преко воље друге и ве- 
ће чести избрала. Ја се ето сада игуманства одри- 
чем: изберите, кога оћете.и Поелије ове церемони- 
је поче викарије, видећи зар таково смиреније у 
Симићу, браћи наше стране овако говорити: „Ето 
он се је покорије и оставио је игуманство; алп би би- 
ла велика срамота свије вас, да послије толиког 
времена његовог игуманства он сада осгане проигу- 
ман, него ја молим сву браћу, да га сада потврдите, 
навластито ви, који нијесте били прије с њим за- 
довољни.41 Ово је овако све било у прошавши дан у 
Симићевој ћелијп уговорено, без знања осталије бра- 
ће, осим горепменоване четворице; п тако противна 
страна успје изновице, те заигумни Самића. Појући 
Достојно јест, даду му штаку у руку и заогрну га 
мантијом, који за тпм све иконе по обичају цје- 
ливаше.

и поредак у њему процвЈетаЈу.
Онај исти дан, кад сам се ја с новим игумном

Симић ио клисарницп разговарао. пишу игуман 
Сава Бједов у манастир Крку и пошљу Никодима, 
да дође архимандрит Никанор Богуновић, речени 
Скочић, којл у оно вријеме намЈесто епископа, ко- 
га нашему вјероисповедању у Далмацији мљетачка \ 
республика није доззољавала иматп, бијаше ту у- 
правптељ вјеропсповедагва нашег под именом гене- 
рал-впкарија плига администратора; но чија је власт, 
непотврђена и незаштићавана од државног начел- 
ства, била врло слаба. Дође архимандрит у сирну 
српједу и призове речену двојицу, Симића и Бједова, 
и од друге наше стране Јосифа Дошеновића, бив- 
шег годину дапа игумана, и старца Теодосија Вук- 
чевића. С овом четворицом уговори се, да се имају 
у јутру по јутрењи сабрати сва браћч; но осим њи 
петорице нптко не знађаше, шта су уговорили. У 
четвртак по Ј*утрењи зазвони се у велико звоно и 
лозову нас тако у цркву. Ми дођемо и станемо сваки 
на своје мјесто. Онда се окрене викарије к новоме 
игумну, говорећи: „Ти си се, оче игумане, противу

Послије ове церемоније изиђемо из цркве и оти- 
демо у ћелију новога игумпа на кафу. По кафи 
окрене викарпје ову ријеч к мени: „Оче Герасиме!ти 
сп самовољно узео од Никодима црквени кључ, да 
будеш клисара, а Нпкодим да иде натвоје мјесто 
у Котар на парохпју Биљанску. Ти си сам себи ту 
власт дао, без игумна и без браће. Зато су старци 
овђе са мномрасудили да ти за ову годину останеш и 
без парохијеибез клисарнице." Овијема ријечпма, као 
жарком стријелом у срце ударен, погледим на мога 
старца Дошеновића п на Теодосија Вукчетпћа, не- 
ће ли штогед они рећп за ову неправду, кјј‘у су ми
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ОПП ИСТИ СВОЈИМ савЈвтом и уговором навукли; а 
она оба улојпла очима, преда се гледећи, не имађау 
образа. да од стида у ме погледају, већ сједау ј 
како нијеми и глуви. Онда сам најнрије познао, | 
да су ма ови јаму копали. Почпем ја казивати ви- \ 
карију, како је било, како сам на то п од кога био ј 
наговорен. и да су ме ако до шта буде, исти и бра- 1 
нити објећалп, а сада тако преварали и издали. Но ј 
све моје правпце и представљенп разлози бпјаху 1 
залуду; ни одгсвора ни од кога. По обједу отиде ви- : 
карије у Крку, а на парохију у Биљане опреми се ј 
старац Дошеновић , п тако останем ја чист и од | 
парохије и од клпсарнице. Сједећп беспослен у | 
манаствру, а ваучивша се од дјетинства или на 
коњу, ила пјешице у движењу бити, чпњаше ми се | 
дан годива. Размишљавајући свакојако у себи, ста- ј. 
нем се с тијем тјешпти: може бити, помисллм, да ја ^ 
останем без сваке службе п посла и да је сада до- 1 
шло врпјеме, да се испунп оио моје пророштво, што ј 
сам ђаком јошг мален говорио, да ћу поћи по сви- ј 
јету, виђети равличне земље и градове, о којима 
сам слушао у разговору од калуђера, особито о сла- 
внијем Млеткама, о Светој Гори, о Цариграду, о 
Бечу, Пољској и о Русији.

Пут одлучен 8а Крф окренуо се на другу ј 
страну.

Зачнем намјерење једно, к којему ми потребно | 
бијаше дозвољење игумна и свидјетељно писмо с Ј 
печатом манастирскиЈем. Зато дозовем једно јутро Ш 
игумана и све калуђоре, који бијау у мааастпру, у 1 
моју ћелију на кафу и станем овако говорпти: „Оче ј 
игумне! Ја сам, како вам Ј’е познато, ову годину по 1 
суду г. впкарија лпшен сваке службе манастирске. 1 
Ви знате, да ја умијем градити крстиће, како су ј 
п светогорски, и по нешто лаппсом (кампчнпком) | 
цртати иконе. Ја беспослен овако не могу стајати; I 
зато желпм с вашим благословом поћп у Крф учи- 1 
тп се иконописању п поклонлти се светоме Спирп-ј 
дону. Ако ке изволите отпустити, а оно молим, да |

ми дате свидЈ*етељство с печатом манастирским." 
Када ове ријечи чуше игуман и сви, викнуше у је- 
дан глас: „Бог бп те, брате, научио , да пођеш и 
да научиш тај занат; зашто и тако немамо у Дал- 
мацпји живописца, кром што нам је јошт поп Матеј 
Веја у Шибевику.и У онај час получим исто сви- 
дјетељство, спремпм се, опростим се с браћом и 
трећп дан (год. 1782) одлучим се из манастира у 
Задар. Одавде по мору стигнем на Лазареву Су- 
бот\’ у Мљетке, ђе нађем господара Гаврпла Петро- 
впћа сама, кога прије у Задру познава. Ту сам про- 
вео прззнпк васкрсења Христова и бавпо сам се 
чекај\ћи, да би мп се намјерио какав корабаљ, 
који бп полазио у Крф, чптав мјесец дана.

Чрез то врпјеме одао сам по Мљеткама и раз- 
гледао сам чудеса невпђепа пстога града. Сав је 
ннкао пз воде п водом опкољен, нзђе нп једне сто- 
пе голе земље нема, осим по вртоградима овђе онђе 
мећу домовп. Осим безбројније поускије улица за 
пјешце п осим млогије већије ппјаца, које су по- 
стављене четиреуголнвм тесанпм каменом, пролазе 
кроз сзв град п преспјецају се на све стране, на 
подобнје улпца другђе, олуцл (канали), преко којије 
до 600 мосгова пма за пјешце и по којијем и испод 
мостова на свзд од камепа врве различни чунови 
п чамци, како другђе кола н каруце. Сви каналп 
и брегови обастргп су зиданом стпјеном до на дно 
мора: које туда није јако дубоко. Кад је прилив мор* 
скп чрезвпчајан другда, шго бива каткад у прољеће 
п у јесен по Ј*еданпут, опда вода понлави неке ни- 
же ппјаце п улзце, а и дољне подове домова, ђе 
се не обитава, но служе за магазпне и дућане; али 
послпје двпје три уре уступп опет вода, а и не на- 
расте впше од ко.је стоае. По готову на сваку пп- 
јацу и улицу, у сваки дом и цркву може човјек до- 
ћи пјешпце по суву, а равно ва чуну по води с дру- 
ге страое. Пијаци св. Марка не има равпе вп у 
којем граду на свијету. Она је пред црквом св. 
Марка, на подобпје пзсмена п, у дуљину 265, а у ши-
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плиЈепили. Сказује се, да су онда Еагдези однпјели 
грчку флоту, Франдузи библијотеку, а Мљечани дра- 
гоцјености* царске круне, ризе, посуђе, моштираз; 
лнчније светаца и иконе, како се впди на лијево] 

црквп светог Марка Богородица, писана ру- 
еваеђелиста Л.уке. Удивитељна и као да 

су од сувога злата, виде се над средњим вратима 
светога Марка четири коња, која веле, да су јошт 
Неронова из Рима, пренешена у Визанг од Констан- 
тпна Великога, и с врати свете Софије од Мљеча- 
на у Мљетке. Годлне 1797. дао је ђенерал Бона- 
парте однијетп исте коње у ЕГариз. ђе сам их ја 
опет виђети пмао случај године 1810. пред његовом 
императорском Тиљерија палатом на високом под- 
ножју упрегнуте тријумфално у једну пол-каруцу 2 
коња, и покрај свакога стојаше по један са стране, 
који их држчше. великл крилат Арапин, све вели- 
кољеино и позлаћено. Сад су опет ови коњи у Мљет- 
кама п стоје, како и прпје, над вратима светога 
Марка — Уз цркву свегога Марка лежи нреве- 
лпк^љепна палата иокојпога принципа (доже, дуж- 
да) мљегачкога, ђе су се сабирлли владјетгљи 
савјете, која је. како и црква светога Марка , по- 
кривена оловом. Налазе се такође у Мљеткама мно- 
ге друге великољепне палаге, нревелики манастири 
п преизредне црк»е. и шта ту тога није, чему нпје 
броја а величију ни краја ни конца. Арсенала, ђе 
се граде корабљ’а и оружја, не има подобна у Ев- 
ропи. Около града у различним растојањима стоје 
посијани на островима већи или мањи градови, који 
су подобно кас произницади из мора адријатичког; све 
ово заједно зовесеМљетке и одбрањује од силе вели- 
кога мора предугачким једним островом, који од 
мора закриљује све Мљетке кеколико миља до гра- 
да Ћозе у њпови њедри. Опај град тко не види, не 
може из описања знаги, нп вјеровати, а тко га ви- 
ди, не може му се да пачуди.

Чекајућп ту, не би ли ми се нашла каква при- 
года у Крф, сазнам, да у Мљегкама жпвљаше једна

рину 125 коракљаја дугачаије, оикољена великољеп- 
нима трема великијем палатама, које се зову Про- 
куратије и у коЈима су при земљи свуда у наоколо ; 
све саме писарнице ногара и ходагаЈа, а највише 
кафане и дућани. Испред реченије палата у округ Ј 
јесу све сами волти, то јест ћемери, свезани с иа- ј 
латама; а с друге стране на високим четвороуголним ' 
колоеама (стубови) од финога бијелога камена, а < 
наоколо њи СЈедилишта од камена. Испод овије сво- 1 
да све у наколо иде се по суву, на дажду п снпјегу, 1 
како исто п у Падови. Обноћ се ужегу ферари и ] 
на свакој колони стоји по један ферар, што ову пи- | 
јацу освјетљава до послије поноћп. Иред црквом у 1 
њеком растојању стоЈ*е (и до данас) у подножја од ^ 
броеза затакнуте три високе, као на галијама, јеле, Ј 
на којима се у недјеље и празнике развијају три : 
барјака за памет од трију мљетачкије краљевина: | 
Кандије, Мореје и Ћипра, што су Турци отели Мље- | 
чанима. Иетора врата, преукрашена ступцима раз- : 
лична мрамора, воде с пијаце у цркву св. еванђелис- 
та Марка, у којој се хране истога еванђеласта мош- 
ти. На речена врата улази се наЈ*прије у пошироку ’ 
ходницу, која води и на десно и на лајево около | 
сопственога храма. Овај је раздијељен великима од Ј 
бијела мармора ступцима на три храмине и има 
одозгор пет великије трула (купола). Све иконе по ; 
стијенама, по ступцима изображене су работом мо- 
заичком, то јест, сложене су од ситнпје мрвица ка- 
меније и стакленог вида, свакојаке боје, што је за- 
иста удивитељео; тако су сложена и сва написања 
покрај пкона. На исти начин је сва црква са ходни- Ј 
цима поподњења мрамором млогоразличите боје, раз- I 
новидео расподоженим, највпше дробнпм и мало ве- д 
ћим од нокта мраморима. Средња огромеа црквена 
врата од метала, у ком има млого сребра утопљена 
саватли, ђе се види толико лавовије глава, донеше- I 
на су из цркве свете Софије цариградеке, кад су : 
Мљечани, Французи и Енглези, владавша у Цари- ] 
граду 60 година, прије одласка свога псти град о- ^
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плиЈепили. Сказује се, да су онда Еагдези однпјели 
грчку флоту, Франдузи библијотеку, а Мљечани дра- 
гоцјености* царске круне, ризе, посуђе, моштираз; лнчније светаца и иконе, како се впди на лијево] 

црквп светог Марка Богородица, писана ру- 
еваеђелиста Л.уке. Удивитељна и као да 

су од сувога злата, виде се над средњим вратима светога Марка четири коња, која веле, да су јошт 
Неронова из Рима, пренешена у Визанг од Констан- тпна Великога, и с врати свете Софије од Мљеча- 
на у Мљетке. Годлне 1797. дао је ђенерал Бона- парте однијетп исте коње у ЕГариз. ђе сам их ја 
опет виђети пмао случај године 1810. пред његовом императорском Тиљерија палатом на високом под- 
ножју упрегнуте тријумфално у једну пол-каруцу 2 
коња, и покрај свакога стојаше по један са стране, који их држчше. великл крилат Арапин, све вели- кољеино и позлаћено. Сад су опет ови коњи у Мљет- 
кама п стоје, како и прпје, над вратима светога Марка — Уз цркву свегога Марка лежи нреве- лпк^љепна палата иокојпога принципа (доже, дуж- 
да) мљегачкога, ђе су се сабирлли владјетгљи 
савјете, која је. како и црква светога Марка , по- кривена оловом. Налазе се такође у Мљеткама мно- ге друге великољепне палаге, нревелики манастири п преизредне црк»е. и шта ту тога није, чему нпје броја а величију ни краја ни конца. Арсенала, ђе 
се граде корабљ’а и оружја, не има подобна у Ев- ропи. Около града у различним растојањима стоје посијани на островима већи или мањи градови, који 
су подобно кас произницади из мора адријатичког; све ово заједно зовесеМљетке и одбрањује од силе вели- кога мора предугачким једним островом, који од 
мора закриљује све Мљетке кеколико миља до гра- 
да Ћозе у њпови њедри. Опај град тко не види, не може из описања знаги, нп вјеровати, а тко га ви- 
ди, не може му се да пачуди.

Чекајућп ту, не би ли ми се нашла каква при- года у Крф, сазнам, да у Мљегкама жпвљаше једна

рину 125 коракљаја дугачаије, оикољена великољеп- нима трема великијем палатама, које се зову Про- 
куратије и у коЈима су при земљи свуда у наоколо ; 
све саме писарнице ногара и ходагаЈа, а највише кафане и дућани. Испред реченије палата у округ Ј 
јесу све сами волти, то јест ћемери, свезани с иа- ј 
латама; а с друге стране на високим четвороуголним ' 
колоеама (стубови) од финога бијелога камена, а < наоколо њи СЈедилишта од камена. Испод овије сво- 1 да све у наколо иде се по суву, на дажду п снпјегу, 1 
како исто п у Падови. Обноћ се ужегу ферари и ] на свакој колони стоји по један ферар, што ову пи- | 
јацу освјетљава до послије поноћп. Иред црквом у 1 
њеком растојању стоЈ*е (и до данас) у подножја од ^ броеза затакнуте три високе, као на галијама, јеле, Ј 
на којима се у недјеље и празнике развијају три : барјака за памет од трију мљетачкије краљевина: | Кандије, Мореје и Ћипра, што су Турци отели Мље- | 
чанима. Иетора врата, преукрашена ступцима раз- : 
лична мрамора, воде с пијаце у цркву св. еванђелис- та Марка, у којој се хране истога еванђеласта мош- ти. На речена врата улази се наЈ*прије у пошироку ’ 
ходницу, која води и на десно и на лајево около | сопственога храма. Овај је раздијељен великима од Ј 
бијела мармора ступцима на три храмине и има 
одозгор пет великије трула (купола). Све иконе по ; 
стијенама, по ступцима изображене су работом мо- заичком, то јест, сложене су од ситнпје мрвица ка- меније и стакленог вида, свакојаке боје, што је за- 
иста удивитељео; тако су сложена и сва написања покрај пкона. На исти начин је сва црква са ходни- Ј 
цима поподњења мрамором млогоразличите боје, раз- I 
новидео расподоженим, највпше дробнпм и мало ве- д 
ћим од нокта мраморима. Средња огромеа црквена врата од метала, у ком има млого сребра утопљена саватли, ђе се види толико лавовије глава, донеше- I 
на су из цркве свете Софије цариградеке, кад су : Мљечани, Французи и Енглези, владавша у Цари- ] 
граду 60 година, прије одласка свога псти град о- ^
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моја родица, гђа Фијорина, са својим оцем, који 
бијаше из Леванта (јонскије острова) Грк, названи 
Апостод Фов, оженивпш се из Далмације од бла- 
городне фамилије Деде Митровића речекога Јанко- 
вића, мојије родника. Разумјевши о њој, отидем је 
поздравити и искажем јој у разговору све моје на- 
мјерење, препоручујући се, да би ми њезин отац ^ 
вашао какву пригоду за Крф, с којим се ја не мо- ј 
га разговарати, не знајући нп грчки ни талијански, 
како ни он српски. Претолкује она своме оцу та- 
лијански моје говорење, а он такође преко толмача 
упита ме, колико мислим бити у Леванту. Кад му . 
кажем најмање три године, припита ме, колико имам : 
новаца? Одговорим: 50 цекина у злату. Насмпје се \ 
старац и рече: „Кћерце! казки ти твоме том рођа- 
ку, ако он не има најмање по 100 цекина на годи- 
ну за трошак, нлаћати рану, обиталпште, учитеља 
ц пр., нека он не иде у тај Левант, како јошт к то- 1 
ме не умије ни грчкога језика, с чпм би могао по 
штогођ добивати, кад би одслужио коју литурђију.44 Ј 
Опечалим се веома, не имајући 300 цекина, не мо- 
гући с малим трошком поћи, а од срамоте не сми- 
јући се враћати у Далмацију. Види мене речени 
Апостол невесела и смућена, пак говорп својој кће- 
ри: „Кажи ти томе свештенику, нека он иде у Ру- 
сију, ђено је царство благочастиво п богато; а је- 
зик му је руски готов, кад је Србин п умпје цркве- 
не књпге, које су и у Руса исте. Тамо има у сваком 
манастиру живописаца п може се, чему гођ жели, Ј 
научити без толико трошка.*

Посве ми мило би ово представљенпје. *Али,“ ј 
речем, „тко би мепи дао за Русију пасапорт?и Јер ј ј 
под республвком, ако би који наш хришћанин само 1 ј 
помисдио ићи у Русију, а камо ли поћп тамо, пак а 
би се то дознало, на ма би га владање бацило под 1 I 
земљу у тамнице, или у тако зване камароте под | ? 
њека олова као што је и архимандрит Сава Љуби- ј ! 
ша изПаштровића престрадао њеко вријеме тамницу 5 ] 
у Мљеткама, а послије послан био у заточење у 4

далматинскп манастир Крку, ђе је стајао четири 
године, ни крпв нп дужан Мљетчанима. На то Ало- 
стол приложи: „Има овђе руски министар маркез 
Маруци,*1 п ако желим поћи у Русију, а оно да до- 
ђем сјутра дан у десетп час, да ће ме он повести 
к минпстру п молити га, да ми даде пасапорт до 
Петрбурга- алн да ја ником не казујем, да ћу у 
Русију. Нитко радији од мене. Дођем сјутра у урече- 
но вријеме и отидемо к министру, којем мој старац 
грчки саопшти моје намјерење и жељу. Ту причекамо 
по часа, ал’ ето ти секретара с печатанам пасапор- 
том, у који уписа моје име и проче по обичају, а 
министар се потпише и удари свој печат, пак дају- 
ћи ми пасапорт, рече: „Аало катаводијо! (срећан пут) 
Благодарпмо министру п изиђемо из његовог двора, 
којп је над каналом п близу моста грчке цркве све- 
тога Ђорђа, коју је сазидати дао Србин Скендербег 
Ђорђе п на своје име нарекао около године 1564. 
Када сам виђео у џепу моме пасапорт руског мини- 
стра за Петрбург, чуствовао сам у души мојој она- 
кву радост, коју мп је пемогуће описати. Ето тп 
сад, говорах сам са собом, да научиш жнвописање 
п руски језик, да обиђеш толика царства и краље- 
впне. да познаш толике народе, њихове обпчаје и 
што је у њп боље илп горе, него у моме отачаству, 
како што сам желио од мога дјетиоства, то ће ми 
се моје пророштво испунити.

ЗЈрво путовање у Русију преко Беча и пољ- 
скога краљевства.

Из Мљетака навезем се за Тријест, ђе приспи- 
јем у очи светог ТЗорђа. Оданле пишем по пошти 
моме крупском игуману и свој браћи, како у Жегар 
мому синовцу Пантелеимону поау Зелићу, да Ја по- 
лазим у Русију а не у Левант за Крф, казујући и 
узроке, горе изложене. Једно јутро у Тријесту сре- 
тнем се на пијаци с благородним њеким господи- 
ном, који ме унпта, одакле сам и камо идем. Кажем



46 47
моја родица, гђа Фијорина, са својим оцем, који 
бијаше из Леванта (јонскије острова) Грк, названи 
Апостод Фов, оженивпш се из Далмације од бла- 
городне фамилије Деде Митровића речекога Јанко- 
вића, мојије родника. Разумјевши о њој, отидем је 
поздравити и искажем јој у разговору све моје на- 
мјерење, препоручујући се, да би ми њезин отац ^ 
вашао какву пригоду за Крф, с којим се ја не мо- ј 
га разговарати, не знајући нп грчки ни талијански, 
како ни он српски. Претолкује она своме оцу та- 
лијански моје говорење, а он такође преко толмача 
упита ме, колико мислим бити у Леванту. Кад му . 
кажем најмање три године, припита ме, колико имам : 
новаца? Одговорим: 50 цекина у злату. Насмпје се \ 
старац и рече: „Кћерце! казки ти твоме том рођа- 
ку, ако он не има најмање по 100 цекина на годи- 
ну за трошак, нлаћати рану, обиталпште, учитеља 
ц пр., нека он не иде у тај Левант, како јошт к то- 1 
ме не умије ни грчкога језика, с чпм би могао по 
штогођ добивати, кад би одслужио коју литурђију.44 Ј 
Опечалим се веома, не имајући 300 цекина, не мо- 
гући с малим трошком поћи, а од срамоте не сми- 
јући се враћати у Далмацију. Види мене речени 
Апостол невесела и смућена, пак говорп својој кће- 
ри: „Кажи ти томе свештенику, нека он иде у Ру- 
сију, ђено је царство благочастиво п богато; а је- 
зик му је руски готов, кад је Србин п умпје цркве- 
не књпге, које су и у Руса исте. Тамо има у сваком 
манастиру живописаца п може се, чему гођ жели, Ј 
научити без толико трошка.*

Посве ми мило би ово представљенпје. *Али,“ ј 
речем, „тко би мепи дао за Русију пасапорт?и Јер ј ј 
под республвком, ако би који наш хришћанин само 1 ј 
помисдио ићи у Русију, а камо ли поћп тамо, пак а 
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тићу, и придодам говорећи: „Будући да је 
луђерски занат и живљење просјачина, тако сам 
дошао, да вас молим, како првога овђе господара 

цркве прокуратора. да би ми штогођ 
ти дали из цркве, или коју милостиљу чрез тас ску- 
ппли за трошак.“ — Држао сам, да ћу барем до 50 
форпнти получити; али ме је јако преварила надеж- 
да Стаде ми говорити триста извпновења, 
кратко, да се вигае не трудим, јер нећу од цркве 
дсбити ни крајцаре. Чувши ја јоште у Далмацији 

гласу богатога Куртовића и видећи сада

му, тко сам и откуда и да намјеравам, ако ми бог ; 
поспјеши, поћп одатле управо у Русију, учити се 
иконописанију. С тога мјеста поведе ме по пијаци ј 
донекле, пак пружи руку: „Оно су, оче,“ показујући | 
ми, „врата моје куће, дођи ми сјутра у девети час 1 
на кафу, те ћемо се разговарати.а Растанем се уди- | 
вљен, пе бивши до тада у Тријесту и не познавају- ј 
ћи човјека, као п он мене, до тога часа, који ме 1 
зове на кафу. То мп се дало бијаше у мисао, Не \ 
знадо ја, да је оно био странољубиви господар Јо- | 
сиф Милетић, Србпн из Сарајева, којему ме пре- \ 
поручио бијаше прије мог у Тријест доласка из 1 
Задра мој љубими од дјетиљства и срдачни до гроба | 
покојни Стефан Ђурић, конзул, такође Србин Са- | 
рајевац. имавши од мене из Мљетака писмо, да кроз 3 
Тријесг одлазим у Русију, а не у Левант.

Сјутра дан дођем к реченоме господару Милети* 3 
ћу на ручак, при коме каже ми, да ме је љему пре- ј 
поручио из Задра поменутп господар Ђурић, »мој,“ 1 
рече, „велики пријатељ, како и ваш, који ми пише, Ј 
да сте од поштене свештеничке фамилије и из ма- ‘ 
настира Крупе.а Рече ми за тим: ,.Оче! ако могу у | 
чему вас иослужатп, слободно заиовиједајте.м Бла- 1 
годарећи му премлого за такво његово усрђе и стра- 1 
нољубље, додам у разговору да сам о малом | 
новцу, а пут ми је преко цесаревине австрпјске и 
Пољске далек; зато ако би ми могао, да би ми код 1 
нашнје храшћана исходатајсгвовао коју милостињу 
за трошак. На ово он: „Т овоме Је царству, оче! \ 
забрањено странима просити мидостињу; но ја ћу 
платити за вас делижанц од Трнјеста до Беча, за 
који се плаћа 5 златније цекина; а преко тога , 
можете отпћи у господара Јове Куртовпћа, ко* ~ 
ји је прокуратор цркве наше; ако би кћео, могао 
би вам дати штогођ из црквене касе.“

Сјутра дан посјетим реченога Куртовпћа, на- 
ђем га сједећа на вратп његовога великога дома и 
ту га поздравим, колико сам могао најумилније. На 
питање, одакле сам, искажем му све, како и Миле-

паш ка-

по можиос-и

и на-

зв име на
мојима очима ту исгину на врати превеликога му 
дома, усудим се и речем: Кад ке може ништа бпти 
од богате црквене касе, ни с таса, а оно барем да 
ми он даде коју милостињу од свога труда и богом 
данога му имањз. Но па
чега виђо, да је Куртовнћа овога срце сасвим 
мењено противо калуђера, премда ои сам имађаше 
роднога брата Симеона калуђера у манастиру Тре- 
бгњу у Ерцеговини: или ако је и најбољи и нај- 
странољубивији може бити свакоме био пре мене, но 
мени се је тада немплостив показао, што зар тако 
кћеше моја лоша срећа.

Разговарајући се овако с њиме и приговарајући 
му више од двије уре, толико богатство видећи, ње- 
гову скупост, сјетим се, да сам неђе читао о богатцу 
њеком њему подобном, и првповједим му ову причу: 
Како у свијету обично и свуда бива, да људп један 
о другоме суди и говори, а највише сиромаш и нрос- 
јаци бесједе о милостивима и немплостивима; тако 
се у граду једном, ђе живљаше особити њеки 'бо- 
гатац, поинате једном међу собом сиромаси и сви 
противо једног сложно докажу, да онај богати ни- 
када јоште није никоме од њп учинио милостиње, 
нити је кадар учинити од тешке своје скупости. 
Онај јединац, бранећи га од таквога хуљења, оп- 
клади се с другимв, да ће од њега получити ми- 
лостињу, пак се упути к дому богатца. Почне ку- 
цати и лупати у врата, на које се помоли богатац

Ш. Г. Зелнћа.

ово иљаду изговора; из 
ока-
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на прозор п почне виаати на сиромахд, да муодла- 1 
зи од врзта. Убоги на то удараше јошт већма, не 1 
одступаЈући, нити псовке онога слушајући. Не зна- 1 
ђаше већ богати, чпм би се с прозора бадио , да 1 
отера испред врата досаду, кад у тај ма куварица I 
покрај њега прође, носећи крто хљеба, из које ов 1 
онако љут узме један сомун и баци на убогог* да I 
га се прође. Овај прими то за милостињу, а не за I 
зло од богатога, и с тим добије јоште своју опкдаИ 
ду. Расказавши ја ово моме господару Јови, речем а 
му, да би и он могао извадиги барем једну« 
петицу (маријнш) и ударитп ме с њоме, да му | 
отидем с врата , које би ја примио за милости- 1 
њу, како е сирома онај у приповајетци сомунић. Нај| 
ово ов: „Душе ми, оче! волио би ја ону петицу у -I 
онај канал (показујући ми руко.ч), или у море ба-Д 
цити, него је калуђер) дати.и Овај одговор свршцД 
нам бесједу, устанем са „с Богом остајте !и пак на 
ма отидем к доброме господару Јосифу МилетићуД 
који се је нашао саблажњен, -2е надавши се таквом I 
поступу са чпом од Куртовића. Али су до пет го-м 
дина по томе браћа његова, покојни Максим у БеЛ 
чу и локојни Стефан Куртовићи у Смирни у Азији} | 
пошто су подобни ова два сгрансљубавоме Авраму, 1 
загладили сву ту његову срца тврдост, као што ће 
се нанрнјед виђети, а и он ме је сам (исти покојни I 
Јсво) другојачије дочекао, кад сам се вратио из ГрШ 
чке года 1786, иозвавши ме за мога бављења у Три-Д 
јесгу млого пути на обједе и на разговоре.— I 

По светом Турђу шести дан отправим се из I 
Тријеста с делижансом п стигпезг једанаесги дан у|| 
Беч, но сиававши ни дан ни ноћ, него ми у непрес«И 
таном вожењу пролазаше сан. како и свему мојем;Ј 
друштву, у једно.че дремању. По преноручитељноме I 
писму гооиодара Јосифа Мзлетића на његова стри-Ш 
ца у Бечу господара Јову, одсјео сам у овога. КоД 
лико сам за мало дана могао, обишао сам и дивпо I 
се сдавноме и великољепноме граду Бечу, особито I 
огромпој великољепној цркви светога Стефана с I

високим пренакићелим њезоним звоником и прекрас- 
нпма V наоколо предградијама. Имао сам срећу та- 
да впђети п неумрлога цесара Јосифа П, првп пут. 
Познанство учпнившп с добрим господаром Мак- 
спмом Куртовићом, кад сам полазио из Беча, до- 
бијем од њега препоручитељно ппсмо у Будим и 
Пешту на господара Лазара Јовановића, брата гос- 
подара Флорија (Двјетка) који жпвљаше у Тријесту. 
Овуда од цријатеља у Русију упућен, расганем се 
у Бечу с њима једанаести дан, сједнем у лађу, пак 

Дуиав на Пожун и Коморан градове присипјем 
дап у Будпм п Пешту, које градове 

шпрока ри.јека расгавља, но мост на лађицама са- 
ставља.

нпз
осми само оза

Будим, нл десној страни Дунава, лежп. на на- 
клону брда према Пеште; није велик и састоји понај- 
више из маденије би.јелије кућица. Слави се прес- 
тодом старије краљева мађарскије, ђе зато стоји 
сада цесарев брат, као памјестник краљев, тптлом 

Лпјеп је градић, у којем пребива, на особи- 
то.ј гдавици сазидан. Има двоје добре топлице или- 
ти купједи од времена јошт турскога владања уре- 
ђене. Пешта је на равници, велика и пуна знатпи- 
је зданија. Овђе је свеучидиште краљеветва и које 
овђе, а које у Будиму сва највише сједалишта пра- 
витељства и судишта државна. Овђе је и трговпне 
мађпрске средина. Осим Мађара има ту Срба, Сло- 
вака илити Тотб, Нијемаца, Грка, Влаа, Жидова, и 
тко ту задуго стоји, толико по готову језика научи 
и говори. Јако ме мучаше и љуго тужах на судби- 
ну моју, што мп се није дала родити у оној земљи 
п вароши, ђе науке цвјетају и толики се говоре 
језици; и који би гођ језик чуо, повела би ме жеља 
учити му се; али све залуду, средства није, а и ври- 
јеме прошло прве младости. С друге стр-ане, коли- 
ко се више удаљава од Далмације, милога мог, ка- 
кво Је год отачаства, толико ми вшпе по глави иђа- 
ше, оћу ли га, Бог зеа, више виђети, чинећи ми се, 
да сам већ на крају свиЈ'ета; а јоште не знадо, ко-

палатин.
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на прозор п почне виаати на сиромахд, да муодла- 1 
зи од врзта. Убоги на то удараше јошт већма, не 1 
одступаЈући, нити псовке онога слушајући. Не зна- 1 
ђаше већ богати, чпм би се с прозора бадио , да 1 
отера испред врата досаду, кад у тај ма куварица I 
покрај њега прође, носећи крто хљеба, из које ов 1 
онако љут узме један сомун и баци на убогог* да I 
га се прође. Овај прими то за милостињу, а не за I 
зло од богатога, и с тим добије јоште своју опкдаИ 
ду. Расказавши ја ово моме господару Јови, речем а 
му, да би и он могао извадиги барем једну« 
петицу (маријнш) и ударитп ме с њоме, да му | 
отидем с врата , које би ја примио за милости- 1 
њу, како е сирома онај у приповајетци сомунић. Нај| 
ово ов: „Душе ми, оче! волио би ја ону петицу у -I 
онај канал (показујући ми руко.ч), или у море ба-Д 
цити, него је калуђер) дати.и Овај одговор свршцД 
нам бесједу, устанем са „с Богом остајте !и пак на 
ма отидем к доброме господару Јосифу МилетићуД 
који се је нашао саблажњен, -2е надавши се таквом I 
поступу са чпом од Куртовића. Али су до пет го-м 
дина по томе браћа његова, покојни Максим у БеЛ 
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загладили сву ту његову срца тврдост, као што ће 
се нанрнјед виђети, а и он ме је сам (исти покојни I 
Јсво) другојачије дочекао, кад сам се вратио из ГрШ 
чке года 1786, иозвавши ме за мога бављења у Три-Д 
јесгу млого пути на обједе и на разговоре.— I 

По светом Турђу шести дан отправим се из I 
Тријеста с делижансом п стигпезг једанаесги дан у|| 
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високим пренакићелим њезоним звоником и прекрас- 
нпма V наоколо предградијама. Имао сам срећу та- 
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Овуда од цријатеља у Русију упућен, расганем се 
у Бечу с њима једанаести дан, сједнем у лађу, пак 
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дап у Будпм п Пешту, које градове 

шпрока ри.јека расгавља, но мост на лађицама са- 
ставља.
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осми само оза
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тодом старије краљева мађарскије, ђе зато стоји 
сада цесарев брат, као памјестник краљев, тптлом 

Лпјеп је градић, у којем пребива, на особи- 
то.ј гдавици сазидан. Има двоје добре топлице или- 
ти купједи од времена јошт турскога владања уре- 
ђене. Пешта је на равници, велика и пуна знатпи- 
је зданија. Овђе је свеучидиште краљеветва и које 
овђе, а које у Будиму сва највише сједалишта пра- 
витељства и судишта државна. Овђе је и трговпне 
мађпрске средина. Осим Мађара има ту Срба, Сло- 
вака илити Тотб, Нијемаца, Грка, Влаа, Жидова, и 
тко ту задуго стоји, толико по готову језика научи 
и говори. Јако ме мучаше и љуго тужах на судби- 
ну моју, што мп се није дала родити у оној земљи 
п вароши, ђе науке цвјетају и толики се говоре 
језици; и који би гођ језик чуо, повела би ме жеља 
учити му се; али све залуду, средства није, а и ври- 
јеме прошло прве младости. С друге стр-ане, коли- 
ко се више удаљава од Далмације, милога мог, ка- 
кво Је год отачаства, толико ми вшпе по глави иђа- 
ше, оћу ли га, Бог зеа, више виђети, чинећи ми се, 
да сам већ на крају свиЈ'ета; а јоште не знадо, ко-
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лпко је иза Пеипе растојање донде, камо сам пре*1 
дузсо Оио моје путовање.

Од оввје мисли скорб, нешто зар труд, а нешто 
и онђешњи ваздух тежак, приузрокују, те ме увати 

у Пешти. Шеснаест дана одлежим у 
реченога господара Л. Јовановића. моравши и^- 
десне руке крв пустити, ићи у купјели и љекарства 
употребљавати. Приступи Петров пост. а меви, хвала 
Богу, би лакше, тако ајде да се иде даље. Мој добри 
Лазар отпранљаше кола натоварена вивом у Лавов и 
у којима се нађе и за ме мјесто. Оут нам бвјаше на 
Мпшковце, ђе се зауставимо два дана. Ту има црк4 

нравославна, њеколико Влаа и Срба. Њеки пле- 
мвћи од њи звали су ме у своје впнице, илити појн 
руме, ђо им стоје преизредна вина токајска. с који-,1 
ма гргују, да им светим водицу. Ја сам тамо ишао 
и оба она дана лровео сам весело ; на онаконој ј 
вр)ћини обједовати у ладније подрумв, ђе 
више токајско од ввше година пијаше вино, бич 
ло је право и ријетко благовање. — Отале иде се! 
до Лавова све кроз Тоцку плавинску земљу. Сло-ј 
ваци (Мађаром Тоти), прави Славени, 
се разумијевају са Срби ;
звати Рушњаци , који су унијати % као што су 
они други римокаголици, имају језик покварен и 
различан од српскога, као што је различан бу-1 
гарски, крајински, илп њекије шкољара (островља-| 
ва) адријатичкије од нашега у Далмацији Језикај 
У Лавову нађем њеколико трговаца Влаа, али беа| 
цркве и свештеника, који кад би се ћели исновиђе- Ј 
ти и нричестити, или дијете крстити, ишлп би до 
цркве православие и свештеника осам дана ода у Бу-1 
новину. То сам сазнао у прилици, што се баш тада 
једноме родило бијаше дијете, које не бијаше посве 
нп здраво и умрло би може бити и некрштено, да 
се Ја не будем намјерио онуда проћи. С великом 
молбом наморали су ме они хришћани, да га крс-| 
тим, коме сам био ја и кум. Сви су народи, коли- ^ 
ко који, тврди у своме закону, али (не кудећи дру-:Ј 
гије) послије народа српскога најтврђи су, како и

најстранољубивији Македо-Власи. који нису Грци, 
но Мзкедоњаии од Москопоља, распјавшп се по 
свој Европи од турскога зулума.

Они у Лавову. ђе сам три дни почивао, нашли 
су ми извозника Пољзка до Ново-Миргорода у Но- 
вој Србија, којп гоадић лежи на грнници пољској, 
коју дијели од Русије ту не велика једна ријека. 
Ова страпа Пољске бијаше тада кнежевство кнеза 
Љубомирскога, бившега у то вријеме у служби им- 
ператрице Екатерине Алексијевне и пмјевшега за 
сунругу синовицу кнеза Гоигорије Потемкина. По- 
годивши реченога кочијаша за 35 холапдскије зла- 
тније цекина, пођем из Лавова и у очи светог Пе- 
тра стигном у сред Пољске у манастир звани По- 
чајев. који лежи на новисоком хуму и имађаше тада 
славенску кијевској подобну књигопечатњу. Ово су 
унијати и зову се калуђери вазилијани. Млади сви 
брију браде, а старији подбријавају. У овоме Поча- 
јеву, како ма је казано, почела се је најприје у Пољ- 
ској унија и већа чест прешла је к римокатоличкој 
цркви; само у Украјини остала је једна чест у на- 
шем благочастију, која је сада потпала под пмпе- 
рију сверусијскога самодршца Александра Павло- 
вића. На Пегров дан био сам у Почајеву у цркви, 
да видим службу унијатску, коју су основали, да је, 
осим спомињања папе римског и додатка у символу 
вјере, сваколика како гођ и наша. У исгој цркви 
впдио сам и ппелијепу једну икону Богоматере, о 
којој кажу Василијани, да је једна од оније 
рију, што је писао свети евапђелисг Лука. —

жестока огањ
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али њеки међу њимаЈ
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чети-

Пролазак кроз Нову Србију и гостољубљв 
ондашње високе господе Ј*еднородаца.
По празнику светије апостола сутра дан про- 

дужим пут мој из Ночајева и 30 јулија 1782. го- 
дине стигнем срећно у Ново Миргород у Но- 
вој Србији. Овђе нађем г. мајора Јована Скорића, 
мога најближега сусједа из Међеђе у Далмацији, 
п друге млоге Србе. Њеки вз Мађарске и Баната
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лпко је иза Пеипе растојање донде, камо сам пре*1 дузсо Оио моје путовање.
Од оввје мисли скорб, нешто зар труд, а нешто 

и онђешњи ваздух тежак, приузрокују, те ме увати 
у Пешти. Шеснаест дана одлежим у 

реченога господара Л. Јовановића. моравши и^- 
десне руке крв пустити, ићи у купјели и љекарства 
употребљавати. Приступи Петров пост. а меви, хвала 
Богу, би лакше, тако ајде да се иде даље. Мој добри 
Лазар отпранљаше кола натоварена вивом у Лавов и 
у којима се нађе и за ме мјесто. Оут нам бвјаше на Мпшковце, ђе се зауставимо два дана. Ту има црк4 

нравославна, њеколико Влаа и Срба. Њеки пле- 
мвћи од њи звали су ме у своје впнице, илити појн 
руме, ђо им стоје преизредна вина токајска. с који-,1 
ма гргују, да им светим водицу. Ја сам тамо ишао 
и оба она дана лровео сам весело ; на онаконој ј 
вр)ћини обједовати у ладније подрумв, ђе 
више токајско од ввше година пијаше вино, бич 
ло је право и ријетко благовање. — Отале иде се! 
до Лавова све кроз Тоцку плавинску земљу. Сло-ј 
ваци (Мађаром Тоти), прави Славени, 
се разумијевају са Срби ;
звати Рушњаци , који су унијати % као што су 
они други римокаголици, имају језик покварен и 
различан од српскога, као што је различан бу-1 
гарски, крајински, илп њекије шкољара (островља-| 
ва) адријатичкије од нашега у Далмацији Језикај У Лавову нађем њеколико трговаца Влаа, али беа| 
цркве и свештеника, који кад би се ћели исновиђе- Ј 
ти и нричестити, или дијете крстити, ишлп би до 
цркве православие и свештеника осам дана ода у Бу-1 
новину. То сам сазнао у прилици, што се баш тада 
једноме родило бијаше дијете, које не бијаше посве 
нп здраво и умрло би може бити и некрштено, да 
се Ја не будем намјерио онуда проћи. С великом 
молбом наморали су ме они хришћани, да га крс-| 
тим, коме сам био ја и кум. Сви су народи, коли- ^ 
ко који, тврди у своме закону, али (не кудећи дру-:Ј 
гије) послије народа српскога најтврђи су, како и

најстранољубивији Македо-Власи. који нису Грци, 
но Мзкедоњаии од Москопоља, распјавшп се по 
свој Европи од турскога зулума.

Они у Лавову. ђе сам три дни почивао, нашли 
су ми извозника Пољзка до Ново-Миргорода у Но- 
вој Србија, којп гоадић лежи на грнници пољској, 
коју дијели од Русије ту не велика једна ријека. 
Ова страпа Пољске бијаше тада кнежевство кнеза 
Љубомирскога, бившега у то вријеме у служби им- 
ператрице Екатерине Алексијевне и пмјевшега за 
сунругу синовицу кнеза Гоигорије Потемкина. По- 
годивши реченога кочијаша за 35 холапдскије зла- 
тније цекина, пођем из Лавова и у очи светог Пе- 
тра стигном у сред Пољске у манастир звани По- 
чајев. који лежи на новисоком хуму и имађаше тада 
славенску кијевској подобну књигопечатњу. Ово су 
унијати и зову се калуђери вазилијани. Млади сви 
брију браде, а старији подбријавају. У овоме Поча- 
јеву, како ма је казано, почела се је најприје у Пољ- 
ској унија и већа чест прешла је к римокатоличкој 
цркви; само у Украјини остала је једна чест у на- 
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рију сверусијскога самодршца Александра Павло- 
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жестока огањ

ва

се нај-!
Г

ПрИЛИ ЧНО'5
али њеки међу њимаЈ

§

чети-

Пролазак кроз Нову Србију и гостољубљв 
ондашње високе господе Ј*еднородаца.
По празнику светије апостола сутра дан про- 

дужим пут мој из Ночајева и 30 јулија 1782. го- 
дине стигнем срећно у Ново Миргород у Но- 
вој Србији. Овђе нађем г. мајора Јована Скорића, 
мога најближега сусједа из Међеђе у Далмацији, 
п друге млоге Србе. Њеки вз Мађарске и Баната
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због разлвчни у оно вријеме збивши се политички Ј 
узрока, њеки вз Србије. Босне и Ерцеговине од те- ј 
готе ига турског, њеки из Далмације и Албаније | 
збоз гоњења венецијанскога, избјегли бијау и дошли ј 
у она времена у Руси у и населили ону празну бив-1 
шу земљу, која се по њвма и назвала Нова Србија.1 
II другу сам зватну господу познао ту: славнога Ј 
Текелију ђенерала, ђенерале Чорбу и Хорвата из Ј 
Баната, грофа Ивана Подгоричанина из Црне Горе, | 
ђенерала Ппшчевића из Паштровића и кнеза Анту | 
Стратпмировића ђенерала из Ерцега Новог од Бо-1 
ке Которске. Од овога старпнскога српскога кне-1 
жевскога Стратимировића кољена из Албаније, а 
корено из Зете, нроисходи и високоблагородна у Ма«% 
ђарској фамилија, од које је садашњи свему српском 
народу бесмртни карловачки архијепископ, Стефан 
Стратампровић, и друга у Мљеткама. пребивајућа 
фамилија, наречена (по рђавом обичају) од имена 
преткн јој њеког, Јововић од Стратимировић, како 
се може виђетп у родословљу исте Фамплије, које 
се наоди прп гђи Терезији у Трпјесту, удовицн по-'| 
којнога капетана Јована Јововића од СтратимироШ 
вића. Од исте лозе прозивљу се јоште без свакога 
иридјевка, чпсто Стратимпровићи, у Мљеткамагоспо- 
дар Мато и у Шибеникку браг овог Богић. за којим 
је била у првом браку она Јелена, која је бпла 
поводом многочувеној Буквици неумрлога Доситеја.

Сва горепоменута господа у Новој Србији до- 
чекала су ме лијепо и благороднодушно милости^ 
њом ва пут обдарила. Особвто од свију ђенераа 
Анто Стратимировић, који ме је држао у добру 
своме. вароши Дмитровици, десет дана, гостећп ме 
с млсго офицпра Срба п Руса од љегове реЈименте 
и полка, који се зваше Славено-сербски иолк. Чудо' 
му мило бијаше забавнп части и шалпти се о сва* 
чем, а највише пришити штогођ калуђерима, кад 
би му руке дошли. Бијаше мп додијао својом шаломј 
из које једном за столом рече »и: „Зашто се тако 
млад покалуђерв? да си дошао у Русвју, досада бк

бити ђенерал.“ Ја одговорим, да су у моје диЈе- 
била три попа у мојој кући, ђе сам често

мапа-
могао 
тинство
виђао и калуђера, п зажелио ићи к њима у 
стир Крупу учити се, како ме је и моја мати у 
тешкој једној болести мојој завјетовала дати, као 
што ме је и дала од осам година, ђе ме везнајућа 
јоште, што је бреме и тегота жпвљења кулуђерскога 
у Далмацији, покалуђере у мојој 17. години. За тим[ 
ме упита: ГА како су те, бога ги, калуђерили и има 
ли ту која церемонија?и

Видећи ја, да је он велики шаљивац и да сва- 
шта у шали прима, смислим казатп оно, што није, 
не би ли се барем доста насмијао. Почнем му дак-

I

ле овако говорити:
„Ево каква је, господие, церемон ија, када оће 

у Светој Гори п по свој турској земљи (који су оби- 
чај узели од Грка и у Далмацији) српски калуђери 
да ђака покалуђере. Једно јутро по јутрељи чујем, 
ђе звони велико звоно, које зове у цркву на сабор. 
Ја вијесам знао, нашто ће тај сабор бити, и побо- 
јао сам се, да се не скупљају у цркву и да кога 
ђака пли момка не педвпсају, као што обично чи- 
њау, кад којп вије дошао у цркву на јутрењу. У 
то вријеке био сам баш у шталн код коња и нвјв’ 
саш ћео ићи у цркву. Ал’ ето ти пде један калу- 
ђер п каже ми: ајде, зове те игуман, да идеш у црк- 
ву. На то Ј*а одговорим: Ја сам био на јутрењи, 
што ћу сада у цркви? Калуђер рече: ја не знам, 
него оди брзо, зашто су се скупвли сви калуђери, 
ђоци п момци и чекаЈ*у јошт тебе. Пођем ја, а када 
дођо у цркву, пига ме пгуман: Желвш ли ти. Ћири- 
ле, остати при манастиру и бити монах? Одговорпм 
ја, да желим од свега срца. Добро. велс, али знаш 
ли ти, свнко, да онај, који мпсли битн прави ка- 
луђер, ваља да буде игумну и свој старијој браћи 
покоран и у свему послушзн? Знам, одговорим, и 
,}<■ ћу битн. Иг. Оћеш ли тв трпити све, што гођ 
тко о теби буде зло говорити, и оћеш лв све оно, 
што чуЈ*еш на једно уво, пропустпти кроз друго?

;

Ј

I
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поводом многочувеној Буквици неумрлога Доситеја.
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бити ђенерал.“ Ја одговорим, да су у моје диЈе- 
била три попа у мојој кући, ђе сам често

мапа-
могао 
тинство
виђао и калуђера, п зажелио ићи к њима у 
стир Крупу учити се, како ме је и моја мати у 
тешкој једној болести мојој завјетовала дати, као 
што ме је и дала од осам година, ђе ме везнајућа 
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ме упита: ГА како су те, бога ги, калуђерили и има 
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Видећи ја, да је он велики шаљивац и да сва- 
шта у шали прима, смислим казатп оно, што није, 
не би ли се барем доста насмијао. Почнем му дак-

I

ле овако говорити:
„Ево каква је, господие, церемон ија, када оће 

у Светој Гори п по свој турској земљи (који су оби- 
чај узели од Грка и у Далмацији) српски калуђери 
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Ја вијесам знао, нашто ће тај сабор бити, и побо- 
јао сам се, да се не скупљају у цркву и да кога 
ђака пли момка не педвпсају, као што обично чи- 
њау, кад којп вије дошао у цркву на јутрењу. У 
то вријеке био сам баш у шталн код коња и нвјв’ 
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ву. На то Ј*а одговорим: Ја сам био на јутрењи, 
што ћу сада у цркви? Калуђер рече: ја не знам, 
него оди брзо, зашто су се скупвли сви калуђери, 
ђоци п момци и чекаЈ*у јошт тебе. Пођем ја, а када 
дођо у цркву, пига ме пгуман: Желвш ли ти. Ћири- 
ле, остати при манастиру и бити монах? Одговорпм 
ја, да желим од свега срца. Добро. велс, али знаш 
ли ти, свнко, да онај, који мпсли битн прави ка- 
луђер, ваља да буде игумну и свој старијој браћи 
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,}<■ ћу битн. Иг. Оћеш ли тв трпити све, што гођ 
тко о теби буде зло говорити, и оћеш лв све оно, 
што чуЈ*еш на једно уво, пропустпти кроз друго?

;

Ј

I
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залуду мука; сав сапун потрошим, а дрнпдо оста, 
које мп је у образ ушло, кад су ме калуђери с ма- 
настиром вјеечавали; и остадо црн, вако онда* та- 
ко и данас.“ Док сам ја ову басну нриповиједао, 
мал’ не поиуцаше официри од смеја, а сувпше кнез 
Анто Стратпмировпћ. Послије стаде исти Анто ра- 
сказивати официром около стола, како је прије ме- 
не био код њега из манастира Савине пз Каштела 
Новога архимандрит Нноћентије, како се он (кнез) 
почео на обједу негато смија ради о калуђери ша- 

, које је реченога архимандрита тако уврије- 
жпвац дирнуло, да је у пол обједа устао 

ј се свешгеник, вели, не 
макар шта човјек говорио. 

„Богме, кнеже! којн човјек 
се не ваља срдити, ни проти-

Ја. Оћу. Иг. А када тебе пошљу игуман и браћа 
у мир, да проспш милостињу за манасгир, оћеш ли 
се ти сгиђети просити и искати све, што је потреб*. 
но манастиру? Ја. Кад се други калуђерп не стиде, 
зашто би се ја сам стидио. Ш. Знаш ли да калу- 
ђер прави мора и.мати тврд и црн образ? Ја. Ја ■ 
га поцрнити не могу; него какав ми је Бог дао и 
створио, онаки ћу и имати. Ш. То је лако, како 
су га наши стари нама поцрнили, тако ћемо и ми 
теби. Ја. Ја сам свему покоран и подложан, чини- 
те, оче игумне , што знате. Када они овај мој од- 
говор чуше, повикаше сви у један глас тако, да се; 
је црква разлежала: Достојан, достојан и преко- 
достојан брат наш Герасим! Кад ја ово име саслу-1 
ша, реко: Та ја се не зовем Герасим, него Ћирил,1 
На то ми сви скупа одговоре: Од Ћилила Герасим,; 
од човјека калуђер: то тако мора битп. јер се дру- 
гојачпје неће боја примити за образ. — По овој ■ 
церемоппји, говори ми игуман: Ајдемо, синко! ваља 
да се вЈенчаш с манастиром. од кога се не можеш 
нигда до гроба твога одлучити. Мислим ја у себа: I 
мајко моја! какво ће то друго вјенчање бити. Изи« ј 
ђемо сви из цркве; ал кад оно, ја видим пред вра- 
ти црквеније у порти све посуде од кујне (маћуц- 
ницеј, које на ме метнуше, а неке окело мене обје-| 
сише. Таци сви запалили велике свијеће и пођо- | 
ше преда мном, а игуман и сви калуђери за мном 
и тако три иут око манастира обиђемо, појући сви 
у један глас: Бјенчава се с овијем манастиром Кру- < 
пом брат наш Гераснм Зелаћ. По окончању овога 
процесиона дођемо у нутра у портиг, ђе све с ме- ј 
не скину , за тим се изљубе игуман и сви калу- 
ђери са мном , као својим нововјенчаним бра- 
том. Како се ово сврши, на ма поаетим у ћелију, ; 
счепам зрцало и погледим се у њему; ал имам шта, 
и видити: мој образ црн као угљен. Узмем таки 
сапуна цијелу фунту и поитим на ријеку Крупу, 1 
која ту испред врата манастирскије гече, мислећи -5 
у себи: док је боЈ*а овако скорд, да је оперем; но

I
I

лити
дило и у

побјегао из дома; а оваЈ 
љути и не срди ни мало, *
На то му ја одговорим: 
оди по свијету, ономе ■_ни за пстину, а камо ли што се господин су- 

само да развесели своје госте за обједом.а 
Тај час зазвони, на које му дође слуга и по зано- 
вјести донесе један шакет рубљи. Извади кнез 50 
рубљи у сребру и мегнувши их на један сребрн га- 
њир, рече оним около стола: Ваља, господо моја! 
овом свештенику, оћете л’ нећете л’, давати мидо- 
стињу; зашго су знали калуђери крупски, кога у 
свијет ша.љу; а не како су Савинци посдали свога 
Пноћентију, да се за једну бесједј разљути и по- 
бјегне с ручка.44 Сви онн официрн мећу на бљудо, 
који 10, која 15 рубљи у сребру п даду их мсни. 
Када ја нребро.јим, нађем 346 рубљи. Помози боже 

Богородицо! помислим у себи; међер није за- 
луду ни измислити какву басну, кад којн љуби слу- 
<пати, која даје корист, а не вријеђа никога, 
ни мој калуђерс&и чин. Зашто како су Грци и Ср- 
бљи изгубили царство, морају по Турској калуђери 
живљети по вишој чести с прошњом.

Побллгопријатномугоштењу и штедромдару упо- 
менутије ђенерала и господе српскије и малорусиј- 
скије официра, одлучим се из Дмигровице од љубе- 
знога кнеза и ђенерала Ангонија Стратимировића, 
подобна заиста странољубивому Авраму, и кроз Но-

и

вити,
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и света
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залуду мука; сав сапун потрошим, а дрнпдо оста, које мп је у образ ушло, кад су ме калуђери с ма- настиром вјеечавали; и остадо црн, вако онда* та- ко и данас.“ Док сам ја ову басну нриповиједао, мал’ не поиуцаше официри од смеја, а сувпше кнез Анто Стратпмировпћ. Послије стаде исти Анто ра- сказивати официром около стола, како је прије ме- не био код њега из манастира Савине пз Каштела Новога архимандрит Нноћентије, како се он (кнез) почео на обједу негато смија ради о калуђери ша- , које је реченога архимандрита тако уврије- жпвац дирнуло, да је у пол обједа устао ј се свешгеник, вели, не макар шта човјек говорио. „Богме, кнеже! којн човјек се не ваља срдити, ни проти-

Ја. Оћу. Иг. А када тебе пошљу игуман и браћа у мир, да проспш милостињу за манасгир, оћеш ли се ти сгиђети просити и искати све, што је потреб*. но манастиру? Ја. Кад се други калуђерп не стиде, зашто би се ја сам стидио. Ш. Знаш ли да калу- ђер прави мора и.мати тврд и црн образ? Ја. Ја ■ га поцрнити не могу; него какав ми је Бог дао и створио, онаки ћу и имати. Ш. То је лако, како су га наши стари нама поцрнили, тако ћемо и ми теби. Ја. Ја сам свему покоран и подложан, чини- те, оче игумне , што знате. Када они овај мој од- говор чуше, повикаше сви у један глас тако, да се; је црква разлежала: Достојан, достојан и преко- достојан брат наш Герасим! Кад ја ово име саслу-1 ша, реко: Та ја се не зовем Герасим, него Ћирил,1 На то ми сви скупа одговоре: Од Ћилила Герасим,; од човјека калуђер: то тако мора битп. јер се дру- гојачпје неће боја примити за образ. — По овој ■ церемоппји, говори ми игуман: Ајдемо, синко! ваља да се вЈенчаш с манастиром. од кога се не можеш нигда до гроба твога одлучити. Мислим ја у себа: I мајко моја! какво ће то друго вјенчање бити. Изи« ј ђемо сви из цркве; ал кад оно, ја видим пред вра- ти црквеније у порти све посуде од кујне (маћуц- ницеј, које на ме метнуше, а неке окело мене обје-| сише. Таци сви запалили велике свијеће и пођо- | ше преда мном, а игуман и сви калуђери за мном и тако три иут око манастира обиђемо, појући сви у један глас: Бјенчава се с овијем манастиром Кру- < пом брат наш Гераснм Зелаћ. По окончању овога процесиона дођемо у нутра у портиг, ђе све с ме- ј не скину , за тим се изљубе игуман и сви калу- ђери са мном , као својим нововјенчаним бра- том. Како се ово сврши, на ма поаетим у ћелију, ; счепам зрцало и погледим се у њему; ал имам шта, и видити: мој образ црн као угљен. Узмем таки сапуна цијелу фунту и поитим на ријеку Крупу, 1 која ту испред врата манастирскије гече, мислећи -5 у себи: док је боЈ*а овако скорд, да је оперем; но

I
I

лити
дило и упобјегао из дома; а оваЈ љути и не срди ни мало, *На то му ја одговорим: оди по свијету, ономе ■_ни за пстину, а камо ли што се господин су- само да развесели своје госте за обједом.а Тај час зазвони, на које му дође слуга и по зано- вјести донесе један шакет рубљи. Извади кнез 50 рубљи у сребру и мегнувши их на један сребрн га- њир, рече оним около стола: Ваља, господо моја! овом свештенику, оћете л’ нећете л’, давати мидо- стињу; зашго су знали калуђери крупски, кога у свијет ша.љу; а не како су Савинци посдали свога Пноћентију, да се за једну бесједј разљути и по- бјегне с ручка.44 Сви онн официрн мећу на бљудо, који 10, која 15 рубљи у сребру п даду их мсни. Када ја нребро.јим, нађем 346 рубљи. Помози боже Богородицо! помислим у себи; међер није за- луду ни измислити какву басну, кад којн љуби слу- <пати, која даје корист, а не вријеђа никога, ни мој калуђерс&и чин. Зашто како су Грци и Ср- бљи изгубили царство, морају по Турској калуђери живљети по вишој чести с прошњом.Побллгопријатномугоштењу и штедромдару упо- менутије ђенерала и господе српскије и малорусиј- скије официра, одлучим се из Дмигровице од љубе- знога кнеза и ђенерала Ангонија Стратимировића, подобна заиста странољубивому Авраму, и кроз Но-
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ву Србију идући стигнем у Кременчуг град, покрај 
кога тече велика ријека Бористене, то јест Дњенар, & 
која упада у црно море код Херсона и граничи ме- I 
ђу Србијом и Малом Русијом. Из Кременчуга до- 
ђем у град Полтаву, ђе је велики и неумрли импе- ; 
ратор Петар Алекспјевић разбио шведског краља и 
змаја Карла Дванаестога године 1709. 27. Ј}нија. ј 
Ту сам имао срећу наћи г. епископа Нпкнфора Те- 
отоћи, родом пз Крфа. који бпјагае Грк прави, ал ј 
добродјетељу и странољубијем прави Рус, воји ме ; 
је примпо, угослио и нашао пригоду, те сам прови* 1 
дио град п трећи дан одлучим се поћи у манастир ] 
Лубенскп. У овом манастпру бпјаше тада начелпик 
архсмандрпт Дамаскпн Арцижан, родом Вла рз 1 
Букурешта, но муж нсисказане добродјетељи и госто- I 
љубија. Овај ме је човјек држао у свс-м манастиру 
и дому 14 дана, угошћавајући ме и возећи ме са 
собом

6, а женскога пола 3. 3 печер- 
Зосима. Јмтшкпје манастпра

ској лаври јест начелник архимандрит 
Нпколајевском манастиру налазе се цјелокупне мош- 

великомученпце Варваре, којој је љезин 
Дијоскор усјекнуо главу за узроз, што је дала 

три прозора па бањи пачпнпти ва име свете и не- 
раздјелне тројице. У Софијском манастиру више По- 
доља на бријегу јест резвденција митрополкта од 
све Мале Русије. У печерској Лаври и у двије пеш* 
тере у биће моје налазпло се 500 калтђера. — У 
Подољу има трп манастира женска. Лрви је Флоро- 
вачки. ђе су се примале у монахпње саме благородне 
дјевице и тчпле свакому художаству и рукодјељу. 
У дртга два манастира примају се дјевние за нау- 

ктда излазе и могу посегнути за мужа. ако 
добровољно неће ући у чин монашки.

Горенапоменути старац архимандрпт 
прпмпо ме је драговољно у Кијевопечерску лавру 
п опредјелио ми је ћелију и општу трапезу. Ту ме 
је препоручсо иконописцу и учитељу јеромонаху 
Теофану, којп ми је на ма дао прописе од различи- 
твје фпгура и састава тијела човјечасвог у самој 
кости, а поелпје у одијелу. Трудио сам се дзн и 
ноћ, да што прије постигнем ово рукодјеље, и бу- 
Дјћи да СоМ рисовати почео у мјесецу Новембрт, 
када су дани кратки, а ноћи дугачке, зато сам ви- 
ше прп свијећи радпо, вего при дану. Свако би 
јутро предавалп наше прописе тчитељу, који има- 
ђаше 25 учекика. п када би изумин.авао моје рп- 
совање, гледао би у мепе и говорио бп ми: „Оче 
Герасиме! тп сп се прпје неђе учио рисовати." На 
које би мт Ја одговорио: да нијесам никад ни ви- 
дио до сад тчптеља и иконопвсца; но да сам често 
у дјегињство лаписом шмрао и од дрвета крстиће 
градио, гледајући на ссетогорске крсте. Он би мп 
за тпм рекао, да сам ја у ово кратко вријеме боље 
у рисовању поступио, него ли они који уче од три

ти свете 
отац

чење. од
Зосима

у својијс каруца на 6 коња у млоге мзлору- 
спјске госиоде на објед, ко]а бише у граду Лубен- 
ском. У овом манастиру почивају кетљепе и цјело- 
купне мошти светог Атанасије, патрпјапха цариград- 
ског, прозваног Пателарија, родом из Тхвпра, који је 
из Цариграда избјегао од варварског ига турског, 
при цару Алексију, оцу Петра Великог, и избрао по 
царском ткачу себи тај Лубенски манастпр, да у 
њему жпвот свој оконча. Колико свијета и благо- 
говјејније хришћана нарочито господе долазе са свом 
својом фамилвјом к њему на поклоњење, и то не 
само из све и:.!иерије русијске, него и из самог пољ- 
ског краљевствв, и колико се ту милостиње доноси 
п оставља, није могуће псказатп.

Једва ме отпусти речени архимандрпт, да по- ^ 
ђем у Кпјев ктд ме отправи на својије кочијаина 
синодалног архимандрита у кијевској лаври Зосима. 
Тако из Лубенскога манастира стпгвем шести дан у 
славнп малорусијскиј престолни град Кијев и печер- 
ску царску лавру , која се наоди у сред тврдињи- 
це на једном хуму ис.чод којега тече ријека упоме- 
нута Бористене иди Дњепвр. У овом Кијеву годппе.

има Послије пет мјесеци почеше ми се очизасјења-

■
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59ву Србију идући стигнем у Кременчуг град, покрај кога тече велика ријека Бористене, то јест Дњенар, & која упада у црно море код Херсона и граничи ме- I ђу Србијом и Малом Русијом. Из Кременчуга до- ђем у град Полтаву, ђе је велики и неумрли импе- ; ратор Петар Алекспјевић разбио шведског краља и змаја Карла Дванаестога године 1709. 27. Ј}нија. ј Ту сам имао срећу наћи г. епископа Нпкнфора Те- отоћи, родом пз Крфа. који бпјагае Грк прави, ал ј добродјетељу и странољубијем прави Рус, воји ме ; је примпо, угослио и нашао пригоду, те сам прови* 1 дио град п трећи дан одлучим се поћи у манастир ] Лубенскп. У овом манастпру бпјаше тада начелпик архсмандрпт Дамаскпн Арцижан, родом Вла рз 1 Букурешта, но муж нсисказане добродјетељи и госто- I љубија. Овај ме је човјек држао у свс-м манастиру и дому 14 дана, угошћавајући ме и возећи ме са собом
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мтшкпје манастпра
ској лаври јест начелник архимандрит Нпколајевском манастиру налазе се цјелокупне мош- великомученпце Варваре, којој је љезин Дијоскор усјекнуо главу за узроз, што је дала три прозора па бањи пачпнпти ва име свете и не- раздјелне тројице. У Софијском манастиру више По- доља на бријегу јест резвденција митрополкта од све Мале Русије. У печерској Лаври и у двије пеш* тере у биће моје налазпло се 500 калтђера. — У Подољу има трп манастира женска. Лрви је Флоро- вачки. ђе су се примале у монахпње саме благородне дјевице и тчпле свакому художаству и рукодјељу. У дртга два манастира примају се дјевние за нау- ктда излазе и могу посегнути за мужа. ако добровољно неће ући у чин монашки.Горенапоменути старац архимандрпт прпмпо ме је драговољно у Кијевопечерску лавру п опредјелио ми је ћелију и општу трапезу. Ту ме је препоручсо иконописцу и учитељу јеромонаху Теофану, којп ми је на ма дао прописе од различи- твје фпгура и састава тијела човјечасвог у самој кости, а поелпје у одијелу. Трудио сам се дзн и ноћ, да што прије постигнем ово рукодјеље, и бу- Дјћи да СоМ рисовати почео у мјесецу Новембрт, када су дани кратки, а ноћи дугачке, зато сам ви- ше прп свијећи радпо, вего при дану. Свако би јутро предавалп наше прописе тчитељу, који има- ђаше 25 учекика. п када би изумин.авао моје рп- совање, гледао би у мепе и говорио бп ми: „Оче Герасиме! тп сп се прпје неђе учио рисовати." На које би мт Ја одговорио: да нијесам никад ни ви- дио до сад тчптеља и иконопвсца; но да сам често у дјегињство лаписом шмрао и од дрвета крстиће градио, гледајући на ссетогорске крсте. Он би мп за тпм рекао, да сам ја у ово кратко вријеме боље у рисовању поступио, него ли они који уче од три
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Но побојим се опет, да нећевати и сузити , како би једну уру рисовао, а то -ј 
ни од шта другог, него од свијеће, што би скоро >3 
свагда до поноћи рисовао и прама свијеће писао. 1 
Кажем ја то мојем учитељу, а он ми одговори, да I 
то није само од свијеће, него и зато, што сам већ ј 
ушао уљета; „.јер, вели. онајкоји оће да ово рукодјеље 1 
научи, ваља јошт у дјетињству да почне. Н ти мо- 1 
жеш у три љета савршено постигпути иконописање, 1 
али ти могу казати, да ћеш, ако ти Бог удуљи жи- ј 
вот, јошт прије времена изгубити вид. Знто. вели, | 
осгави ти тај посао; та и онако си свештеник, мо- Ј 
жеш имачи свагди свој хљеб, а и овђе у Ки.јеву у ' 
манастиру ком оћеш; знај, да ће те свагди драго- 1 
вољно примити.и На то му ја одговорим: ..Ја имам | 
мо.ј манастир, у који се желим повратити, ђе је мој 
пострвг.и Тако по савјету овога мога учитеља ос- ј 
тавим ово рукодјеље и поживим у лаври без икаква \ 
дјела само што се свнки дан морало ићи три пута 1 
у цркву, а два пута за трпезу. То нам је био нчј- ] 
већи посао. — Често би ме речени архимадрит Зо- Ј 
сима призивао у саборно свештенослужење и с њи- ј 
ме би био зван на обједе у разне госноде, а особито Ј 
у господина гувернатора Јермолаја Ширкова.

Но са свијем овијем ја нијесам био задовољан, '| 
расуђавајући и мислећи посведневно у себи, да сам 
се удалио толико преко свпјета од мога мана- Ј 
стира и отачаства самог једног иконописања ра- ј 
ди , и да то постигнути не могу. Тако пожелим 
вратити се кући, али није трошка; а и с чим ћу * 
доћп у мој манастнр и у мо.је мени мило отачаство? ; 
без заната и без сваке користи? Шта ће ми рећи 
калуђери, шта ли пријатељи? ђе си био, нттђе, лта си 
радио, еишта! А у Русији, туђој земљи, остати, са \ 
свијем тијем, што је благочастиво царство и што је 
народ малорусијски особито, као п српски. страно- : 
љубив, не мога се приклонити. Тако смислим, да 
барем коју књижицу или одежду донесем у мој ма- 
настир. Зато пођем просити митрополнта Гаврила 
да ми дозволи, у својој епархији понросити милос-

тињу на мој манастпр 
мвтрополит рећи: Тп не имаш од твога манасгира 
свидјетељства, да си дошао у Русију за милостињу, 
него за учити се иконописању. Свакојако за мене 
незгода. Пођем дакле у њекије пријатеља и архиман- 
дрпта савјетовати се, који ме вапуте. да предста- 
вим митрополиту прошњу, и да у њој кажем: да сам, 
истина, дошао у Русију у намјерењу, учити се ико- 

да је по савјету учитеља мога мени већнописању, но
лрошло оно ври^еме, у коме би ја могао исто худо- 
жаство постигеути; и да га замолим, не би ли ми 
учинио милост п дао писмено дозвољевије, да могу 
од Кијева до Херсона милостињу просити па харч. 
Тако представим моју прошњу упоменутоме мит- 

заиста благоволи дати сдободурополпту. п он ми 
и књвгу, да могу просити речену милостињу на харч 
п вратити се у моје отачаство , и то за три мје-
сеца срока.

По получењу од митрополита Гаврила речено 
дозвољење с његовим печатом и потписом. љета го- 
сподња 1783. у мјесецу марту пођем по Кијеву, ђе 
саз! у 10 дана видио у себе 450 рубљи сребреније. 
Затвм узмем од реченога гувереатора Ширкова 
сеш за три мјесеца од Кијева до Херсона и обра- 
тно у Квјев. куппм у Кијеву каруцу и два добра 
коња за 300 рубљи, наЈмим извошчика (кочијаша), 
који ће ме возити, и пођем преко Дњепра и кроз 
Малу Русију од града до града. од села до села 
иросити на харч. Трећи мјесец стигнем кроз Кре- 
менчуг у Херсон, бнш када ми је изилазио сров 
мога пасоша п када је вријеме било, да се нађем у 
Кијеву. Ваљч знати, да су така правила и закони 
у русијској империји (но за коЈа ја знао нијесам), 
да сваког, био ои ко му драго, иностран или .ру- 
сијски поданик, само ако му је срок пасошу изишаоу 
а ннје се вратио тамо. одакле му је пасош, поли- 
циЈа уведе у затвор и отправи га под арестом та- 
мо, ђе је пасош узео. — Тако дођем у Херсон и 
прикажем се полицији с пасошем; но они ми рекнуг

па-

}
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„Хе сте били до сада, оче ? та требадо би да се Ј 
дааас наодите у Кијеву, јер вам је срок пззшао.* | 
На то им ја кажем, да сам странп човјек, не давно 
дошао у Русију и да закона русијскије не знам. 
Био сам се мадо и ирепао, да ме неће иод арестом 
отправпти из Херсона у Кијев; но на моју срећу | 
бијаше тада близу Херсоаа једна арм*да од 30 0001 
Руса с Фелдмаршалом нрипципом Потемкином и с 
млогима ђенералима Руса и Срба, која пђаше на 
Кримеју, да изврши тестамент Петра Велпкога, то 
јест да разори царство татарско, који су Русима 
млого пуга додијали били и све до Москве пљени- 
ли. Кнез Потемкип пмађаше генералкв гртир у гра-1 
ду, а табор на исток града лежаше; све чадор до I 
чадора покрај воде Дњепра. Страшно бијаше гле-Л 
датп толики свијет на једном мјесту, толзко пљада 1 
кола и коња, всзећи богажиду и муницају, но почем 
бијаше војска ва једном равном и широком нољу/Ј 
није се могао опет чопјек насладити, гледајући ђе-1 
нерале на каруца и на коњма. Други дан отидем | 
у табор, да иотражим мога љубезнога ђенерала и | 
кпеза Аптонија Стратпмировића. Нађем га ваистичш 
ну и јошт млого српскије официра, које нијесам Ј 
прије ни виђео, ни познавао.

Премда је мој пасош лежао у полпцпји, ја сам Ш 
опет вшао по Херсону и по армада с књигом ми-Ј| 
трополитовом и просио сам милостпњу, но био 
сам се доста и замислио, куда ћу поћи из Херсона, 
кад ми је вријеме пасошу изишло. Смислим да ирис- | 
тупим до кнеза Потемкина, да иштем пасош до Мос-в 
кве и у Санкт-Петрбург и да проспм свегје.јши си-Ј 
нод, не би ли ми допустио, да еа мој манастирл 
просим милостињу, с којом бп могао кунити њеко-Ј 
лико круга књига за далматинске цркве, које су 1| 
с книгама и данас врло оскудне. Тако пођем једео ; 
јутро из вароши у град к Потемкену и угледам | 
пред собом једне кочије које возе шест коња и по- -Ј 
ред који два господина полако корачау. Поитим 
Ја пјешице и стигнем их прије него штоуђу у град.

Еад сам прошао покрзј исте господе. поклонио сам 
пониско и виђео сам на њима толике кава- 

лериЈ'е звијезде, мислећи у себи: ово су 
ка господа; а када сам једно 10 коракљаЈ*и мимо 
истије прошао био, рече ми један од њи ио рускн: 
Пастој, а%оц! Стапем ја и дочекпм их, а послије упу- 
тим се с њима у град. На питање, откуда сам, 
кажем им, да сам из Далмације, испод венецијан- 
ске републике, и међу другим разговором

моју жељу, да би рад био иоклонити се кнезу 
Потемкину. Истом уђемо у град, а један од њи 
пружи руку, говорећи: У оном дому, баћушка, стоји 
кнез , а у оном његов ађутант, ђенерал Солтиков; 
иођите еајирије к овом, он ће вас представити 
зу Потемкину.44 Поклоним се Ја њима и благодарим 
в затим уђем у двор, ђе Солтиков стоји. Послу- 
житељ ме његов нроведе кроз њекакве двије сале 
и доведе к њему, баш кад се чешљпо а орпутери- 
сао. На натање,Ј шга оћу? раскажем му ја сва моја 
прикључења. а сувише, да ми је пасошу срок пзи- 
шао и да желам од њ. свјетлости кнеза други искати 
за Савкт Петрбург. Замолим га такође, да ме пред- 
стави кнезу. На то ми он рекне: Харогио, баЛушка, 
садис и Ја сједнем и почекам, док се от пије спре- 
мио и обукао, које кад учини, одведе ме кпезу и 
представи ме. Кад кнез саслуша моју молбу, запо- 
вједи на ма, да ми се даде пасош, и то без срока, 
у Петрбург.

Овај Потемкин имао је у Руснји послије цара 
највећу власт на суву и на мору, млого странољу- 
бив и милостпв, а особито прама иностраније мо- 
наха; зашто је и он зшслео бити у младости монах, 
ео судба му Је опредјелила била други чин и срећу 
и тако је получио овог свијета ону славу, да је 
својом мудрошћу, храброшћу и политиком млого 
добра учпнио своме господару и огачаству. — Ја 
имајућп бесрочпн насош не пођем никуд но оста- 
нем за неко вријаме ту, нознавајући се већ с мло- 
гим русијскнм п српским ђенералима и леелећи ви-
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ђети, шта ће бити од Кримеје, шта ли од старога I 
татарскога хана. који бијаше свога млађега брата 1 
сагнао с престола, кога је Русија пре њеколико го- а 
дина поставила на престол, када је с Кримејом во- ј 
јевала и занладала и с уговором и контрактом по-ш 
вратила хану, да у толнко година плати Кримеја Ј 
Русија толико милијона рубљл за рат и трошак, 1 
које је Русија потрошила с њом војујући. Обреме- ] 
н>енп Татари дугом, умисле да га се избаве, и та-а 
ко сметну с престола хана, кога је Русија метпу- I 
ла и који се потписао у трактату, да ће плнћати I 
Русији речену суму, а поставе његовога рођенога 1 
брата, старога хана, да влада и управља татарски- а 
јем дарством. Видећи млађп брат и хан сво.ју сра-в 
моту и бесчаст, утече једну ноћ са својом кортом 
у Русију и потужи се императрици Екатарини II, I 
У тај час заповједи императрица кеезу Потемкину, ј 
да ступа са којском на границу Кримеје. Видећиј 
Татари и стари хан, да на њега иде сва сила ру- Ш 
сијскога оружија и да се налази у великој биједи 1 
окружеп русијском војском, пошљу у Дариград сул-ш 
тану Махмуду трећем п заишту помоћн: но султан « 
вм одговори, да је њему доста било с Руспјом ра-в 
товати и да он више за живота свога неће впше 1 
с њом војевати.

Видећи се речееи хан у велчкој биједи и не-Д 
вољи, не имајући надежде у цару османскоме, а 
познавајућп слабост татарску и силу русијску, уђе м 
једну ноћ са свом својом фамилијом у војени кора-Ј 
баљ и почне пловити у Цариград, да се тамо спа-И 
се. Но Руси, имајући шпијоне у кримскоме двору,* 
пошљу прије из Херсона двије нове армате фрега-1 
те и 6 галија, које хана на црноме мору дочекају, 9 
увате п доведу у Херсон у лазарет са свом својом ј 
кортом, метнувши га, да 40 дана одстоји у конто-Ш 
мацу. Ту сам очима мојима гледао хана, који би-ј 
јаше стар 80 љета, бијеле браде, висок узрастомЛ 
и с њиме његов син млади хан, и сто Турака и Та* 
тара.

Видећи министри татарски, да су без цараоста- 
ли и да се један драговољпо предао сили русијској, 
други пак заробио на црном мору, одлуче се не 
војевати, него драговољно поклонити се и предати 
русијској императрици Екатерини II. Зато пошљу 
из Кримеје 12 депутата у Херсон принципу Гри- 
горију Потемкину и предаду му кључе од Кримеје. 
Лијепо их је Потемкип првмио и овђе сам видио 
великије церемонија од оније варвара, но које не 
заслужују, да се подробно опишу, и вријеме а и па- 
пир губе. Таки је русијска војска ступвла у Кри- 
меју и овђе се утврдила; и тако је кримска сила 
пала под власч русијску, без једнога јфишека праа 
и без једног мртвог човјека. На ма је Русија по- 
слала у Кримеју толико фамвлија Руса, које су се 
населиле взмеђу Татара, да се науче језику тур- 
скоме, а Турци језику рускоме. За Русе сазидаше 
таки благочастиве цркве, а Турцима су остале у 
слободи њиове џамије, ђе оџе по свом обичвју ви- 
чу слободно на мун^рима и зову Турке у џамије, 
као п звона цркви хришћанскије.

У мјесецу августу тог љета појави се у русиј- 
ској армади чума, то јест куга, и у њекијем селима 
понад Дњепром близу Херсона.. Тај час раздијеле 
солдате болесне од здравије и изгоне све фамилпје 
из села на поље, обашка здраве. а обашка болесне, 
а куће предаду огњу. У 45 ти дан нестане куге; но 
са свпјем тијем, ко би се ћео вратити из Херсо- 
на у Малу Русију, морао би 24 дана у контумацу 
стајатп. У посљедњем септембра мјесеца вратим се 
ја из Херсона у Малу Русију, управ у речени Л.у- 
бенски манастир, к моме љубезноме пријатељу ар- 
химандриту Дамаскину Арцижану, и откријем му 
получен бесрочни пасош од кнеза Потемкина за Мос- 
кву и Петрбург, такође и моје намјерење, да желим 
поћи до светјејшега синода и просити, не би ли ми 
дозволили, просити коју годину у Русији милости- 
њу, што је калуђерски свагди, окром у Русији и 
Австрпји, некада био занат и обичај. Ово моје на- 
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мјерење узе речени архимандрит на расуђење и ио- 
че ме отачаскп и пријатељски савјетовати, говоре- 
ћи ми: „Оче Герасиме! ти мореш сада са тијем па-1 
сошем поћи у Петрбург, али се бојим, да ћеш залуЛ 
ду вћи, и то што си стекао потрошити. Зашто прво,* 
немаш од твога манастира свидјетељства, да си доШ 
шао у Русију за милостињу; а друго, у Русији има| 

страније архимандрита из Јерусалима, аз| 
свете Атонске Горе и из млогије другије странаш 
него ако оћеш послушати мога савјета и мислиш тво« 
ме отачаству добро и корист учинити. врати се т* 
у Далмадију и код каквог енископа посгави се ар. 
химандрпт; затим узми од истога твог манастир* 
свидјегељство с- печатом за милостињу, а од облнж- 
њег каквог епископа, да си од исгога манастира, ] 
врати се онда у Русију са свидјетељствима, и кац 
архимандриг можеш добити од светјејшега синод 
дозвољење, да просиш по Русији коју годину мило 
стињу.“

пптам га ја по руски, откуда је отад свети? а он 
ми одговори, да је родом из Боке из Каштела Но- 
вога, монах Садот ХГвковпћ. Кад ми ово каза, одго- 
ворим му и ја, да сам из Далмадије, од манастира 
Крупе, јеромонах Герасим Зелић. Онда ме загрли 
овај монах п стаде ме љубити, говорећи: „Хвала 
Богу, да видпм једнога патријоту послије толико 
годпна!м Одведем га на мој квартир и разговоримо 
се ту њеколико ура. Међу другима каже ми, да и 
он жели вратити се у своје отачаство. То ми је та- 
ко мило било, колико да сам видпо рођенога мога 
брата, расуђавајућп у себи, Бог зна, шга се може 
менп случити на путу, болест пли смрт. Тако ћу се 
барем у случају смртп њему исповједиги, ако п нп- 
је свештепик, и може ме погрепсти. Осим тога зпа- 
ђаше каравлашкп и мало п талијански језик, а ја 
не знађа, ван матерњи.

Видећи га одрнана у једној од вуне хаљини п 
сува, да му не би кљешти на образу коже уватио, 
такође да је увалио велпке црне очп у главу, као 
да се ни на божпћ хљеба еије најео, помислим у 
себп: ово је њекакав пустпњак и светац, а мој зем- 
љак, који се осушио од велика поста и уздржања, 
кога је Бог послао преда ме, да ми буде друг до 
мога отачаства. Не знаЈући ја, каква хитра и лу- 
кава лисица лежп покривена у срцу овог, речем му 
ја: „Ивковнћу! оћеш ли поћи са мном, Ј*а ћу те по- 
вести одавле до Херсона на мој*з каруца и на моме 
харчу?а Велп: „Оћу, брате! иБог ми је послао тако- 
га благодјетеља. Али се морам одовле повратитп 
у Кијев, да купим њеколико књижица и понесем у 
отачаство, јер знате, вели, да је врло трудно код 
нас добитп коју кнпгу.“ — Ја сам био купио за се 
неколико књига у КиЈ*еву, да понесем у манастир 
Крупу, а новце сам штедио, што сам имао, за пут 
у Цариград п у Свету Атонску Гору; зашто сам и- 
мао. намјерење свратпти се овамо и поклонитн се 
ониЈ*ем светијем мЈ*естам, које сам од моЈ*е младости 

пророковао. Окупи ме дакле овај Ивковић

толпко

Одвећ ми се допадне савЈ*ет првЈ*атеља овог, Л 
све учиним, као што ме је он свјетовао, но будуШ 
да се зима приближавала, зато сам морао остати јошт 
ову зиму у Русији код овог часног, поштеног и стра- 
нољубивог архимандрита. — Годипе 1734, када ја 
наступала свега четиредесетница и почело се проЦ 
љеће приближавати, намјерим одлучити се од Ру. 
сије обратно, но кроз црно море из Херсона у Ца* 
риград, једно што ми је мање трошка и труда, I 
друго, да видим онај од дјетињсгва жељени и сла 
вни град п сголицу грчкије благочасгивије цара 
ксга иосљедњи за гордост п гријехе пзгубише. Т1 
ко се онростим с мојим прељубезним пријатеље; 
архимандритом, одлучим се од манастира Лубњ 
за Херсон и стигием у град Кременчуг, која ми бн 
јаше на сред пута и у којем сам се три дана задр« 
жао за опростити се с њеким нријатељи. Идући је-ј 
дан дан кроз град, угледам једнога калуђера, кој| 
иђаше мени на сусрет. Кад се сретаемо, поклонЈ 
ми се до земље, говорећи: благослови, баћуш&а! У«

:

желио и
5*

I
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и за 8 дана путујући те се вратим натраг у Кијев. 
Ту купи сваки себи што је ћео и пођем и онет поЈ 
клпнити се у двије подземне пештере, ђе почивају < 
разне свете дјелокупне мошти. Тако и по други пугј 
поздравим моје благодјетеље и нријатеље и поптље-ј 
мо напријед књиге на једним колима у Нову Срби-, 
ју у Новомиргород; а ми пођемо дпуги дан за књи-: 
гама и стигнемо извошчика. који преко једне локвеЈ 
која се зимп следпла бпла, а сад отпуштати се по-ј 
чела. нарене коње с коли, провали лед и упадне у 
воду са свим нашим књигама. Срећом није било ду- 
боко, зато је све извадио, но књиге су нам се би-^ 
ле јако поквасиле, тако, да смо их морали у Ново-Ј 
миргороду њеколико дана сушити п послије у сав- 
дуке спј.емати. По овом послу смислимо као сутраЈ 
из Новомиргорода с књигама заједно у Херсон пу-в 
товати, куд нам је ваљало с онакијем тешкијем и 
натов.чренијем књигама 8 дана кроз необитавана ј 
поља и равне пустиње проћи; а као данас ио по* | 
дне отидемо ја и мој хитри Нвковић у ђенерада I 
Бетра Текелије, да нам даде пасош до Херсона за ј 
границу из Русије; но будући да му није онда* би-Ш 
ло секретара, зато нам није могао дати, него нам V 
је казао, да у јутру дођемо.

Сутра дан говорим ја Ивковићу: „Ајдемо нај-ј| 
прије насоше узети, а послије ћемо се отправигиД 
кико и човјека с књигама.и Он ми на то одговоршд 
„Брате! ја идем донлјети пасоше.

бити до Цариграда, но нпјесам знао, да мој са- 
друг пијаше по двије олбе квартуга и повише ра- 
кије на дан, који бпјаше узео кријући од мене је- 
дае дрвени ћуп меда, да му је лакше пити. Међу 
тим дође п он. а ја га таки упитам: „Камо пасо- 
ши, да видпм?и На то ми одговорп: „Ево их, него 
ајдемо, брате! видићеш нх у кочија идући.“ Ко му 
не би вјеровао? Партисмо из Мвргорода и разго- 
варасмо се које шта. Стигосмо до подне кола с књи- 
гама. а за тпм станемо, да коњи почину и позобљу 
зоб. Док смо се ту одмаралп, питам ја љега онет: 
„Камо пасоши, да впдим?“ А он: „Ево их. вели; шта 
би их гледао? до Херсона неће нас нико за пасош 
питаги.и На то ја ућутим. Ко би се сумњати 
гао на истога. да је он онакова невјернога, лука- 
вога и неблагодарнога срца? Узеги Ја њега, као мо- 
га брата и земљака, у моју каруцу и о моме тро- 
шку из Кременчуга до КиЈева, а из Кијева до Хер- 
сона возити га тамо амо, около хиљаду врсти, то 
Ј*ест 600 скоро венецпјаескпје миља и намомехарчу!

Страсие недеље пред васкресење стигнемо сре- 
ћно у Херсон. Ту ми једва даде пасош, но кад ја 
впђо пасош, мука ме снопаде. Само један једвни п 
у њему овако стојп : „Монах Симеон (а мени се нри- 
је казао Садот) Ивковић из Миргорода до Херсо- 
на с једном каруцом сљедујет, сбудушчпп до Хер- 
сона и за границу. ** Кад ја прочита и виђо. да ме- 
нп пасош извадио није, чисто се помамим и за ма- 
ло чудо не учиним. Тај час изгнам га из мога 
друштва и квартира и но свијетломе васкресенпју 
пођем ђенералу Ханпбалу, бившу тада у Херсону, 
којп је најнрије био Турчин Арапин, а послије се 
крстио и добар хришћанпн био п којега сам ја јошт 
отприје познавао, кад сам био код Потемкин* и узео 
пасош за Петрбург. Кажем му све о Ивковпћу, о 
његовоЈ' невјери и приЈеварп и зато ми на ма да- 
де пасош за границу, да се не мучим и не враћам 
к Текелији у Новомнргород. За тим продам у Хер- 
сону кочију ц коње п спремим се сасвим, чекајући

нам

мо-

!

а ти почем св
вЈештиЈи, сложи књиге у савдуке. пак нека човјекј 
иде полагано ми ћемо га с кочијом нашом брзој 
стигнути.“ Ја, како чисти, срдачни и нелицемјерни^ 
Далматин. не познавајући духа лицемјерног, а осо| 
бито неблагодарног Ивковића, повјеровам му и по-| 
слушам га. Тако он оде ђенералу, а ја останем от-3 
премати извошчика с књигама и упрегнем моја двај 
коња у кочију, да таки, како дође онај с пасопш, 
пођемо за књигама. Купим такође све, што је по-1 
требно путу и што ће трајати 12 дана до ХерсошЈ 
имао сам канавету од 4 боце пуне ракије, ћешто
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впђо пасош, мука ме снопаде. Само један једвни п 
у њему овако стојп : „Монах Симеон (а мени се нри- 
је казао Садот) Ивковић из Миргорода до Херсо- 
на с једном каруцом сљедујет, сбудушчпп до Хер- 
сона и за границу. ** Кад ја прочита и виђо. да ме- 
нп пасош извадио није, чисто се помамим и за ма- 
ло чудо не учиним. Тај час изгнам га из мога 
друштва и квартира и но свијетломе васкресенпју 
пођем ђенералу Ханпбалу, бившу тада у Херсону, 
којп је најнрије био Турчин Арапин, а послије се 
крстио и добар хришћанпн био п којега сам ја јошт 
отприје познавао, кад сам био код Потемкин* и узео 
пасош за Петрбург. Кажем му све о Ивковпћу, о 
његовоЈ' невјери и приЈеварп и зато ми на ма да- 
де пасош за границу, да се не мучим и не враћам 
к Текелији у Новомнргород. За тим продам у Хер- 
сону кочију ц коње п спремим се сасвим, чекајући

нам

мо-

!

а ти почем св
вЈештиЈи, сложи књиге у савдуке. пак нека човјекј 
иде полагано ми ћемо га с кочијом нашом брзој 
стигнути.“ Ја, како чисти, срдачни и нелицемјерни^ 
Далматин. не познавајући духа лицемјерног, а осо| 
бито неблагодарног Ивковића, повјеровам му и по-| 
слушам га. Тако он оде ђенералу, а ја останем от-3 
премати извошчика с књигама и упрегнем моја двај 
коња у кочију, да таки, како дође онај с пасопш, 
пођемо за књигама. Купим такође све, што је по-1 
требно путу и што ће трајати 12 дана до ХерсошЈ 
имао сам канавету од 4 боце пуне ракије, ћешто
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само, да се какав брод, корабаљ, врати из Херсо- 
на натоварен пшеницом у Царпград.

Повратак из Русије преко дрног мора 
Цариграда.

По свијетлом Христовом васкресењу намјери се^ 
један грчки корабаљ напуњен пшевицом у Херсону 1 
за Александриј у. Погодим се с капетаном до Цари-ј 
града за 50 турскије гроша и пођем пз Херсона 10. ј 
Априла 1784. године. Др}ги дап дођемо под турски! 
веома кријепки град Очаков. Овај је град над цр-в 
ним морем био кл»уч од Цариграда; но Руси га 
освојигае 6. Декембра 1788 љета. 3' Очакову пребу-И 
демо б дана, а седми се одлучимо кроз црно мореВ 
за Цариград. — Црпо море није црно, пего како и« 
друго море свога наравнога вида и образа, и затЈВ 
га је свпјет пазвао црнпм, што Је псто море билоЋ 
гроб многијем и што је млогу мајку за сином, мло-®

те, маце свијећа, арборе од бродова, ђе пливају по 
мору; зашто се било њеколико корабаља утопило, 
кад је оно три дана море бјеспило. Уђемо у канал 
од Царпграда и посве брзо корабаљ вђаше, зашто 
стојп црно море по више марморнога мора и бијело- 
га, које се састаје под Цариградом. Гледам око се- 
бе у томе дугоме 18 миља млетачкије каналу, п од 
страпе Европе, и од стране Азије покрај мора, то- 
лике, могу се звати, градове, толике батерије и лу- 
барде, које стоје, као да пх Је когођ руком насадио 
и накитио, једне против другије.

Мало за тим стигнемо на ноћ у Бујугдере, ве- 
лику варош, ђе су двори и ђардини и великољепне 
башче свију иностравије министара, амбашадура, 
који сједе у Цариграду. и кад се појави у Царвгра- 
ду куга, откуда ријетко избива, онда речени ми- 
нистри иду из Галате, ђе у Цариграду жпве п сје- 
ду у Бујугдеријама. Свакога љета по три по чети- 
рп мјесеца изиђу министри у Бујугдере и уживају 
лијепу воду. чист ваздух, и ђардкне. Сутра дан до- 
ђемо из Бујугдера у Цариград, којег јаједвачекам 
да впдпм ц који је па седам хумова саздан. Априла 
28. 1784. године уђемо у прпстаниште његово. Гле- 
дајући неисказану величину свога града п рас}ђа- 
вајући о њему, чиј је био прије и чиј ли је сада, ноду- 
зму ме двострука чуства; радост и жалост: радост, 
што ме је судба у њега довијела, што сам од дје- 
тињства мога желио; а жалост, што овако нрекрас- 

мјесто у рукама варвара лежи. Величина овога 
града не може се подробно описати, 
око њега варошн. Од стране Европе лежи: Галата, 
Балук Пазар (од рибе пијаца), Топана, Арнаући, Ни- 
хори, Арменска слобода, Бујугдера; а од стране 
Азије једпу малу миљу преко мора види се Калки- 
дон, ђе је четврти сабор био при цару Маркиону 
и патријарху цариградском Анатолију и паниримском 
Лаву, и то на Диоскора, патријарха александријског, 
и Евтиха архимандрита, његова оба еретика. — Ко 
би могао взбројпти неисчислене оне турске високе

-I

гу сестру за братом п млогу љубу за мужем у цр-Ј 
но завило одијело, како што и мене и моје сапутни-1 
ке мало није прогутало. Други дан нашег иловењаЈ 
подпгпе се страшна и ужасна бура, која Ј*е три да-Ј 
на п три ноћи трајала. Чрез то вријеме ништа о.1 
другом не мислисмо, него о милостивом Богу, пре- 
давајући му п препоручујућп му душу и гледећи,; 
када ће нас дубоко прогутатп море. Наш се корабаљ ј 
сад спушташе низ ужасне вале у бездну морску, а 
сад се дпзаше уз њи, чини ми се, до више облака. 
За трп дана не впђосмо ми ни неба, нп који крај' 
земље пстом се четврти дан утиша в.јетар. или да 
речем вјетрови, јер су се, мислим, свп вјетрови на | 
свпјету бпли скуппли п договорилп, да узваре она-1 
ку силу ширпне и дубљине морске. Мало по мало|| 
укажу нам се планине од Европе и Азнје; угледа $ 
се и ферар великп, који стсји на једном високом * 
торњу на каналу царпградском, путнпком ноћу за I 
правпло, да се не разбију. Пловећп мп напрвјед,® 
погледамо око себе и угледамо толпке бачве, капу-Ј

но
нити свезане

■

1

I
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мунаре на џампја, које су биле све прије благочас* 
тиве цркве и ђе се сад пењу оџе турске на дан по 
трипут и вичу, да Турци иду у џамије Бога моли- 
ти. Оџе ове вичући на мунаре, сдуже на мјесто ззо«' 
на христиЈанскије. — Византија је на једном хуму 
над морем, ђе су били грчкије цара, а сада турс- 
кије двори. покривепи оловом. Ту се види млогрј 
куба, на подобије ончје, које су по маеастири над 
црквама високим од трула. —

Близу Византије лежи света Софија, која је сад 
султанова џамија. Ту иде султан свакога петка 
публично клањати се и ко гођ оће од мухр.меданове 
вјере. Изнад свете Софије, около великога олтара 
са стр:-не сваке виде се по два велика у висину : 
мунара од бијелога мрамора. Мало подаље на јед* 
номе хуму има једна велика џамија, ђе стоје сада ј 
дервиши (турски калуђери) и ђе се кују турски но.ч-Ј 
ци; а прије је био манастир светога Теодора Сту- 
дита. Патријарх цариградски стоји у једном малом 
манастиру и простој једној цркви, која је доста по- -] 
дугачка и широка и близу Фенари. На врати му 
стоји кулук, то јест с.тража по 40 Туракз, који га 
чувају, више поради рђава случаја од Турака и мо- Ј 
же бити да не побјегне, него што би му они варва-| 
ри част давали. Не далеко одавде јест меток, ма- ! 
настир, ђе стији патријарх јерусплчмски. храм све- 
тога Турђа. Кад сам виђео садашње стање овог 
неисказаног велељепија грчкије благочастивије ца- 
ра, сузе су ме од жалости обливале.

Улице цариградскије јесу по све тијесне, на по- 
добије венецијапске контрада, и млого нечисте;за- 

турска полиција не набљудава тако чистоћу, 
као полиција др^тије европејскије градова. — На 
квартиру сам стајао у Галати, у венецијанскога 
баила Агоштин Гарзони. у старом баилаћу

капиџијом, њеким Црногорцем, п желио сам мло- 
го ипремлого виђети патријарха цариградског Гаври- 
ла и цјеливати свету десницу, али не знвм грчки 

турски. Тако ми мој Црногорац једног Арбана-

са за толмача нађе, с којим и псђем. Кад дођемо 
на врата од патријапгаије, ђе је турски кулук, ту 
вас уздрже, а један Турчип оде казати протосин- 
ђелу* Једва мало иричекасмо, ето ти иде с Турчи- 
ном аохпђакон патриЈ'архов, који нас поведе уну- 
тра. То је било около 5 часа послије подне у мЈ*е- 
сецу Мају. Кад нас доведе у једну велику салу, ђе 
су прострте пајљепше тапеЈ'е, које се у Мисиру пра- 
ве, угледам 6 лица с брадама и 6 свјетовније, ђе 
сједе с прекрштеним ногама и с чибуци у усти, ду- 
гачки од четири до пет лаката. Упитам ја мога тол- 
мача по српски: „Које је свети отац патријарх ?и 
А он ми одговори: -Оно што сједи у сриједи међу 
иет митрополита.а Пођем к њему, метнем велику 
метанију и пољубим га у десницу; тако исто и мој 
толмач, на које нас благослови обијема рукама. 
Оне друге нијесмо љубили у руку, него смо се са- 
ио поклонпли на десно и на лијево. Затим извадим 

џепа једне златошвене бројанпце, које ми јеЈа из
даровала игуманија у Кијеву манастира Флоридског, 
и пружим исте ' ^
погледи н

иатрпјарху, као један мали дар. Он 
уппта мога толмата, шта Је оно? а овај 

му одговорц турски, да су броЈ*анице, које му по- 
клањам, иоради што сам имао срећу прпмити бла- 

Када прпми броЈ*анице , метне их код се- 
бе и рече турскп, да сједнемо. Ја мислим, да 
извадио коју дузину рушнија, не би онолико у њи 
гледао, нити запиткавао шта Ј*е, пего би брже сче- 
пао; али види, да су броЈ‘анпце и зрна сашита су- 
вом златном срмом. а кита велика од злата, пак 
опет пита. Мало сам се био и застидио, што сам 
му дао, и покајао, али веће доцкан бијаше.

Једва ја и мој толмач сједосмо на лијеву руку 
од пзтријарха, ето ти архиђакон поси свакоме по 
чибук, којије више бијаше у сали, него бројаница. п 
ми узмемо. Затим донесе архиђакон ка<&у без заха- 
ра. Мој толмач пуши п за ђекојимдвмом сркне ка- 
фу; алп ја крваве ваљам и знојим се од муке, не 
могући Јш дпма од дувзна трпити, а камо ли чибук
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у уста метнути; зашто сам дотлен био заклети не- ј 
пријатељ лулеџијама; но сад сам у патријарха први I 
пут морао лулу запалити. бојећи се, да ми за зло*| 
неприми. Пита мепреко толмача патријарх, од ко-И 
га сам мјеста и одакле идем? Одговорим ја, да сам Ј 
из Далмадије испод республике мљетачке, од мана-.И 
стира Крупе, и да сам дошао из Русије у Дари- Ј 
град. Упита ме за тим, колико има тамо манастира | 
и цркви? Кажем ја: три благочастиг.а манастира и Ј 
до 50 цркви. Више ме није ништа питао, него се« 
разговарао с онијем митрополити и Грцп по турски I 
п по грчки, али ја не знам. о чему. — Ту смо сје- Д 
дили пол уре, докле није мој толмач испразнио лулуД 
за тпм Јстанемо, пољубимо у руку патријарха и по-Д 
ђемо. Кад смо били ван, питам ја мога толмача:Ц 
„Бога ти! о чему су они разговарали, послије кад.^ 
сам казао. колико има у Далмацији цркви?и Велшм 
„Каже онђе патријарх, да у Далмаци.ји хршпћачн Ј 
нису православни. „Право рећи, то ме је врло са-Ш 
блазпило и поче ми излазпти из срца оно благого-И 
вјенство , које сам до опога часа имао Почнем ра- 1 
суђавати, за који је узрок то патријарх говорио, ; 
и иадне ми у памет, да је зато, једно, гато у Дад-Ј 
мацији нијесмо имали онда епископа; а друго, што;а 
Далматини нијесу нигда, како и данас, слали ара-Ц 
ча патријарху, како су научни гулити народ онцЗ 
хрпствјански, који под турском игом живу, за које! 
сам добро увјерен од млогије Срба и Бугара, којиј 
су долазили у Цариград и Свету Гору. Шта грчки ј 
епископи чине у Турској од хришћана, а сувишеЦ 
од Срба и Бугара, који се у попова грчкије нреков 
толмача исповиједају, то није могуће опвсати; а;| 
жалосно би било и слушати, зашто заиста тамошњаж 
народи, који у Христа вјерују, горе међу двпје ва-1 
тре, и то већ од четирп стотине година.

Пут у Свету Атонску Гору, и у њој стањев 
ради грчкога језика.

Послије два мјесеца мога бављења у Цариграду '

узмем од министра бапла Агостина Гарзоии патент, 
да пођем у Свету Гору и да ми Турци не могу ниђе 

погодим се с једним грчкијем капе-узети арача, п 
таном од корабља за 30 турскије гроша, да ме свра- 
ти у Свету Гору (почем он иђаше у Солунић) у 
пристаниште звано Кап Соколиви. Тако се 12. Ју- 
лија 1784. года из Цариграда кренемо; но кад смо 
бклп пред Светом Гором, није ћео господар од бро- 
да да ме малом барком извезе и скрене с пута и 
да ме сврати у Атонску Гору, него ме повезе у Со- 
лунић п нехотећа. Но *кад сам впдио овај град 
менпти, нијесам се више срдио. Он лежи при једном 
доста велпком брду, јест великп и тврд. У овоме 
граду у оно врпјеме свети апостол Павле њеколико 
посланица јест иисао. Град је стародреван и здавпја 
млога близу паденија. У њему је понајвеће число Ту- 
рака; но има и Јевреја, Грка и Бугара. Грци су се 
с бугарском нацијом тако помијешали, да се не зна, 
које је Грк, које ли Бугар. Ту се говори и грчки 
и бугарски, а понајвише турски. Овђе сам ишао у 
цркву бпвшу светог Димитрије Мироточца, садаш- 
њу пак турскз џамију, ђе му се у врху олтара види 
од мармора сазидати гроб, над којијем вавпјек гори 
једно кандило од сребра, које Турци жегу и за оне 
новце јелеј купују, што христијански народ даЈе мп- 
лостињу, кад долазп на поклоњење. Но је ли онђе 
под гробом свето тиЈ*ело, које потврђују, Бог зна.

У овој цркви светог Димитрије налазе се мло 
ге дебеле и впсоке колоне, које држе волат (ћемер) 
од цркве. Пз овије колона теку њеке капље, подо- 
бне јелеју, но јелеј доиста није, зашто сам ја до- 
бро прпмјечавао и дивио се; а како би из једног 
натуралнога камепа п мармора могла тећп њека 
маспа материја? Заго сам остао посве увјерен, да 
оно морају бити каква чудеса светог Димитрије, ко- 
га и Турци почитују. Ово многи не би вјеровалиг 
да је наравно. — Ишао сам за тим у цркву, ђе по- 
чпвају нетљеее мошти светог Григорије Пателарија. 
који је био архијереј, а служио покрпт из смире-

зпа-
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нија за кувара кадуђером. У Содуну пма једап грч-ј 
кп митроподит, кога сам такође поздравио. —

ТреКи дан мојег ту бављења оддучим се одав«'А 
де, а шести стигнем у Свету Гору, зашто од Солу-ј 
на до Свете Горе по мору мадо више има од 1001 
венецијанскије миља. Колику сам радост чуствова,о,1 
пловећи од Солуна до Атона, није ми могуће опн-1 
сати, размишљавајући, да ме је судба већ тамо до* 1 
вела, куда сам желио од младије мојије година поћи, ј 
то јест, да видим и да се поклоним онијем ваисти- 1 
ну светим мјестам. А кад сам ступао ногом из бар-1 
ке на суво, учинило ми се, као да ме је обузедо | 
одвећ пријатно неко благоухање, ко.је ни у оније ма-1 
настири и пештерама у Кијеву и у Фрушкој Гори, ј! 
ђе сам се грешни удостојио поклонити онијем спетим ? 
моштима, више нијесам могао оћутити. Радујући се 
и благодарећи Богу и творцу моме, што сам ова-3 
мо дошао, дођем у Кареј, ђе сви манастири имају / 
своје метоке, то јест куће с једном малом црквоиД 
ђе долазе из манастира п пребивају, и ко]е чине I 
као једну варош. Овђе има једна најстарија цр&ваД 
која се зове грчки иортајса (вратарица) и која је ! 
прије свије манастира у Светој Гори саздача; заго 1 
се и зове најстарија. Овђе суди турски ага, пма- I 
јући 24 пандура Турака и Грка, са четири старца I 
кпдуђера, које зову Грци ироестоси т. ј. одабрата Д 
из свије манастира. II да се догоди међу калуђерн I 
која смутња, онда ага има власт, поставитп кривога I 
у пержун, што Грци зуву пиргу, а сувише избитн 
по ногу по турском обичају. ј

Из Кареје пођем најприје у српску царску лав- 1ј 
ру Хилендар, и ту се поклоним; за тим у бугарски ? 
манастир Зограф, у велику царску лавру, ђе веле,М 
да има до 500 калуђера, у Соропотаму, у Ватопед,* 
у Котлумушу, у Ставроникиту, у Каракал, у Панте-в 
леимон, у Фалотеј и пророка Илије. Овај се 
руски манастир, што нма који калуђер п русиј-Ј 
ски, но понајвише су у њему Грци. Кад сам се 
поклонио свијем маиастирима, ђе су ме у сваком

понуђавали, да се код љи приопштим, обећавајући 
ми, да ће ми послпје дати хрисовуле, свидјетељст- 
ва, који пмају толико од русијскије цара ва годвну, 
коју Су плаћу дали манастирима светогорскијем у 

времена бдагочастиви русијски цари. Попокло- 
њењу мом вратим се наКареЈ и најмим једну камару. 
Када дође мени онђе прва субота у Кареји и видим 
по оној вароши њеколико стотина калуђера, свије 
црније као чавке, зачудим се, не знајући ја, да је 
обичај калуђерима, сабирати се сваке суботе ту. 
Пустињаци доносе ту своја различита рукодјеља, при- 
питавајући се својим сопствепим потом и трудом, а 
манастирп купују и разносе по свијету. Та рукодјеља 
јесу крсти. бројанице, ножићи, жличице и друге које- 
какве ствари; оведакле узнмају калуђери и дају на дар 
народу, да могу од њега лакше милостињу измолити, 
од које светогорци понајвише живу. Сви манастири 
имају од Свете Горе на двору своје кмете, зеиље, 
благо и пр. и могли би добро живљети, да не нлаћа 
Света Гора (како су ми исти казивали калуђери, што 
нијесам могао вјеровати) 125 хиљада рушпија у зла- 
ту Турком за 12 хиљада калуђера на годину. Све зем- 
ље и кмете дала је манастирима светогорскијем, 
како кажу Грци, султана Калимарија, то јест доб- 
ра Марија. што је купила за своје новце, кад је 
остарила била код султана Мурата, то јест цара 
турског, и за то по допуштењу овога морала од 
њега отићи. Ова Калимарија била је кћи краља 
срнскога *Бурђа Бранковића, коју је Бурађ њезин о- 
тац од стра дао Мурату II. султану года 1486. за 
жену. Но кад је остарпла, отпустио је султан и 
пошла је кроз Солун у своје отачаство умријети.

Веће сам све манастире обишао био и видио 
велика царска зданија и украшења, а особито ико- 
не и питуре на зидови по црквама. Једну суботу 
изиђем ја на овај калуђерски сабор и видим, ђе се 
за мном и около мене велика чета калуђера скуп- 
љаше и њешто ми говорише по грчки, ади што ја 
нијесам разумјео ништа, зашто нијесам знао тај је-

она
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нија за кувара кадуђером. У Содуну пма једап грч-ј 
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зик. Ето ти у њеко доба дође к мени један старац 
бијеле браде до појаса п поче са мном говорити по; 
бугарски. Нијесам му могао, истина, сваку ријеч ра« 
зумјети, али сам се опет радовао, само да га питам, 
зашто су се онолпки калуђери били около мене ску^ 
ппли и шта су о мени говорили по грчки. На пита^ 
ње моје, каже ми овај старац, да су ме калуђерг 
они питали, одакле сам и јесам ли дошао у Свету; 
Гору, да се у који манастир приопштим. Овај се 
старац звао Пајгије и био је из манастпра Зогра* 
фа. У даљем разговору каже мп и то, да су једни 
од онпје калуђера говорили, да сам нвјем; други | 
да не знам никаква језика: а трећи да је карао сваЗ 
ове по грчки, говорећи: „Оставите сиромаа човјека, 1 
не видите ли, да је то Бугарпн дебеле главе.“ КадД 
сам ово од старца разум)ео, мало нијесам од стид^Ј 
упао у земљу, и смислим, да пођем у каква пустиЗ| 
њака и да будем у њега који мјесец, да покушам, јеЛ 
сам ли расгове дебеле главе, као што гордељпви Гр."1 
ј 1,и с овијем ријечима укоравају свакога Србина и 
Бугарана, размишљавајући, када нпјесам могао по-?ј 
стигнути питуре, за узрок мојије прошлије љета, ба-ј 
рем мало да научим по грчки, који је језик лијеи 
и сладак, али трудан за научити га, а особито чо-Ј| 
вјеку од 30 љета, јошт који нп доста трошка не* | 
ма у кеси, да чисто и савршено научи

Послије њеколико дана нађем једног толмача^! 
да пође са мном по ћелијоти, који закупе у кога^ 
манасгира [ћелију и интрадицу п ужпвају их до* 
су жпви; а нослпје смрти, ако имају млађега свога, ?

оно остаје при њему, но мора манастиру плаћатиј 
сваке године оно уречено. Тако нађем од Катлому-Ј 
шина манастира једнога старца по имену Пајсеја,« 

два млађа, једног јеромонаха Вар-ш 
толомеја, а другог монаха Неофита, и погодим сеШ 
са старцем, да ми даде собу, кост и да ме уче грчки, *| 

да м} ја плаћам сваког мјесеца по пет гроша тур-.«| 
скије. Кажем такође мом толмачу, да каже овијем 
трема, да ми у сваку ствар запониједају, што им је

од потребе, како своме најмлађему, објећавајући се 
да ћу их слушати драговољно, само да нрије нау- 
чим грчки говоритп. Како сам дошао к њима, на 
ма ми је дао мој учитељ Вартоломеј буквар, да у- 
чим Алфа Вита, и пр. Ово сам ја брзо научио п већ 
п без срицања ријечи читати почео, које кад впђе 
мој даскало Вартоломеј, даде ми осмогласник; а кад 
сам и ово већ изучио био, даде ми да научим ли- 
турђпју грчки и да онђе служим; зашто сви пусти- 
њацп п ћелијашп имају свакп своју малу црквицу 
по све украшену, почем је Грцима дала прпрода, да 
своје цркве уркашују. За два мјесеца пречитам 
тоих и научим литурђију, но говорити није '■ 
јоште дало: а разумјети сам могао по њешто, кад 
би мп казали по грчки.* каме тии фотија, апаисе то 
Дери, фере те ксила,неро; т. ј. наложи ватру, ужежи 
свпјећу, донеси дрва, воде. Јаму небииз прва ништа 
разумјео, а он би ми почео чинити рукама којекак- 
ве моте или знамења, као једном нијешцу, и онда 
бп истом разумјео и опслужио, пак би послије гако 
записао, како се то каже. Једва би који лут дошао 

нама какав калуђер, којп зна грчки и српски, 
или бугарски, или рускп; и ја би га молио, да ми 
исголкује оно, што сам грчки написао, и да мп ка- 
же на српски; а кад би ми казао, записао би таки 
норед грчкије оније ријечи и српске, и научио би па 
изус!. Пуно сам се ползовао и из књига, гледајући 
у наше и у грчке, како би се тукавала ријеч у ријеч, 

особито у псалтир, апостол и еванђелије.
Тако сам у пет мјесеци већ све разумијевао и 

с њима се по грчки разговарао, ако и не чисто, 
као онп, а оно тако, да су ме разумјели, шта хоћу. 
Ја сам с мојијем даскалом Варголомејем у цркви 
страну држао читао каноне, у Октоаху и Минеју. 
Ја би му служио, сваке неђеље и оразника по грчки 
литурђију, ц поближњи лустпњацп, који не би имали 
свешгеника, да им служи, када би им дошао светац 
и храм њиове црквице, долазили ба к мом учоте- 
љу и молили би га, да ме пусти, да дођем у очи
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луђером, да вм ја служим у манаствру без плаће, 
а они да ми даду јестн п пити без плаће. Стајао 
сам у Фплотеју више од два мјесеца, служећи на 
јутрењи, вечерњи и литурђију сваке неђеље и пра- 
зника п светећи сваке суботе у пекарници водицу, 
приЈе него што почну хљеб мијеситс; зашто је оби- 
чзј по свпје манастири светогорскије, да се најпри- 
Је брашно светом водом покропи, прије него што 
почну закваспватп, да им тако Бог уберићети хљеб. 
И доиста примјетио сам њеко чудо у овоме хљебу; 
будући да га сви манастири мијесе и раскувавају 
на њеке мале сомуниће, подобне једној просфорп, и 
то на ријеткс сито, пак се на обједи п на вечери 
даје свакоме калуђеру по један онај сомунић, и ако 
ће човјек бити најгладнији. не море 
јеств; и по овоме сам расуђавао, да ту мора бити 

чудо од Богоматере, која је онђе била 
вила благословење, да буде оно мјесто жилиште мо- 
нашко онп, који се одреку коначно сујетнога овог
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онога храма и да понуЈем на вечерњу, Јутрењу а 
летурђиЈу, а послије би ми дали јести и пити и до 
петнаест турскије пара. Зашго када коме пустињаку 
дође храм свете своје црквице, онда један другоц | 
долази иа поклоњење, а овај им мора дати ручак н 
вечеру — и то им у зајму и обичају стоји.

У ово пет мјесеци нијесам ћео нигда отићи с мо-ј 
јим }читељем Бартоломејем на Кареј, докле гођ 
нијесам грчки научио, да се могу с онијем Грцц 
калуђери разговарати, који су ми говорили, да еам 
Бугарпн растове дебеле главе. Једну суботу одем 
с мојим даскалом тамо, ђе се скупило било много! 
стотина монаха. Зачуде се речени моваси, кад ме 
угледаше, не знајући, одакле изнико послије близу,* 
шест мјесеци; а Ја сваком, ко ми на пут дође, ва 
зивљем: калимера, иатер агије, дикамете иос иер~ 
нате, ис тин и гиансас, т. ј. добро јутро, очесветчЈ ] 
што чините, како се налазите у здрављу? Сви се 
зачуде, кад чују, ђе ја по грчки говорим, и говоре ј 
ми, да сам и приЈе знао, но нијесам само ћео го- 
ворити. Кажем им ја, да ја прије нпјесам знао ни | 
једне ријечице, него да сам за овије шест мјесеци 
научио у мога даскала оца Вартоломеја, придода- 1 
вајући им, да су они узрок, што сам научио, даим 
покажем, да нијесам дебеле главе, као што су ми- ј 
слили. Они то нијесу мени ћели да вјерују, него ] 
су пнтали мојег учитеља, је ли то тако; а он ми 
је одговорио, да није другојачије. Онда се они ста-Ј 
ну међу собом разговарати, говорећи: „Ми смо ра-1 
стове дебеле главе, који одамо по десет година по ј 
српском и бугарском народу и не моремо њиова ј 
језика да научимо, а он по грчки научи за 6 мје- ] 
сеци.“

га свега но-

и оста-њеко

свиЈета.
ИослвЈе 2 мјесеца оставим ја горенапоменути 

манастир Филотеју п поповање и дођем на Кареј че- 
кати, неће ли се трефитп који корабаљ да могу с 
њпме отићи у Цариград. Стојећи ту њеко вријеме, 
дође к мени из манастира Котломуша старјешина, 
кога зову тамо скевофилака, и замоли ме, да дођем 
у суботу* тамо и да по српскп појем на вечерњи и 
јттрењи с једне стране, како и па летурђији Бла- 
гослови душе с десне стране, и да очитам вјерују и 
оче наш; будућп да су му дошлп толики поклоници 
Србп п Бугари у манастир, које је довео један ка- 
луђер путник истога манастпра. Молио ме је тако- 
ђе, да тамо будем при ручку и вечери, да се с њи- 
ма разговарам. Отидем ја тамо и учиним све по 
вољи скевофилака. По лптурђији сједну калуђери у 
трапези сви око свога стола да обједују, а страни 
поклоници на другу страну трапезе, ђе сам ја у 
горњем челу како игуман сједио. Овије поклоника 
било је до седамдесет лица и повиша чест од њи

Ту на Кареји дође к мени један из манастира 1 
Филотеја Стерофилака и поче ми говорити и моли-1 
ти ме, да дођем у њиов манастир за клисару и да 1 
попујем у цркви, будући да су се свештеници рази- 1 
шли били за милостињу по свијету. По савјету мо- 3 
га учитеља отидем тамо и погодим се с овим ка-
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састајаше се из старијеи брадатије стараца, но прд^ 
богатије, који су дошди на локлоњеље у Свету Го- 
ру и донијели, да раздијеле штедру милостињу ма* 
настирима светогорскијем. Ја сам се с њима млого 
разговарао и питао сам Бугаре, имају ли они у сво; 
јој земљи епископа и свешгенпка од свог рода. На 
то ми одговоре, да су у њи епископи и свештенац^ 

сами Грци и да се врло ријетко ђегођ нађе Бу-ј 
гарпн. Упитам их за тим, како се исповиједају 'а 
како разумију, кад им свештеник с олтара навјеш< 
ћује грпки? Одговоре: то све преко толмача бива; 
Јошт мп и то казаше, да када који старјешина плв 
старјешица тамо умре, несмиједу њиовп свештеиац^ 
ни по што погрепсти, докле прнје не изброје епи« 
скопу њиову по 100 и по 500 турск' је гроша. Как№ 
је која фамилија богата, тако и нарезују овај араД 
на мртва тјелеса; а сувише, ако се случи, да дођ^ 
из Дариграда који епископ, јер нису ови задовољ- 
ни са милостињом, коју свакога љета од парод^ 
збирају и како што им је назначено у ферману ос1| 
манскога цара, него преко тога много више истезујД 
Ови епископи имају код сваке цркве свога свјет^! 
скога епитропа, такође Грка, и осим што за вјен$ 
чање и крштење преко мјере ишту, пишу јошт ко# 
јекакве клетве и проклињу парод, ако неће скупм 
ти толико и толико кеса. У овим клетвама тако ве! 
ле: „што им се родило, не живпдо; што усију жита» 
да им земљу не пробије; не имали у свом занату ф 
труду среће, ни благослова божијег; да пм 
угаси и да пм дом опусти; у дому им се звјером 
плодили, а не христијани, и т. д.и Ове клетве поп^ 
љу својим епитропом, т. ј. намјестником, а ови вд 
на највећи празнпк послпје литургије прочитају ј 
цркви и преко толмача народу раскажу. Народ бо^ 
јећи се клетве црксвног архипастира свога, оноликоИ 
кеса скупи, колико је расказано, и пошље, не бн:*ј 
ли их клетве опростио и благослов дао.

Међу овим разговором

500, њекиодговоре: Колико је који
800, а њеки п 1000 у злату рушппја; и најсирома- 
шнпји донио је бпо 100 цекина. Ја их ногледим, на 
њиово одпјело, зачудим се и рекнем: „Толико ми- 
лостиње носиге, а којп вас не зна, волио би вама 
милостињу удијелити.“ На то мн одговоре: „Ми бл 
могдо носити п скерлетне п свилене аљине, адп не 
смијемо од Турака.“ Ја мало ућутим, погладим бра- 
ду и рекнем, да се сиромасп не саблазне и не у- 
крате светогорскијем мамастиримамилостиње : „Ви 

христпјанп, носве добро учпнили, што сте до- 
ниЈеди овпм пустпњаком толпко богагу милостињу, 
да се могу бпједни откупљивати од турскога зулу- 

жпвљети у слободи по своме закону, који Бо- 
сваки дан за вас и род хрпстијански; но 

боље би учннили биди, да сте полак те суме код 
куће оставпли; да стеза тим између себе изабрадп 
најпачепшја 4 човјека од вашије кнезова и једног 
свешгеника, пли калуђера из ког манасгира, и да сге 
пх послали патријарху у Царпград, да га просе у пме 
цпјелога бугарскога народа, не бп ли вам дао вла- 
дику п попове од ваше нације, које цјео народ ра- 
зумвје, који бп вас исповпједали п настављалп усг- 
мепо, а не преко толмача, јер је донста то жалос- 
на исновијед. Ако ли пак патријарх то учпнпо не 
би, а оно да му истп депутати кажу, да ће поћи 
великом везпру, а и самом цару казати, да су они 
вијернп поданпци цареви и да плаћају поштено арач, 

да не имају душевније пастира свога језика

могао; њекп

све

сте,

ма и 
га моле

лсе ват] али
рода, чији би глас могли разумјети, него да пм па- 
тријарх шаље владике и калуђере грчке, којије ви 
језика не разумијете. Тако, мислим, да вас патри- 
јарх не би смјео пустити цару на тужбу, него би
вас услишао.44 —

Када ово разумјеше Бугарп, повикаше свп у 
један глас: „За Бога, оче! то нам нико није знао 
прије казаги; него оди ги с нама у нашу земљу, 
пак ћемо ти датп толико кеса, колико оћеш, и оги- 
ди са 4 кееза патријарху у Цариград.и На то самзапитам Ја њп, колико 

]е који манастирима милостиње донио ? На то ми
6*
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састајаше се из старијеи брадатије стараца, но прд^ богатије, који су дошди на локлоњеље у Свету Го- ру и донијели, да раздијеле штедру милостињу ма* настирима светогорскијем. Ја сам се с њима млого разговарао и питао сам Бугаре, имају ли они у сво; јој земљи епископа и свешгенпка од свог рода. На то ми одговоре, да су у њи епископи и свештенац^ сами Грци и да се врло ријетко ђегођ нађе Бу-ј гарпн. Упитам их за тим, како се исповиједају 'а како разумију, кад им свештеник с олтара навјеш< ћује грпки? Одговоре: то све преко толмача бива; Јошт мп и то казаше, да када који старјешина плв старјешица тамо умре, несмиједу њиовп свештеиац^ ни по што погрепсти, докле прнје не изброје епи« скопу њиову по 100 и по 500 турск' је гроша. Как№ је која фамилија богата, тако и нарезују овај араД на мртва тјелеса; а сувише, ако се случи, да дођ^ из Дариграда који епископ, јер нису ови задовољ- ни са милостињом, коју свакога љета од парод^ збирају и како што им је назначено у ферману ос1| манскога цара, него преко тога много више истезујД Ови епископи имају код сваке цркве свога свјет^! скога епитропа, такође Грка, и осим што за вјен$ чање и крштење преко мјере ишту, пишу јошт ко# јекакве клетве и проклињу парод, ако неће скупм ти толико и толико кеса. У овим клетвама тако ве! ле: „што им се родило, не живпдо; што усију жита» да им земљу не пробије; не имали у свом занату ф труду среће, ни благослова божијег; да пм угаси и да пм дом опусти; у дому им се звјером плодили, а не христијани, и т. д.и Ове клетве поп^ љу својим епитропом, т. ј. намјестником, а ови вд на највећи празнпк послпје литургије прочитају ј цркви и преко толмача народу раскажу. Народ бо^ јећи се клетве црксвног архипастира свога, оноликоИ кеса скупи, колико је расказано, и пошље, не бн:*ј ли их клетве опростио и благослов дао.Међу овим разговором

500, њекиодговоре: Колико је који800, а њеки п 1000 у злату рушппја; и најсирома- шнпји донио је бпо 100 цекина. Ја их ногледим, на њиово одпјело, зачудим се и рекнем: „Толико ми- лостиње носиге, а којп вас не зна, волио би вама милостињу удијелити.“ На то мн одговоре: „Ми бл могдо носити п скерлетне п свилене аљине, адп не смијемо од Турака.“ Ја мало ућутим, погладим бра- ду и рекнем, да се сиромасп не саблазне и не у- крате светогорскијем мамастиримамилостиње : „Ви христпјанп, носве добро учпнили, што сте до- ниЈеди овпм пустпњаком толпко богагу милостињу, да се могу бпједни откупљивати од турскога зулу- жпвљети у слободи по своме закону, који Бо- сваки дан за вас и род хрпстијански; но боље би учннили биди, да сте полак те суме код куће оставпли; да стеза тим између себе изабрадп најпачепшја 4 човјека од вашије кнезова и једног свешгеника, пли калуђера из ког манасгира, и да сге пх послали патријарху у Царпград, да га просе у пме цпјелога бугарскога народа, не бп ли вам дао вла- дику п попове од ваше нације, које цјео народ ра- зумвје, који бп вас исповпједали п настављалп усг- мепо, а не преко толмача, јер је донста то жалос- на исновијед. Ако ли пак патријарх то учпнпо не би, а оно да му истп депутати кажу, да ће поћи великом везпру, а и самом цару казати, да су они вијернп поданпци цареви и да плаћају поштено арач, да не имају душевније пастира свога језика

могао; њекп

све

сте,

ма и 
га моле

лсе ват] али
рода, чији би глас могли разумјети, него да пм па- тријарх шаље владике и калуђере грчке, којије ви језика не разумијете. Тако, мислим, да вас патри- јарх не би смјео пустити цару на тужбу, него бивас услишао.44 —

Када ово разумјеше Бугарп, повикаше свп у један глас: „За Бога, оче! то нам нико није знао прије казаги; него оди ги с нама у нашу земљу, пак ћемо ти датп толико кеса, колико оћеш, и оги- ди са 4 кееза патријарху у Цариград.и На то сам
запитам Ја њп, колико ]е који манастирима милостиње донио ? На то ми
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кажем, да сам дошао бајплу искати
да би стојећи уЦариграду и 

је не би

пасош,
Ја казао, да сам из друге земље и царства " 
пе умијем говорпти по турски; него пма у Светј 
Гори у манастири српскије, у Хилендару, у ЗогрЈ 
фу, калуђера, који знаду језике грчки и турски, ти 
ко нека они то учине, ако љубе свој језик п ро^ 
Алп су ни одговорили, да они таковога човјека н 
могу нпђе наћп. Молилп су ме затим свакојако ] 
обећавалп оно, што ја оћу,

и Д Ја им
а не за капелана, и
носљедњу иару потрошио, тако, да послпЈе 
имао, с чпм би се у отачаство вратио. На ово 
онп одговоре, да ће ме они представпти бајвлу п 
да ће га просити, да мп даде у староме баЈ*илаћу 
јело, пиће и квартир за бадава за оно врпјеме, до- 
кле би тамо стајао и служио.

Ио кратком расуђењу нампслпм остатп, једно, 
да боље научим грчки, друго, да боље разгледим 
Цариград, а треће, што би служећп њеко врпјеме 
при мшшстру венецпјанске поданике, имао већу сло- 
боду п част код Венецпјана, а при том средство 
улучио, да ме речепи мпнистар препоручи патри- 
Ј*арху, не би ли ме за услуге моје посветио патри- 
јарх архимандритом, по савјету лубепскога архнман- 
дрпта Дамаскива; Јер мп нпгда не излазаше из мп- 
сли другп пуг у Русију, којпм би могао бити поле- 
зан мојој обитељи у пострпгу, ђе бијаше велика 
оскудосг правилнаје црквеније књига п риза, како 
и у осталим манастирима и црквама по свој Дал- 
мациЈИ и данас. Тако останем ту п служио сам шест 
мјесец и оне христијане, псповпједајући пх и при- 
чешћивајући у капели министра руског Булгакова. 
У овој сам капели ја за оно врпјеме више служио, 
него капелач. зашто овиј’ бпјаше непресгано слаб 
и болешљив. Но није ми залуду бпло, зашто би ме 

би служио, речени министар Булгаков

ми

само да с њпма пођен 
мени није било до Бугарске, него сам Једва че! 

као, да нађем какву прилику за Царпград и дапо 
ђем к бајилу узетп пасош, да се могу у моје ота 
частво вратити, а послпје у Руспју за мплостињу.

Докле смо се ми овако разговаради. бпли с 
калуђери усталп с ручка, а мени реклп, да сједиј 
и да се с поклоници разговарам донле, докле 
оће; како што смо

алп

ов
и сЈедпли п вг.ше од двпје у 

разговаралп се. Послије смо усталп, благодари 
Богу п разишли се.

Обратни пут из Атонске Горе у Царигра 
ту пребивање и произведење 
химандритства.с њекими прије и послијето 

догађаји.

на степен ар

Нампслим оставити Свету Гору и вратпти се 
отачаство ; но бојао сам се од Венецпјана, 'аштО;
впЈесам од њп пмао иасоша за Русвју. оато са* 
расудпо, да се вратпм у Цариград п да узмем од 
министра венецијанскога пасош за отачаство. Так! 
пођем пз Атонске Горе 24. јануарија 1785. и стиШ 
гнем у Цариград срећно 10. фебруарша тог истош 
љета, ђе ме једва дочекаше свп онп хришћапп, кош 
јп се наођају у служби реченога бајпла, сувишеЈ 
пак капиџија Јово п капетаи Нпко Црногорац. Овв 
ме замоле, да останем ону зпму п четиредесетницу 
код мппистра за капелана, говорећп, да се већ од | 
њеколико година псповједпли п прпчестили ппјесу,"Ј 
из узрока што грчки не знају и што се врло ри.је-1 
тко збива, да овдје какав српскп свештеник дође. Но |

често, кад
устављао код себе па обЈ*ед. Млого сам пута слу- 

у грчкој цркви светптеља Николаја у Балук 
Пазару, у посту велпком, п послпје васкресења, ижио и

то грчкп.
Док сам бпо у Царпграду, сазнао сам био мло- 

ге архијереје п калуђере, зашто се тамо врло рп- 
јетко пађе којп мпрскп свештенпк, 
калуђери из Свете Горе и другије страна, 
бијау ио црквама цариградскијем пароси. Често сам 
ишао патријарху васеленскоме Гаврилу и патријарху 
јерусалимскоме Аврамију. Овај’ је посљедњи био муж

него све самп 
и ови
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кажем, да сам дошао бајплу искатида би стојећи уЦариграду и 
је не би

пасош,Ја казао, да сам из друге земље и царства " пе умијем говорпти по турски; него пма у Светј Гори у манастири српскије, у Хилендару, у ЗогрЈ фу, калуђера, који знаду језике грчки и турски, ти ко нека они то учине, ако љубе свој језик п ро^ Алп су ни одговорили, да они таковога човјека н могу нпђе наћп. Молилп су ме затим свакојако ] обећавалп оно, што ја оћу,

и Д Ја им
а не за капелана, иносљедњу иару потрошио, тако, да послпЈе имао, с чпм би се у отачаство вратио. На ово онп одговоре, да ће ме они представпти бајвлу п да ће га просити, да мп даде у староме баЈ*илаћу јело, пиће и квартир за бадава за оно врпјеме, до- кле би тамо стајао и служио.Ио кратком расуђењу нампслпм остатп, једно, да боље научим грчки, друго, да боље разгледим Цариград, а треће, што би служећп њеко врпјеме при мшшстру венецпјанске поданике, имао већу сло- боду п част код Венецпјана, а при том средство улучио, да ме речепи мпнистар препоручи патри- Ј*арху, не би ли ме за услуге моје посветио патри- јарх архимандритом, по савјету лубепскога архнман- дрпта Дамаскива; Јер мп нпгда не излазаше из мп- сли другп пуг у Русију, којпм би могао бити поле- зан мојој обитељи у пострпгу, ђе бијаше велика оскудосг правилнаје црквеније књига п риза, како и у осталим манастирима и црквама по свој Дал- мациЈИ и данас. Тако останем ту п служио сам шест мјесец и оне христијане, псповпједајући пх и при- чешћивајући у капели министра руског Булгакова. У овој сам капели ја за оно врпјеме више служио, него капелач. зашто овиј’ бпјаше непресгано слаб и болешљив. Но није ми залуду бпло, зашто би ме би служио, речени министар Булгаков

ми

само да с њпма пођен мени није било до Бугарске, него сам Једва че! као, да нађем какву прилику за Царпград и дапо ђем к бајилу узетп пасош, да се могу у моје ота частво вратити, а послпје у Руспју за мплостињу.Докле смо се ми овако разговаради. бпли с калуђери усталп с ручка, а мени реклп, да сједиј и да се с поклоници разговарам донле, докле оће; како што смо

алп

ови сЈедпли п вг.ше од двпје у разговаралп се. Послије смо усталп, благодари Богу п разишли се.

Обратни пут из Атонске Горе у Царигра ту пребивање и произведење 
химандритства.с њекими прије и послијето 

догађаји.
на степен ар

Нампслим оставити Свету Гору и вратпти се отачаство ; но бојао сам се од Венецпјана, 'аштО;впЈесам од њп пмао иасоша за Русвју. оато са* расудпо, да се вратпм у Цариград п да узмем од министра венецијанскога пасош за отачаство. Так! пођем пз Атонске Горе 24. јануарија 1785. и стиШ гнем у Цариград срећно 10. фебруарша тог истош љета, ђе ме једва дочекаше свп онп хришћапп, кош јп се наођају у служби реченога бајпла, сувишеЈ пак капиџија Јово п капетаи Нпко Црногорац. Овв ме замоле, да останем ону зпму п четиредесетницу код мппистра за капелана, говорећп, да се већ од | њеколико година псповједпли п прпчестили ппјесу,"Ј из узрока што грчки не знају и што се врло ри.је-1 тко збива, да овдје какав српскп свештеник дође. Но |

често, кад
устављао код себе па обЈ*ед. Млого сам пута слу- у грчкој цркви светптеља Николаја у Балук Пазару, у посту велпком, п послпје васкресења, и
жио и

то грчкп.
Док сам бпо у Царпграду, сазнао сам био мло- ге архијереје п калуђере, зашто се тамо врло рп- јетко пађе којп мпрскп свештенпк, калуђери из Свете Горе и другије страна, бијау ио црквама цариградскијем пароси. Често сам ишао патријарху васеленскоме Гаврилу и патријарху јерусалимскоме Аврамију. Овај’ је посљедњи био муж

него све самп 
и ови

Ј
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Бил.мен турче!
светог живота и разговарао сам се с њим франк 
језиком грчким. како и с архиепископом синајски! 
Ћирилом, који ме
у сивајски манастпр свете Екатарпне, објећава« 
јући мп дати хрпсовуле, т. ћ декрете ртсијскија 
царева, да идем с њпма у Русију п да донесем жа* 
ловање. т. ј. пенспју, што су речени цари пожадо;

синајском мавастиру. Но љубов мога отачастЈ 
ва није ми дала, дп се од мога манастира Крупе 
оцијеппм. ђе сам се нострпгао п покалуђерио. —Ј 

1 Овога прољећа и љета обпшао сам сав Цариграј 
желећи све у њему виђетп. Прва два мјесеца 
дио сам свагда са собом толмача. кога сам плаћао 
п ранио, и кад с«м већ сазнао бпо све улпце п(у 
Цариграду. онда су ме и арачлије већ упознале биле. 
Ове арачлпје сједе на свакоме дантону, питајућн 
христијане п свакога. којп није Турчин, за теске-' 
ру. је ли платпо цару арач, т. ј. главпицу. Кој|| 
нема ове тескере, на ма га ктлтк узме под стражу 
и доведе га т тамницу, ђе стоји дотле, док не пла- 
тп; а ако не пма, а он се мора онде од гладп п скои 

— Одајућп ја по Царпграду, куд ми је драгсј 
отидем један дан впђети бившп м^кастпр в велпку. 
цркву светога Теодора Студита у горе опоменутије др • 
виша. Идући тамо зађем кроз њеке тпјесне улицеД 
ктда прпје нијесам пролазио, нпз њеку страну по-Ш 
крај једнога кантона, п чујем ђе ме зове Турчиа;® 
Ха иаиас! иааас! -ђел бурда, ђел бурда!т. ј. 0 попеН|| 
попе! вратп се, врати се! Осјетим таки. да је ара-ј 
члија. али се учпнпм п невјешт, као да га не бн 
разумнјевао, п не обазрем се, само да видпм, штаће| 
бити. Нпјесам 50 фагп бпо од њега далеко отпшао, 
ал ето тп трчи за мном један куљтгџпја Турчпн, 
уватп ме за раме. молећп ме. да се вратпм, да ме = 
зове арачлија. Отресем се одТурчина,говорећи му 
по ртски: иашол Турок! и пр. а он ме опет сгане? 
молити, да се вратим. Учинпм ја то и дођем арач- 
лији, којн имађаше бпјелу брадт до појаса. а чпбук® 
у усти п прекрстпо бјаше ноге. Поче њешто

скп говорити. но ја му одговорим:
(не знам по турски) Продужи он бјеседу своју: фар 

тескеру, попе! Веће ја разуми-млого мољаше, да се приопштц Лијат, иаиас, т. ј. даЈ
Ј*ем. шта он оће; извадим мој насош с орлом вели- 
кијем на печату од двије главе, што мијекнез По- 

био у Херсону за II етрбург. Када тотемкин дао
виђеше Турци, постидише се и почеше ме молити, 
да пм оиростим. што су ме вратили, говорећи, да сам 
бајук иаиас москос, т. ј. велпки поп московски, што 
ст на мени виђелп врст, мавторос, камилавку и у 
руцн канадиндију, како т Булгакова архимандрита, 
и мислећи. да сам епископ. Зашто ваља знати дау 
Цариграду публично патрпјарх п сви митронолити 
и епископп или не смјеју, пли неће да носе крсте 
на прси. како ни расу и камплавку; него им слуаш 
на мјесторасе чубе. а на мЈ’есто камилавке шад. Тур- 
ци су у оно вриЈ*еме млого иочитовали Русе, зашто 
су ихсе јако бојали, памтећи јошт, како им је фелд- 
маршал Румјанцов за Дунавом разбио великог ве- 
зира, а у арципелагу иод градом Чесмом, или као 
што једни изговарајт Чсзмом, вриеципи Орлов и 
Долгоруки сажегли флоту.

Често сам одно нред Византијупокрај светв Со- 
фвЈ*е, од које на исток имаједна велика пољапа, као 
пијаца. на којој се види једна четвороугална и удива- 
тељеа од различите паштеколона при земљи, на једној 
од мармора плочи. шпрокој чегирп лакта, а од дна 
до врха све помало сведепа п као игла зашиљена. 
На све четирп стране ове четвороугалне колоне је- 
су изображена сва чудеса од створења сви.јета, рож- 
даство п сва страдања Христова, васкресење и 
несење до сашествија светога духа изрезани, на тој 
колонн фигуре (образи) фино на подобије свегогор- 
скије крста што режу на дрву4 Плоча, па којој сто- 
Ј*п ова колона, бијаше повелика и вмађаше на јед- 
ној страпп при земљи написана велика слова Ј’елин- 
ска и иа другој рпмска.

Бивши ја у Светој Гори око 9 мјеееци, научио 
сам био по грчки, који језик јошт п данас, послије

вали

во

чатп.

ваз-

тур-
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гШ висину доватити. Речешт император начинио Је п 
I ону кодону више свете Софије и пред Византијом,

ђе су његови двори били.
Мало даље од исте колоне види се од бронзе, 

на подобије велпке змије, салпта фигура, као она 
Мојсејева змија у нустињп. Рен јој Је усађен у зем- 
љу, а глава јој је одбијена, у шупљину пак њезину 
набацала су турска дјеца камења. Ова је змија де- 

16 година у појасу. Грци при-
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30 година, заборавио нијееам, и знао би одговорити, 
ако би ми ђегођ рекли: Волгарос хондро-Лефалос, * 
ј*. Бугарин растове дебеле главе, као што гордељив! 
Грци називају све славенске народе, Србе, Русе 
Бугаре, Крањце уједно Волгаре хондро-Дефале. Зна- 
јући дакле грчки језик, одао сам по Цариграду сда< 
бодније и разговарао сам се са патријарси, Грца 
а и са Турци из Ћипра, Кандије и Море1*е, јер свв 
Турци у ова три острова говоре међу собом грчки, 
Тако сам овај други пут боље разгледао Цариград, 
а особито цркву свете СофпЈе, коју је саздао ве- 
лики и славни император Јустинијан од рождества 
христова 524 љ. При царствовању овога импера- 
тора преставио се такође истога љета и свети Са-' 
ва Освештени, који је живио 94 љета, како што се 
ппше у квјевскоме календару, и кога сам цјеливао 
кроз стакло у Венецији, у цркви светог Ангонина} 
како ти и светога Атанасију, патријарха адексанЛ 
дријскога, у цркви светог Захарије; светога Јованаж 
Милостивог у цркви светог Јована де Брагола; и§ 
икону свеге Богородице, коју је написао свети Еван-Ш 
ђелист Лука, у цркви свечог Маркл; која су светш 
тјелеса сд иконом донешена из Цдриграда у Бене*| 
цију, кад су Венецајани, Французи и Енглези дрЛ 
жали Цариград 60 годипа, а послије изгнани од§ 
грчкпје цара. На светој Софији види се премлогш 
прозора и веле Грци, да онђе има толико прозора,* 
колико у години дана. Идући покрај њезине цимиЛ 
торије, бројао сам мој*9 коракљаје, желећи знатиж 
колико је дугачка, и набројао сам 500 у дуљину.ј 
Ширину нијесам могао изброЈити, зашто је с једне« 
стране зид и врата од цимиторије затворена, а с§ 
друге стране близу јесу турске куће. Ова је цркваж 
била сва изнутра написата фино и мозајично (како* 
што су ми њеки Грци казивали) и представљала је! 
цијелу историју од Адама до Христа и од ХристаЦ 
до вазнесења, но то су послије проклети Турцн све 
што су могли досегнути, с кречом замазали и оби-( 
јелили, оспмњешто на кубани неба, што нијесу могдиу ;

бела, као диЈете од 
повиједају, да је Леов Премудри, император грчки, 
у исту змију затворио био кугу и кад су Турци ос- 
војили балп Цариград, мислили су, да су Грци у 
њој сакрили благо, т. ј. злато, и зато су јој одби- 
ли главу; но том је ирпликом куга изишла, п зато 
нпгда ова болест не избива из Царпграда. Ово је 
само једна басна, коју простп Грци приповиједају, 

мисле, да Ј*е истина, нити ја ово могу вјеровати. 
Ја пролазећи млого пута покрај речене колоне 

~ разгледајући оне пзрезаче фигуре и писмо на пло- 
чи под истом колоном, помислпм, онђе доиста стоји

саздао, Пз љубо-

и

п
написано, ко.ји је цар грчки њу 
питства иодигнем се 30. Јунија у јутру прпје сун- 
ца, узмем карте и лапис, нођем пз Галате и дођем 
к истој кодони. Погледам око себе, а оно ниђе нп- 
кога, баш бијаше ночело сунце ограњпватп. При- 
дожим дакле моју канадиндију уз колону, чучнем п 
почнем ланисом писати она грчка (Ј*елинска) слова. 
Но не прође њеколнко минута, ал’ ето тп 
ко Турака и нешго ми по турски говоре. Ја им од- 
говорим: Бил.мен турче! и не подигнем се, него уп- 
тим, да докончам оне ријечп, које не бпјау у зем- 
љи; но кад погледим око себе, а оно впдим више 
од 20 Турака. Устанем и помислпм : пуго биједе, 
сад сп ироиао! п уплашпм се тако, да су уза ме 
њеки мрави гмиљелп. Крв мп је већ утрнула била, 
но опег се нпјесам дао познати, да сам се препао. 
Испрва не бијаше дошло млого, него њеколико си- 
ромака, но кад виђо Турке с јатаганп п по два пи- 
шгоља за иојасом, у сребро филдеграно окована и

њеколи-

као
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30 година, заборавио нијееам, и знао би одговорити, ако би ми ђегођ рекли: Волгарос хондро-Лефалос, * ј*. Бугарин растове дебеле главе, као што гордељив! Грци називају све славенске народе, Србе, Русе Бугаре, Крањце уједно Волгаре хондро-Дефале. Зна- јући дакле грчки језик, одао сам по Цариграду сда< бодније и разговарао сам се са патријарси, Грца а и са Турци из Ћипра, Кандије и Море1*е, јер свв Турци у ова три острова говоре међу собом грчки, Тако сам овај други пут боље разгледао Цариград, а особито цркву свете СофпЈе, коју је саздао ве- лики и славни император Јустинијан од рождества христова 524 љ. При царствовању овога импера- тора преставио се такође истога љета и свети Са-' ва Освештени, који је живио 94 љета, како што се ппше у квјевскоме календару, и кога сам цјеливао кроз стакло у Венецији, у цркви светог Ангонина} како ти и светога Атанасију, патријарха адексанЛ дријскога, у цркви светог Захарије; светога Јованаж Милостивог у цркви светог Јована де Брагола; и§ икону свеге Богородице, коју је написао свети Еван-Ш ђелист Лука, у цркви свечог Маркл; која су светш тјелеса сд иконом донешена из Цдриграда у Бене*| цију, кад су Венецајани, Французи и Енглези дрЛ жали Цариград 60 годипа, а послије изгнани од§ грчкпје цара. На светој Софији види се премлогш прозора и веле Грци, да онђе има толико прозора,* колико у години дана. Идући покрај њезине цимиЛ торије, бројао сам мој*9 коракљаје, желећи знатиж колико је дугачка, и набројао сам 500 у дуљину.ј Ширину нијесам могао изброЈити, зашто је с једне« стране зид и врата од цимиторије затворена, а с§ друге стране близу јесу турске куће. Ова је цркваж била сва изнутра написата фино и мозајично (како* што су ми њеки Грци казивали) и представљала је! цијелу историју од Адама до Христа и од ХристаЦ до вазнесења, но то су послије проклети Турцн све што су могли досегнути, с кречом замазали и оби-( јелили, оспмњешто на кубани неба, што нијесу могдиу ;

бела, као диЈете од повиједају, да је Леов Премудри, император грчки, у исту змију затворио био кугу и кад су Турци ос- војили балп Цариград, мислили су, да су Грци у њој сакрили благо, т. ј. злато, и зато су јој одби- ли главу; но том је ирпликом куга изишла, п зато нпгда ова болест не избива из Царпграда. Ово је само једна басна, коју простп Грци приповиједају, мисле, да Ј*е истина, нити ја ово могу вјеровати. Ја пролазећи млого пута покрај речене колоне ~ разгледајући оне пзрезаче фигуре и писмо на пло- чи под истом колоном, помислпм, онђе доиста стојисаздао, Пз љубо-

и

п
написано, ко.ји је цар грчки њу питства иодигнем се 30. Јунија у јутру прпје сун- ца, узмем карте и лапис, нођем пз Галате и дођем к истој кодони. Погледам око себе, а оно ниђе нп- кога, баш бијаше ночело сунце ограњпватп. При- дожим дакле моју канадиндију уз колону, чучнем п почнем ланисом писати она грчка (Ј*елинска) слова. Но не прође њеколнко минута, ал’ ето тп ко Турака и нешго ми по турски говоре. Ја им од- говорим: Бил.мен турче! и не подигнем се, него уп- тим, да докончам оне ријечп, које не бпјау у зем- љи; но кад погледим око себе, а оно впдим више од 20 Турака. Устанем и помислпм : пуго биједе, сад сп ироиао! п уплашпм се тако, да су уза ме њеки мрави гмиљелп. Крв мп је већ утрнула била, но опег се нпјесам дао познати, да сам се препао. Испрва не бијаше дошло млого, него њеколико си- ромака, но кад виђо Турке с јатаганп п по два пи- шгоља за иојасом, у сребро филдеграно окована и

њеколи-

као
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позлаћепа, ђе се вигпе п впше скупљаше, јошт више 
утрне у менп крв. Запитају ме за тпм турски, шта 
онђе радпм? р ја им одговорпм: Билмен турче, т. јј 
ие знам турски. Послије ме запита,]у: билирис румА 
че? (знаш ли грчки) Одговорим: билим (знамј. На| 
ма иослаше једнога Турчина, да доведе каквог Гркај 
који кад доће, запитају ме нреко њега, гато

слпје ме угптају. откуда сам п када сазт дошао у 
Дариград? Ја ’им кажем. да сам из Русије, да 
сам већ шест мјесеци у Дарпграду и да стојим 
код амбасадура руспјскога Булгакова, показујући 
свијем пасош од прпнципа Потемкина, еа којем па- 
сошу бијаше напечаћен један орао двоглавни. Он- 
да један најстарији Турчин, помајивајући руком, 
рече по турски: ајде иаиас, ајдеиаиас! а онп дру- 
гп сви стадоше се разлазити. Послије тога и ја на 
ма узмем мој пут. Ту ме је сам Господ Бог изба- 
впо, да ме нису Турци исјеклп на комаде. како што 
су посјеклп мадо прпје па њеколико мјесеца једнога 
Грка. само што је стао п на једнпје врати њешто 
на горњем прагу вапт»сато грчки почео гледати. Ја 
могу благодарпти и Русом, јер сам видио, да мије 
п пасош од Потемкина пуно помогао. Зашто када 
вођеше на пасошу орла од двије главе. стадоше ме- 
ђу собом говоритп : Бојук иаиас моское. II може би- 
тп приппсаше мп. ђе сам инострани и невјештњп- 
ову обпчају п гарварству. Тако ме пустише здрава, 
а Ја тп брже боље б.јежи, обзирући се почесто, да 
којп за мном не трчп.

Ја сам на ма пошао патрпјарху цариградскоме 
Гаврилу, којп баш опда сп два мнтрополи а п пет 
до шест грчке господе сјеђзте у салп. То је било 
на двије уре прпје подне. Локлоним се и пољубим 
истога у р} ку ; а он мп рече: катисете, т. ј. сједп- 
те. Сједнем ја п дадем му ону карту да прочита. 
Погледа у њу, даде п другвм око себе, те онп по- 
гледаше, ма мп се чињаше, да ниједан не могаше 
подпгнутп оније ријечи. будућпда су јелиногрчке и 
скраћене под тптлом. Упита патријарх, одакле сам 
оно преппсао. Ја му кажем. с оне плоче. на којој 
стоји она коаона на пијаци више свете Софије. — 
,.А јесу ли те, рече, видилп Турци?1* Раскажем на 
то сву исторпју. како су ме ту нашли, како сам се 
с њима преко толмача разговарао п најпослије ра- 
стао. Сви се стану дивпти и крстити, говорећп:

овМ
чинпм. Кажем ја, да сам рад знатп, ко је ову чудну 
колону начпнпо и колпко јој пма година, п да сац 
зато овамо дошао да прочитам. Заиитају ме даклеЗ 
колнко јој има година? Ја им одговорнм, да не знамЗ 
зашто не видим чпсло, које је, као и млоги редови 
лежало у земљи. Онда један взвади свој јатаганј 
(велики нож) и поче покрај опе плоче копзти земљуј 
Ја се оеда мало повратим н ослободим, видећи, да | 
су и они ради знати, колпко година има, како ]е 
начпњена. Они копају земљу, а ја се бијем по паЛ 
мети, како ћу се од њи избавитп и какву ћу им| 

продати. Срећа те сам читао у грчком хроно-Ј 
графу прпје историју од саздања цариградска, до 
узећа истога Турцима од Грка, н зато сам као од 
прилике већ знао. Док Турци земљу копаше, каже 
мени Грк. да сам упаоу велику биједу; то ме пуно ус-ј 
траши. а особито примјетивши ја на п.ему, да о ме-1 
нп сажалује. Међу твм врвпло је све више п више ! 
Турака. као на какво чудо, и чвњаше ми се, да пх' 
пма впше од стотине около мене и оне колоне.

Кад Турчин пешто земље пскопа, видим ја, да 
се јошт дан и година не види, нпшта мање клек-> 
нем п шарајући по карти, чинпм винту да ппшем, 1 
и штудирам. шга ћу да им кажем. Мало за тпм ди- 
гоем се п кажем толмачу, да каже Турком, да има 
хиљада триста и нет година, од како је пачпњена 
иста колона. и да је ју начинио грчки цар Јусти« 
нијан, који је саздао п свету Софију. Послије овог 
одвјета сгану се Турци међу собом разговарати, ј 
гледајући уза ме и ииза ме

лаж

и мјерећи ме очима, ^ 
ђе имам крст, манторос п папакамилавку, коју у ;|ј 
Цариграду ни патријарх публпчно не носп. Најпо-
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више имаш среће него памети. За тим дозваше гра- Јј 
матика учитеља и дадоше му ону карту, да истол.Ш 
кује на'просто грчки. Док сам ја попио кафу, до-Ј 
н'по је и граматико ону карту истолмачееу, о којој ј 
су и мени дали копију, но која ми се у толико го-јМ 
дина странствовања веђе пзгубила. Али се опомиД 1 
њем, да је у њој стајало, да је пмператор Јустинн-И 
јап велики ону колону начинита дао. ј

Послије овога посла од колоне до њеколпко да- || 
на бпјаше пала киша. Један дан пођем јакрозудн-ш 
цу, кроз Балук пазар т. ј. од рибе трговину, ђе би-јИј 
јаше велико блато и вода разлавена. У тој улициН 
бијаше један мали као мосгић од камења, но врлоМј 
узак, тако, да кад који с једне стране на камење® 
наступи, сви с друге стране чекати морају, ДокдеЦ 
гођ онај, који је прије наступио, не нређе. Такош 
се случи, да ја прије настуним, него један ТурчинЦ 
Пелпван Холица, који ти на сусрег супроћ менеш 
иђаше у жутије папуча и чарапа од коже и у диМ 
млија црљеније, које му се вукоше до земље. Ми-Д 
слећи сн, да ћу се ја вратиги натраг, или му се* 
уклонпти у оно блато, ођаше управ к мени. За мноцД 
пђау јошг чељади, а за њим никога не бијаше, не-3 
го чекају млоги остраг нодалеко и гледају, какоД 
ћемо се нас два разминути. Њему је лако било еа-Ш 
мо пет пли шест коракљаја повратпти се, а мепи и ; 
онима. који су за мном ишли, и педесет, кад бп хо-Д 
тјели, да се поради њега вратимо. Турчин тај пма-Д 
ђаше за појасом јатаган и два пиштоља среброиД 
окована, као што и сваки Турчин тамо оружије но-Д 
си; јер је оно турски Бог, а особито младије педи-В 
вана у Цариграду. Сретосмо се п говори оп мени:Д 
-ђитир иаиас, т. ј. уклонп се, попе! Ја њему од-Ж 
говорим по руски: 11ашол турок! Ја би се био вра«ж 
тио, али видам за собом толико народа што чека,М 
а жао ми је, да у 6лјто до под кољено ступим и д 
моје дуге аљппе окаљам. Он пеће. а може, а ја биШ 
ћео, ал не могу, ван да у блато уђем. Вадим ја, да 
се прпправља мене у блато турнуги, али ја њега

предварим п он сам скочп у псто; за тпм прођем 
ја и они којп су за мном били, а он изиђе на мост 
тај од камења н стане отресати блато с ногу, 
мумлајући и псујући ђаур иаиас. Бојао сам се, да 
за мвом не пође, но остане срећом, а ја се удаљим 
оданде. Ево шта ће учинитп младост и дрзновење 
и да право речем, лудост, чему се сад и сам чудпм 
и кајем, зашто сам се доиста са жпвотом мојим онда 
играо у граду међу варварима.

Кад сам се од онога мјеста подалеко удаљио, 
ето ти видим покрај себе једнога Грка, који је за 
мвом брзо пшао, докле ме је сгпгао. Назове мп: ка- 
ли и.иеЈуа, иатер ајгије, (добро јутро, светп оче!) Ду- 
лоссас, (слуга ваш), одговорим ја. Почне мене тај 
Грк пптати: „Од које сте стране? молим.ц Речем ја: 
„Зашто ме ппташ?“ Вели: „Зашто сам впдио, када 
сте бацили онога Турчвна у блато, и видим, да сте 
страпп човјек. а да не знате што су Турци; јер да 
вас је бпо онај Турчин убио, ко би вас могао по- 
вратпти? Впдпм и то, да сте свештенпк вјере паше 
грчке, зато сам трчао за вамп, да вам кажем, да 
други вут то не чннпте.и Овом Грку ја благодарпм 
и врагпм се на ма на мој квартир, но другом ули- 
цом, бојећп се, да се опет пе сусретнем ђегођ с 
онпјсм Турчпном.

У почетку јупија упали се по Цариграду ку- 
га п велики помор. Свп се иностраеп минпстрп по- 
чеше спрематп. како п мој баило Агостин Гарзонп, 
да бјеже у Бујугдере, да се затворе тамо у своје 

да се ни с кпм не мијешају. Зовне п ме- 
не мој бајпло, да сњим пдем у моје отачаство. Не- 
го сам молпо, да мп даде пасош за Далмацију, ко- 
је п получпм. ГЈочпем га такође молитп, да ме 
обдари, говорећп, да сам му служио његове чино- 
внпке шест мјесеци, п да се сад у

с којом чашћу вратити. Уппта ме Гарзони: 
шта бп ја желио? А ја му одговорим: нпшта друго, 
пего да ме препоручп нашему патријару, да 
стазп овај архпмандритом на имз

налате п

чим

отачаство
желим

ме по- 
мога манастира
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више имаш среће него памети. За тим дозваше гра- Јј 
матика учитеља и дадоше му ону карту, да истол.Ш 
кује на'просто грчки. Док сам ја попио кафу, до-Ј 
н'по је и граматико ону карту истолмачееу, о којој ј 
су и мени дали копију, но која ми се у толико го-јМ 
дина странствовања веђе пзгубила. Али се опомиД 1 
њем, да је у њој стајало, да је пмператор Јустинн-И 
јап велики ону колону начинита дао. ј

Послије овога посла од колоне до њеколпко да- || 
на бпјаше пала киша. Један дан пођем јакрозудн-ш 
цу, кроз Балук пазар т. ј. од рибе трговину, ђе би-јИј 
јаше велико блато и вода разлавена. У тој улициН 
бијаше један мали као мосгић од камења, но врлоМј 
узак, тако, да кад који с једне стране на камење® 
наступи, сви с друге стране чекати морају, ДокдеЦ 
гођ онај, који је прије наступио, не нређе. Такош 
се случи, да ја прије настуним, него један ТурчинЦ 
Пелпван Холица, који ти на сусрег супроћ менеш 
иђаше у жутије папуча и чарапа од коже и у диМ 
млија црљеније, које му се вукоше до земље. Ми-Д 
слећи сн, да ћу се ја вратиги натраг, или му се* 
уклонпти у оно блато, ођаше управ к мени. За мноцД 
пђау јошг чељади, а за њим никога не бијаше, не-3 
го чекају млоги остраг нодалеко и гледају, какоД 
ћемо се нас два разминути. Њему је лако било еа-Ш 
мо пет пли шест коракљаја повратпти се, а мепи и ; 
онима. који су за мном ишли, и педесет, кад бп хо-Д 
тјели, да се поради њега вратимо. Турчин тај пма-Д 
ђаше за појасом јатаган и два пиштоља среброиД 
окована, као што и сваки Турчин тамо оружије но-Д 
си; јер је оно турски Бог, а особито младије педи-В 
вана у Цариграду. Сретосмо се п говори оп мени:Д 
-ђитир иаиас, т. ј. уклонп се, попе! Ја њему од-Ж 
говорим по руски: 11ашол турок! Ја би се био вра«ж 
тио, али видам за собом толико народа што чека,М 
а жао ми је, да у 6лјто до под кољено ступим и д 
моје дуге аљппе окаљам. Он пеће. а може, а ја биШ 
ћео, ал не могу, ван да у блато уђем. Вадим ја, да 
се прпправља мене у блато турнуги, али ја њега

предварим п он сам скочп у псто; за тпм прођем 
ја и они којп су за мном били, а он изиђе на мост 
тај од камења н стане отресати блато с ногу, 
мумлајући и псујући ђаур иаиас. Бојао сам се, да 
за мвом не пође, но остане срећом, а ја се удаљим 
оданде. Ево шта ће учинитп младост и дрзновење 
и да право речем, лудост, чему се сад и сам чудпм 
и кајем, зашто сам се доиста са жпвотом мојим онда 
играо у граду међу варварима.

Кад сам се од онога мјеста подалеко удаљио, 
ето ти видим покрај себе једнога Грка, који је за 
мвом брзо пшао, докле ме је сгпгао. Назове мп: ка- 
ли и.иеЈуа, иатер ајгије, (добро јутро, светп оче!) Ду- 
лоссас, (слуга ваш), одговорим ја. Почне мене тај 
Грк пптати: „Од које сте стране? молим.ц Речем ја: 
„Зашто ме ппташ?“ Вели: „Зашто сам впдио, када 
сте бацили онога Турчвна у блато, и видим, да сте 
страпп човјек. а да не знате што су Турци; јер да 
вас је бпо онај Турчин убио, ко би вас могао по- 
вратпти? Впдпм и то, да сте свештенпк вјере паше 
грчке, зато сам трчао за вамп, да вам кажем, да 
други вут то не чннпте.и Овом Грку ја благодарпм 
и врагпм се на ма на мој квартир, но другом ули- 
цом, бојећп се, да се опет пе сусретнем ђегођ с 
онпјсм Турчпном.

У почетку јупија упали се по Цариграду ку- 
га п велики помор. Свп се иностраеп минпстрп по- 
чеше спрематп. како п мој баило Агостин Гарзонп, 
да бјеже у Бујугдере, да се затворе тамо у своје 

да се ни с кпм не мијешају. Зовне п ме- 
не мој бајпло, да сњим пдем у моје отачаство. Не- 
го сам молпо, да мп даде пасош за Далмацију, ко- 
је п получпм. ГЈочпем га такође молитп, да ме 
обдари, говорећп, да сам му служио његове чино- 
внпке шест мјесеци, п да се сад у

с којом чашћу вратити. Уппта ме Гарзони: 
шта бп ја желио? А ја му одговорим: нпшта друго, 
пего да ме препоручп нашему патријару, да 
стазп овај архпмандритом на имз
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95Крупе. Овај добрп мпнистар заповједп тај час сво*ј ме драгоману, да ме у јутру поведе патрајарху Гав Ј 

рплу п да га поздрави од његове стране, да ме ' произведе ва степен а])химандритства. Ујутро око 10 часова пођем ја с реченпм драгоманом патрпјар^ ху, којп ме представп и препоручп од стране миЈ нистра венецпјанскога Агостпна Гарзонп. На то ма говори патријарх: „Сви су се еппскопи п мзтрополптИ уклонила из Цариграда од ове болести т. ј. кугех а ја сам не могу служити. Дакле ћу те посдати и мојвм архиђаконом патрпјарху јерусалимскоме, ковј пма код себе два архијереЈа, и он ће те посветиц за архпмандрита. Када ту пописмо кафу, дозове ој- свога архпђакона и рече му по г рчки, којп сам јда| зик ја већ добро разумијевао: „Узми тога јеромојШ пођите блажење.јшему патријарху АврамуД 
пак га поздрави од моје стране, да рукоиодози овог јеромонаха на архимандритство.* Уставеи.!; ја, поклоним се патријарху и цјелпвам му десницу. ко.Ј 
је и мој драгоман учпнп. Овај се врати за ти*: министру, а ја пођем с архиђаконом у пагрпјарх|1 Аврама, коме архиђакон прикаже све како му јЗ 
заповЈ*еђено. Послпје њповог разговора рече меаи исти пагријарх: гДођите ирекосјутра у варош НнЛ 

спремите се за службу; ту ћу вас поставиги

жпвотпорећега крста, усудим се п замолпм га, да ми да коју честицу од овога крста, но радп благо- говјенства- далматинскије христијава, објећавајућп да ћу ја наклоњатп и док сам жпв настојатп у дад- матинскије христијана за мплостињу наклониги, јерусалимскијем од гроба господња путннком; нпјесам поманкао (не хвалећи се) архпмандриту Пгњатпју, иречаспому мужу, наклонпти мплостињу у њеколпко година мога владања у Далмацијп вад црквама п над народом благочасгивога псточнога вјеропсиовједања. По дугом мојем разговору побје- ћању моме, иаклоњења радп мплостиње гробу го- сподњу, зовпе ме патрпјарх Аврамије, који сјеђаше са прекрштепим погама на своме креветићу, а ми свп на споду нросгртом тапејами мпсирским, гово- рећа: „Одн овђе, светп архимандрите!*4 Устанем ја п одем к њему, а он скине са себе једаи свето- горски крсг, укован у сребро п нозлаћен, како гођ и ланац, и рече ми: „Прпклонп главу.*4 Ја то учи- ним, а он ми мегне сам нсти крст на врат, гово- рећи ми ове рпЈ*ечп: „Туне примите, туне дадите/ додавајући мн ово: „У томе крсту има чест добра од светога п жпвотворећег дрва, даривам га, не са- мо вам, него свпјем хрпстпјаном, а сувпше светој обитељп успенпју пресвете Богородице маиастиру Крупи вашој.“ —
Послије ове церемонпје п овије риЈ*ечи цЈели- вам му ја деспвцу и сједнем на моје мјесто. Мало послпје даде ми исти патрпјарх другу патенту, т. ј. свидјетељство за архимандритство и за увјерење жпвотворећега дрва.
Псти иагрпјарх дао мп је један златовезени прпбедренпк, њеколнко јерусалимскије бројаница, од седефли икопица и крстпћа, како и штампатпје разрјешитељниЈв патријаршескије благословења^ грамата, које се ири концу човјечаском н испо- впједи и иокајанију од духовника очигавају и на прси умршег законавају. Видећи ја толико себе об- дарена од реченога блажењејшега

што

наха п

хори и
архимандритом/ _ ШШСутра дае, т. ј. 18. Јунија 1785. дођем ја у ва« ј 
рош Нихори, а 19-га служим саборно саистим патрн- јархом, с друга два архијереја и два свешгенпкаг три ђакона, ђе ме посвети за архимандрита, и тај сам дан пмао част битн с патријархом и са служе- ћима на обједу. Нрије обједа даде мени натријар^, 
патенту поради посвештења на архимапдритство. | Знајући ја, да у Далмацији има толико благод частивије црква, три манастпра и до 50,000 душаЈј а да не пма тамо никаковије свети мошти, кромје у! 
Задру светога Симеона, п то не у нашије руку; знајући и то, да његово бдаженство има честица

и

оца, замислим,
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Крупе. Овај добрп мпнистар заповједп тај час сво*ј 
ме драгоману, да ме у јутру поведе патрајарху Гав Ј 
рплу п да га поздрави од његове стране, да ме ' 
произведе ва степен а])химандритства. Ујутро око 
10 часова пођем ја с реченпм драгоманом патрпјар^ 
ху, којп ме представп и препоручп од стране миЈ 
нистра венецпјанскога Агостпна Гарзонп. На то ма 
говори патријарх: „Сви су се еппскопи п мзтрополптИ 
уклонила из Цариграда од ове болести т. ј. кугех 
а ја сам не могу служити. Дакле ћу те посдати и 
мојвм архиђаконом патрпјарху јерусалимскоме, ковј 
пма код себе два архијереЈа, и он ће те посветиц 
за архпмандрита. Када ту пописмо кафу, дозове ој- 
свога архпђакона и рече му по г рчки, којп сам јда| 
зик ја већ добро разумијевао: „Узми тога јеромојШ 

пођите блажење.јшему патријарху АврамуД 
пак га поздрави од моје стране, да рукоиодози 
овог јеромонаха на архимандритство.* Уставеи.!; 
ја, поклоним се патријарху и цјелпвам му десницу. ко.Ј 
је и мој драгоман учпнп. Овај се врати за ти*: 
министру, а ја пођем с архиђаконом у пагрпјарх|1 
Аврама, коме архиђакон прикаже све како му јЗ 
заповЈ*еђено. Послпје њповог разговора рече меаи 
исти пагријарх: гДођите ирекосјутра у варош НнЛ 

спремите се за службу; ту ћу вас поставиги

жпвотпорећега крста, усудим се п замолпм га, да 
ми да коју честицу од овога крста, но радп благо- 
говјенства- далматинскије христијава, објећавајућп 
да ћу ја наклоњатп и док сам жпв настојатп у дад- 
матинскије христијана за мплостињу наклониги, 
јерусалимскијем од гроба господња путннком; 
нпјесам поманкао (не хвалећи се) архпмандриту 
Пгњатпју, иречаспому мужу, наклонпти мплостињу 
у њеколпко година мога владања у Далмацијп вад 
црквама п над народом благочасгивога псточнога 
вјеропсиовједања. По дугом мојем разговору побје- 
ћању моме, иаклоњења радп мплостиње гробу го- 
сподњу, зовпе ме патрпјарх Аврамије, који сјеђаше 
са прекрштепим погама на своме креветићу, а ми 
свп на споду нросгртом тапејами мпсирским, гово- 
рећа: „Одн овђе, светп архимандрите!*4 Устанем ја 
п одем к њему, а он скине са себе једаи свето- 
горски крсг, укован у сребро п нозлаћен, како гођ 
и ланац, и рече ми: „Прпклонп главу.*4 Ја то учи- 
ним, а он ми мегне сам нсти крст на врат, гово- 
рећи ми ове рпЈ*ечп: „Туне примите, туне дадите/ 
додавајући мн ово: „У томе крсту има чест добра 
од светога п жпвотворећег дрва, даривам га, не са- 
мо вам, него свпјем хрпстпјаном, а сувпше светој 
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и

оца, замислим,
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би ја могао истога узајмно обдарити, не има 

јућп онолико, колпко бп се пристојало, онакој ве 
дикој особи датп на свети божпј гроб једну чес1 
милостињу, да ме упише п усиаови моје пме оном| 
свегоме мјесту. Послије обједа прп мојему одлуч^ 
н»у усудпм се у карти завијени 20 златпика пр! 
цјеловању свете деснице у исту метнути с молбоц 
гПрпмите као Хрпстос од убоге удове два лептаЈ 
Но он ппје хтјео ни по што прпмити, говорећи цп 
„Нијесам Вамп казао: туне пријасте, туне дадпте?* 
Видећп ја да неће да прпмп, оставим исте здатни 
ке покрај њега на постељи. но тако да он не ва 
ди, п одем пз његовог двора. Мучно је сад наћ| 
онаку душу п архпјереја, који штедро и драгоц}еш 
стварп дарпва. а дара не прпма. Он бијаше 'Бурђи* 
јан, како ми је други код њега архијереј казиваој 
Њега су Т\рци јошт малена заробили, т. ј. од ош 
п матере куппли. ЗаштоЈе онда обичај бпо код БурЈ 
ђнјана. да отац у потреби своју дјецу Турцима проЈ 
даје. Овај обпчај трајао је до 1784. /одине, докдЈ 
нпје пмператрица русијска велпкд Екатарпна Е 
својпм оружпјем покорпла исто царсгво ђурђпјанЈ 
ско. Од Турака купи нослије ово дијете јерусаликЈ 
скп патрпјарх, васпита. научп, покалуђери, које 4 
временом на пресгол патрпјарха јерусалимског по< 
именом Аврамија ступи.

Преселп се мој мпнистар у Бујугдере п затво* 
рп двор, а ја останем у Цариграду, чекајућп при-* 
лпку какву за Свету Гору. Био сам се познао ј 
Цариграду с њеком господом грчком, с капиџијамј 
Стефаном и Алексом Мишуолом, који су ми дали 
Фенари у Цариграду у свом двору квартир но 1 
онп су билп од куге побјегли у Арнаућу. Једва саЈ 
чекао, да нађем прилпку какву, само да идем из 
Цариграда, бојећп се да и мене куга пе покоси, ка* 
ко што коспјаше по њеколико стотина на дан. Тон 
љета била је иста болест и у Далмацији, у Силиг 
и у Косову.

Не ваља да проминем овђе написатп п трп чу-

да, која су ми се истога љета догодила у Царигра- 
ду. Прво: случи се, да се приЈ*е васкресења унознам 
с једним старијем монахом из Анатолије од Трапе- 
сонда, који пмађаше једнога слугу од 16 љета, како 
п с једним ђаконом из Крфа, кога сам впђео у Р>- 
сији у Кијеву у манастиру свете Екатарине, мето- 
ку синајском" Тако се договоримо нас тројица. да 
проведемо сва три дана свијетлог васкресења Хри- 
стова заједно, п то у Галати у Балук Пазару у јед- 
ној механл (арчми) грчкоЈ*, ђе бијаше на квартиру 
онај старац монах. Први дан васкресења Христова 
и воденп нлитп свијетли понеђељпик проведемо ве- 
село и на ручку и на вечери. У уторник сједнемо 
около уре еоћи да вечерамо п јела нам приносаше 
слуга овога монаха, кој’и такође заједно с нама је- 
ђаше. Нримјетим Ј*а да озо момче попоједе, нак у- 
стапе, те и у легењ взбљује. То два трн пут учини. 
Питам ја њега по грчки: „Шта ти се догодило, те 
бљујеш?и Ои ми одговори: да га глава боли и да 
му је на препони отекло, као једно јаје. Не сјећам 
се јошг, да је то куга. Питам за тим његовога стар- 
ца, што му је? А он вели: „Дијете се ово два дана 
играло и скакало, пак га боли глава и напела му 
се жљезда на препони.и Вјерујем ово старцу, за- 
што кад сам био дијеге, ово се и мени од велика 
скакаља догађало. Али се почнем сумњати да нијС 
куга, и ја куриоз видити, каква Је то жљезда Та- 
ко ужежем малу свијећу и принуднм днјете, које до 
мене сјеђаше, да ми тај оток открије. Видим, да се 
напело њешто на препопи као јаје п да Је поцр- 
љенило, а само мадо на врху бпјаше модро. Опи- 
пам прстима, а оно тврдо како камен Онда се ја 
устрашим и кажем по руски ономе ђакону, да је то 
куга. Онда се дигнемо ја и ђакон и побјегаемо из 
његове камаре, али куда ћемо сад? Баидаћ затворен, 
а обноћ не смиЈ*е се од Турака никуда. Тако 
морали сву ноћ провести на суфиту (поду) под кро- 
вом, разговарајући се, шта ће од нас два бити, ако 
оно куга буде, и молећи се Богу, да нас сачува,

Ж. Г. Звлнћа.

с чпм

смо
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зашто смо сви заједно ова трп дана били у истојј 
камари с оним стардем и момчетом, јели, пили цј 
један до другога лежали двије ноћи.

Једва дочекасмо, да сване, јер од страа и миЈ 
сли аеће сан на очи да дође. Када сване, сиђемД 
низ шкале, куцнемо у врата нашега старца домаћиЈ 
на и запитамо, шта му ради момче. „Одговори: УнЛ 
ро је спрома.“ Провиримо мп кроз врата и погдечЈ 
дамо, али он лежи на узнак и руке му на прсимаД 
Ђакон се више бојаше, него ја. Говорим му ја: „Тм 
нијеси пипао и ватао кугу, као ја, и мање се имаш! 
бојати. али ћу ја отићи.а Ту се опросткмо и изљу.1 
бимо п бјежи. вуд који знаде. Дођем ја у мој бац. 
лаћ на квартир п не кажем ником ништа, што ми <*е| 
догоди, зашто би ме на ма послали из балаћа. Че-Ј 
кам сваки дан и час. кад ће ме што забољети, ада' 
хвала Богу, ја све читав и здрав. Но свако би ју*Ј 
ро, прије него би отворио нрозор, себе умио Д 
сирћетом (квасином) свуда помазао и Богу се вруЈ 
ће помолио. а послије моју кафу попио и лум 
испушио ; пушити је свагда добро против злотворио-С 
га ваздуха и куге, како шго су ми ту Грци казадн. 
Једно јутро вели мени Јово капиџи.ја: „ГГођите, оче 
и исповједите и причестиге једнога сгарца у додД 
њем старом баилаћу, који се врло разболпо.“ Т^ј 
час отидем ја тамо и опслужим, исповједим и при. 
честим, а до 6 часова престави се мој старац од 
куге. Ово ме је пуно престрашпло; но опет сам у 
себи мислио: кзда није она прва прионула за иел 
неће ни ова, а јошт овог нијесам додирнуо, ка«Ј 
што сам онога слугу старчевог.

Стојећи у Фенари у двору реченије браћа Мн*: 
шуола, ни.је мп било тешко и далеко одити у обвје 
цркве, ђе сједе патријарси цариградски и јеруен 
лимски. А бијаше близу мога квартира и једнаме«ј 
хана грчка, ђе сам добро био познан, зашто саг 
обједовао сваки дан. Један дан видим на слуги, којв 
ми доносаше јела. на слијепије очију као два леч&* 
та од црљена скерлета. Упитам га ја, шта му је

оно; а он ми каже, да га од јутрос боли глава. Об- 
једујем ја и отидем мало поспавати. То јебаш би- 
ло у суботу. Мало за тим устанем и пођем у бути- 
гу једном Грку терзији, који знађаше мало по ру- 
скп говорптн, што је научио био наодећи се с Ру- 
си у вријеме флоте под Орловом. Овај ме је Грк 
молпо, да сваки дан долазим к њему и да се с њим 
разговарам. Сједимо ја п он на банку о балкуну, 
као на једном кревету, пушпмо и пијемо кафу без 
захара, разговарајући се пуно два часа. Упптам ја 
њега, је ли пономар звао у цркву на вечерњу? Ве- 
лп, није, али ће брзо. У тај минут пронесу Турци 
једног мртваца иокрај нас, само што се не отраше 
о нас, јер је улица та врло тпјесна била, као што 
су млоге у Царпграду. Упитам ја терзију: кога ама- 
ли (прекуженп Турцп) пронесоше ? Каже мп: „Оно 
је Јанаћп (Јован) умро, ђе ви пдете на објед.“ А 
кад ја распптам, а оно баш онај, који је мени сва- 
ки дан јела доноспо, п онај исти најпосљедњп дан, 
када је умро на ма послије подне.

Сједећп ту и размишљајућп, како мп се не мо- 
же прилика да јави за Свету Гору, или за Со- 
лунић, удари ме њешто иод лпјеву сису тако, како 
да би мп ко бургијом срце бушио п вртпо, а у 
главп кроз мозак тако пролети. како стрпјела. Обу- 
зме ме њекп мртви зној; прислоним чабук покрај 
себе и наслонпм главу на десну руку. Уппта ме тер- 
зија, што ми Је? а ја му одговорим, да сам скор- 
бан, ђе не могу наћи брод за Свету Гору, или Со- 
луннћ, а не кажем управо, шта ми је; *јер ба ме 
тај час послао од себе. Не впдим часа, да звона 
грчка звоне у цркву на вечерњу; један кварат уре 
онако пролијетајући ми као стријеле кроз мозак од 
главе чекајућн да зову у цркву; ал поче слу- 
житељ црковнп по свије улица од оне парохије из 
свега гласа впкати, растежући: Орисете ис 
еклиси)ан, т. ј. изволите у цркву. Међу тим сам ми- 
слио, сједећп код онога кројача, да је дошла 
ме куга, него да идем у јерусалимску цркву, која ми
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једујем ја и отидем мало поспавати. То јебаш би- 
ло у суботу. Мало за тим устанем и пођем у бути- 
гу једном Грку терзији, који знађаше мало по ру- 
скп говорптн, што је научио био наодећи се с Ру- 
си у вријеме флоте под Орловом. Овај ме је Грк 
молпо, да сваки дан долазим к њему и да се с њим 
разговарам. Сједимо ја п он на банку о балкуну, 
као на једном кревету, пушпмо и пијемо кафу без 
захара, разговарајући се пуно два часа. Упптам ја 
њега, је ли пономар звао у цркву на вечерњу? Ве- 
лп, није, али ће брзо. У тај минут пронесу Турци 
једног мртваца иокрај нас, само што се не отраше 
о нас, јер је улица та врло тпјесна била, као што 
су млоге у Царпграду. Упитам ја терзију: кога ама- 
ли (прекуженп Турцп) пронесоше ? Каже мп: „Оно 
је Јанаћп (Јован) умро, ђе ви пдете на објед.“ А 
кад ја распптам, а оно баш онај, који је мени сва- 
ки дан јела доноспо, п онај исти најпосљедњп дан, 
када је умро на ма послије подне.

Сједећп ту и размишљајућп, како мп се не мо- 
же прилика да јави за Свету Гору, или за Со- 
лунић, удари ме њешто иод лпјеву сису тако, како 
да би мп ко бургијом срце бушио п вртпо, а у 
главп кроз мозак тако пролети. како стрпјела. Обу- 
зме ме њекп мртви зној; прислоним чабук покрај 
себе и наслонпм главу на десну руку. Уппта ме тер- 
зија, што ми Је? а ја му одговорим, да сам скор- 
бан, ђе не могу наћи брод за Свету Гору, или Со- 
луннћ, а не кажем управо, шта ми је; *јер ба ме 
тај час послао од себе. Не впдим часа, да звона 
грчка звоне у цркву на вечерњу; један кварат уре 
онако пролијетајући ми као стријеле кроз мозак од 
главе чекајућн да зову у цркву; ал поче слу- 
житељ црковнп по свије улица од оне парохије из 
свега гласа впкати, растежући: Орисете ис 
еклиси)ан, т. ј. изволите у цркву. Међу тим сам ми- 
слио, сједећп код онога кројача, да је дошла 
ме куга, него да идем у јерусалимску цркву, која ми

тин

п на

7*



100 101

бијаше најбижа, да се исповједим и ако би ћео онш 
свештеник, да се таки причестим, јербо ми се чвд 
њаше, да ону ноћ ваља умријети. Једва допрем дД 
цркве, станем на лијеву страну у најгорњи стојЈ 
близу двери, но једва сам стајао, тако ми је муБ*# 
била и у глави њека жигавица. Од срамоте није« 
сам могао сјести, јер је стајао и патријарх Аврвд 
мије и сав народ а пјевци су растезали и напиаа-Ш 
ли се, који ће љепше нојати и глас свој подигнутД 
и право рећи: који зна грчки и разумије гласовЗ 
онога се душа може насладити, слушајући подобна^ 
ангелу гласове.

Сврши се вечерња и намислим најпосљедњи цу* ? 
поцјеливати све иконе, а сувише светог Хараламцвд[ 
ја, кога Грци држе протекгора, залтигитеља ој 
кужне болести. Чекао сам више од једног четврд^ 
часа, докле пису цјеливали они прекужници, кошј 
бијау измождени и изнемогли од болести и изгде^ 
дају као на полак мртви. Видим ја, ђе по цјелива« 
њу икона свакп иде на десну страну једном исто- 
чнику покраЈ зида, више кога виси велика нкона 
светог великомученика Ђурђа, кој'и је патрон 
цркве. И ја дакле ноцјеливам све иконе, помолиа 
се са сузама Богу и отидем па источник онај; за- 
ватим у малом сићу воде, умијем се и напијем се, 
увјеравајући се, да је оно њека чудотворна вода.
У тај ма падне мп на памет, да је на мени у крс- 
ту животвореће дрво, што ми је даровао иатријарх. 
Тако разапнем себа њедра, узмем у деону руку во- 
де и поквасим се онђе, ђе ми бургија срце врти, 
затим узмем онај крст и начивим три пута зпаме- 
ње крста онђе, ђе ме непрестано већ читаве двије^ 
уре жигаше и бољаше, читајући: Расаетиу се тебје, 
Христе, и једпп од воин коиијем и пр. Послије не» 
го сам се оном водом опрао, напио и прекрстио^ 
престане ми (о дивнога чуда!) у онај минут бод 
како у срцу, тако и у глави, и чињаше ми се, као 
да с мене сиђе тегоба од иљаду ока. Тако изиђе^ 
здрав читав из цркве и не потражим више свеште-

ника да ме исповједи, него одем брзо оном терзи- 
ји и кажем му све, како ме је забољело у оном ми- 
нуту, кад су покрај нас пронијели онога мргваца 
кужног; како сзм се у цркви молио Богу, опрао 
водом и прекрстио три пута па оном мјесту живо- 
творећим крстом, ђе ме бољаше; и како ми је у онај 
минут бол престала. Веће ја не знам, је ли била 

еле знам, да је мени таки лакшеби-куга, ниЈе ли, 
ло. Истина, рекао би онај терзија, да је њешто од 
стра, а њешто од вјетра, или ваздуха кужног мрт- 

било, које је ону бољу приузроковало; јер кадваца
онај вјетар задане човека, може га така окужити; 
а да ме Ј*е само вјера моја спасла.

Ова су се три чуда мени у Цариграду догоди- 
ла, прво: ђе ја опипа кужнога слугу старога опог 
монаха, и оста здрав; друго, ђе ја исповједп куж- 
нога старца и причести, и не разболи ее; треће, 
што је најстрашније за мене, ђе ја би у сриједи 
ватре и не изгоро, него се јошт чудесним опим на- 
чином онога зла опрости. Може се заиста рећи, да 
су ово чудеса и да без божије воље п допуштења 
не може човјек погинути. Ја ово тврдо вјерујем и 
исповједујем, зашто сам ово сам искусно на себи, 
и ако ово читајући хоће који вЈ*еровати. нека вј’е- 
руЈ*е, ако ли неће, а оно Ј*а га не нагоним.

П патријарх Гаврил бијаше се преселио из 
патрпјаршије у варош Куручесме, у љетне своје 
дворове и ђчрдине. Јулпја 6. пођем га поздравити 
и благослов од њега узети, ђе сам се с њиме раз- 
говарао више од по часа. Ту ме Ј*е с кафом и та- 
баком послужио, које је у Грка и Турака највиша 
част госту. Кад попијем кафу и испушим лулу, ус- 
танем, благоднрим му на најучтивији начин на пре- 
поруки за архимандритство, пјеливам му деснпцу 
и одем. Сутра дан пуче глас ио Цариграду, да се 
патријарх Гаврил преставио од куге, а видио сам 
и ја, ђе му јуче бијау на слијепом оку два печата 
од скерлета. Ту сам се опет јако уплашио, знаЈ*ући 
да сам му јуче руку цјеливао, но опет не толпко,
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колико прије, зашто сам веће био стра огуглао м| 
привикао. Сва духовна дица, колико пх гођ у ЦараЈ] 
граду било, митрополити, епископи, архпмандритц 
и сви други свештеници и калуђери дођу му на ио« 
греб. Осим овп били су и сва грчки принципи, го« 
спода п први трговци. Отидем и ја, да видим сд&Д 
ни тај његов погреб. По свршењу литурђије и опи- 
јела, ђе сам и ја добио свијећу од либрице и це. 
кин у злату, обнели су га три пута око цркве че» 
тири духовна лица и погреблн су га у тој истој 
црквп.

Ја на ма по погребу патријарха овог усугу.Јј 
бим мој труд, да нађем какву прилику п да бједиц 
из Цариграда, бојећи се, да и ја ту кости не оста* 
впм. Срећом пође 16. јулија 1785. један брод нз 
Царпграда у Солун, који ја на моју ползу употре- 
бим. Но прпје овога одем најприје баилу венецијан- 
ском и замолим, да ми даде пасош за 
које он драговољно учини.

намјерењем, да га окујем у сребро и украспм, како 
се више може. Крст овај, повративши се други пут 
из Русије 1789 г. оковао сам у Бечу Филдеграно, и 

дрветом, рубинима, 28 ди.јаманта и с дру- 
гим различитим драгоцјеннм камењем пет фунти.

Јулија 25. одлучнм се из Атонске Горе за Ско- 
пуло, а из Скопула дођем у Аватолије у Азији град 
Смирну 15. Августа баш у подве.сљедоватељно посли- 
је летурђнје Успенија Богородице. Ту изпђем из брода 
и пођем једном улицом нитати Грка,ђе је дом госпо- 
дара Стефана Куртовпћа, другога странољубивога 
Аврама, које и сазнам. Идући тамо, виђо једнога 
Турчина, ђе продаје воду и лед, а ја готов би из- 
данути од жеђи и врућине, јер ниЈе шала шест да- 
на од Скопула до Смирсе путовати и на корабљу 
се пећп од сунца. Узмем дакле од Турчина за па- 
ру леда и олбу (квартуч) воде, метнем лед у воду, 
а када се бијаше истопио, испразнпм олбу на 
два душка. За тим нађем реченога Куртовића, 
кога нијесам прије познавао, но за кога сам чуо у 
Светој Горп, и он ме лијепо прими. Не прођу два 
часа, а ја осјетим, да сам слаб, јер је почео онај 
лед и вода у мени заиаљеном од сунца на мору 
дјејствовати. Пробије ме санчиЈ*а, како из пушке. 
Шест неђеља лежас сам у ностељи п већ нијесам 
надао да ћу оздравити. Три су ме љекара лијечи- 
ла и остављала. Већ сам био јелеосвештење, испо- 
вједање и причест пмао, и свакп сам се час моме кон- 
цу, надао. Десет дана лежао сам у тој злочестој 
огњуштинп п нијесам знао за себе, но послије тога 
почео сам се мало по мало к себи враћати. Кад 
сау се био мало поткрепио, онда ме пошље госпо- 
дар Стефан са својим слугом и на једном коњу у 
Бернаву, више Смирне два часа, у свој двор и ђар- 
дине од делиције. поради здрава ваздуха, и да ту 
чекам, докле не пође који његов корабаљ у Три- 
јест. Послије 15 дапа мога ту пребивања, ппше ми 
исти господар и пошље ми коња, да дођем у Смир- 
ну, да ће ме укрцати у његов брод, ђе је капетан

тежи с

отачаство,
•с

Други дпјел.
Од ироизведсња на стеиен архишндритство. 

до иостављења на ђенерал-викарство.

Полазак из Цариграда и на Солун, Смирну 
у Азији, Тријест, Мљетке и Задар. додазав 

манастир Крупу.
С овпм баиловим пасошем 

шем 1785. на 16. јулија по на- 
партимо из Цариграда у Солун, а из 

Солуеа у Свету Гору, ђе ми бијаше остало њештв 
мало богажије па Кареји у типикарнпци светога (V 
ве, српскога просвјетитеља. Ту сам купио једав 
повелики крст од 12 празннка за 80 гроша, у којн 
сам пз малог крста извадио оно свето и животво- 
реће дрво и више свете тројице у исто уложио сЈ
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Јевто Вучетић Драш^ичевић, и да такоидему Трн. 11 
јест и отачаство. I

Тако 10. Октобра пођемо пз Смирее и Другш;1 
дан дођемо у Чесму ида Чизму, град турски у Азији 
да допунимо ту корабаљ грожђем сувајем, смоквама 
и памуком. У овој Чесми западио је у време ратаЦ 
русијскога са Турцима сдавни адмирал Ордов сву 
фдоту турског капетзн-паше 1772 љота, ђесејошт! 
онда виђау арбори у мору од корабаља и Фрегата ! 
турскије. Уђемо и у Хију(0 Хијус), остров капетан 
паше, ђе роди мдого свиде, тамјана, мастига, диму-Ј 
нова и неранџи. Овђе је богат народ и више има 
Грка него Турака. Октобра 14. отишди смо из Че« § 
сме и пошдн смо управо у Тријест пдовећн низ Ар.,1 
хипелаг.

104 105

ђе смо стајали у лазарету (контумацији) 41 дан. Де- 
кембра 12. изиђемо у јутру из лазарета и уђемо у 
Тријест, ђе сам провео с добријем и благороднијем 
господарма и трговцима све празнике рождества 
Христова, а особито код Јове Куртовића, који се 

: извињавао збоз петице оне напријед упомену- 
те, говорећи, да је онда нешто љут био, и код Петра 
Паликуће, Стефана Ризнића, Јове Поповића, Анте 
Квекића, Димитрије Рајевића, и мдвгије другије, 
који су ме к себи призивали и частили до пола ме- 
сојеђа на обједи своије.

Из Тријеста пишем у манастир Крупу, тако и 
мојој фамилији, и синовцпма попу Пантелејмону, и 
попу Симеону Зелићу, да сам срећно дошао из Да- 
риграда у Тријест и да сам у Цариграду постао 
архимандритом, а они из Крупе &и отпишу да се 
радују мом срећном доласку послиЈ*е толико година, 
и части, кој'у сам получио од патријарха, дајући 
ми притом на знање, да прије него дођем у Дал- 
мацију, пођем у Венецију к митрополиту Софронију 
Кутовали, који је послије мене дошао п од респуб- 
лике потврђен и који је и Далмацију и Адбанију 
под својом епархпЈ*ом имао. Кажу ми такође, да је 
крчкога манастира архимандрит Никанор Скочић, 
речени Богуновић, у Далмацији учињен викаријем 
од упоменутога митрополита Кутовали, и да се вео- 
ма оружа против мога карактера и части, што сам 
се поставио у Цариграду архимандритом на мој ма- 
настир Крупу.

Исвушење 8ависти и павости од тадашњега 
у Далмаццји ђенерал-виварија СвочиНа ар- 

химандрита. ] . §

По светом Богојављењу отидем из Тријеста у 
Вевецију и ту проведем све месоеђе до средопосне 
неђеље. Представим реченому митроподиту моје па- 
тенте патршарха Аврама и замодим га, да ми исте 
потврди, да ме тако у његовој дијецези призна сва-

веома

Кад сам се дијелио у Смирни од господара |1 
Стефана Куртовића, мужа одвећ мидостива, добра 
поштепа и странољубива, благодарио сам му нај- | 
умилније на његовом странопримству и угошћеау 
и питао сам га, шта су га стала моја три љекара I 
да му платим. Он ми одговори, да су љекари пла- 1 
ћени и да пе мвслим о њима; „него, вели, примите, 1 
оче архпмандрите, ово 15 рушпија за паруспју, и 
молите за нас грјешне Бога и простите, ако ва<4; 
нијесам могао послужити у чему, како би ваљалоЛ'4' 
Онда су ми потекле сузе низ лице, видећи овако % 
врућа христијанина; што би се ја њему извињавао% 
за онолпки око мене у болести труд и трошак, тош 
се он кзвињује, што ми је ону услугу учинио, коју ; 
ми не би онако врућо учинио ни отац ни мати, ннт Ј 
ико други од рода мога.

Једрили смо лиЈепо од Чесме до под Крф; али | 
пас иод Крфом уватп страшна бура. Од трамуатана Џ 
три дана и три ноћи нпје се нит’ једо, нит пидо, 1 
него се непрестано гледало, када ће нас море прож- I 
дријетп, а четврти дан угледамо Занат (о Заћинто) | 
те у лазарет, ђе капетан поправи све, што му је Т 
вјетар покварио био. Одавде се кренемо даље и о- ? 
самнаести дан из Чесме стигнемо срећно у Тријест, -т.

I
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настир Крупу.

Исвушење 8ависти и павости од тадашњега 
у Далмаццји ђенерал-виварија СвочиНа ар- 

химандрита. ] . §

По светом Богојављењу отидем из Тријеста у 
Вевецију и ту проведем све месоеђе до средопосне 
неђеље. Представим реченому митроподиту моје па- 
тенте патршарха Аврама и замодим га, да ми исте 
потврди, да ме тако у његовој дијецези призна сва-

веома

Кад сам се дијелио у Смирни од господара |1 
Стефана Куртовића, мужа одвећ мидостива, добра 
поштепа и странољубива, благодарио сам му нај- | 
умилније на његовом странопримству и угошћеау 
и питао сам га, шта су га стала моја три љекара I 
да му платим. Он ми одговори, да су љекари пла- 1 
ћени и да пе мвслим о њима; „него, вели, примите, 1 
оче архпмандрите, ово 15 рушпија за паруспју, и 
молите за нас грјешне Бога и простите, ако ва<4; 
нијесам могао послужити у чему, како би ваљалоЛ'4' 
Онда су ми потекле сузе низ лице, видећи овако % 
врућа христијанина; што би се ја њему извињавао% 
за онолпки око мене у болести труд и трошак, тош 
се он кзвињује, што ми је ону услугу учинио, коју ; 
ми не би онако врућо учинио ни отац ни мати, ннт Ј 
ико други од рода мога.

Једрили смо лиЈепо од Чесме до под Крф; али | 
пас иод Крфом уватп страшна бура. Од трамуатана Џ 
три дана и три ноћи нпје се нит’ једо, нит пидо, 1 
него се непрестано гледало, када ће нас море прож- I 
дријетп, а четврти дан угледамо Занат (о Заћинто) | 
те у лазарет, ђе капетан поправи све, што му је Т 
вјетар покварио био. Одавде се кренемо даље и о- ? 
самнаести дан из Чесме стигнемо срећно у Тријест, -т.

I
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Јевто Вучетић Драш^ичевић, и да такоидему Трн. 11 
јест и отачаство. I
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дан дођемо у Чесму ида Чизму, град турски у Азији 
да допунимо ту корабаљ грожђем сувајем, смоквама 
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ко за архнмандрита. Но будући да је речени а|кј 
хпмандрит и викарије Скочвћ прије мене у Вене* ј 
цију писмом својим предварио и с неправедније*! 
клеветама увјештао господвпа Кутоваљу, да ме

представпмо светјејшему синоду, да ће исти, а мо- 
зке бптп и сама пмператрица Екатарина, пожало- 
вати толике наше цркве, и да ће нам књиге цр- 
квене. које се ниђе на другом мјесту не печатају, 
вап у Русији, и другије којекаквије црквеније ства- 
рп у име мплостиње дати; зашто смо, прво, једнога 
народа и закона, а друго, оно је царство врло бо- 
гато и пространо. а људп сдвећ добри п страно- 
љубпвн. Но све ово моје увјештаље буде за луду. 
Зашто му проклета завист и сујета његова не до- 
пусти позпатп срећу трију манастира и 55 сиро- 
машкије црква без књига правилније п без другије 
црковније ствари, сасуда и округа

Међу тпм повратим се из Крке манастира у 
Крупу п братија моја дадоше мени проситељао пп- 
смо на упоменутога митроиолита, дајући му на зна- 
ње, да свн крупски калуђери п братија познају 
архимандрпта Герасима Зелића, како заслуженога 
спна истога манастира, и да га прпмају за свога 
архимандрита и старјешпну у манастнру Крупи, 
но поред тога да ће архимандрита Скочића призна- 

архимондрита манастира Крке (а не Кру- 
митрополита у Вене- 

потписали

непотврди, за то ми није патенте моје одобрио. НиштД 
мањ<* вратим се ја страсне неђеље из Венеције ур 
Задар, а одавде у манастир Крупу 1786 г. ђе 
провео с братијом мојом тридневно свијетло Хрис-* 
тово васкресење у весељу и радости. Четврти даи'1 
одем с Јеромонахом Ћирилом Драгошем и јерођаконоц 
Нсајијом Омћикусом у манастир Крку реченому ви* § 
карију, да га поздравим и да се послије пет љета 1 
впдимо п поразговоримо. Донесемо му такође писио- 
препоручитељно од игумана Теодосије Вукчевиђа 
и све братије крупске. да би се удостоЈ*ио речени 
викарвје писати у Венецију архиепископу Кутовади, 
не би лп мп потврдпо и одобрио патенту, у којој 
стоји, да сам рукололожен за архимандрпта у ма- 
настир Крупу, с уговором, да ће свагда Зелић ар* 
химапдрит признавати Скочића и да ће му достој-4 
ну част одавати, како архимандриту манастира. 
Крке. а сувише како викарију. Но будући дајере-. 
чени Скочић, напојен славољубљем, прије ЗелићаШ 
постављен архимандритом на име сва три мана- 
стира, зато мпшљаше, да не може другн архлман-|Ј 
дритом постати, докле је ов жив, у друга два ма- 
настира, Крупу и Драгбвић. Колико сам ја увјеш- 
тавао овога Скочића, да се сложе сва три мана« 
стира и да пошљу са мпом, или и он сам да иде, 
ако оће, у Русију с препорукама п печати од сва >| 
три манастира за мплостпњу, но да најприје идемо I,. 
реченому митрополпту Кутовали и да просимо од 
његл препоруку с граматом за милостињу, пред^ 
стављајући му, колико су потребна три 
ска манастира. тако и недесет и пет благочасти- 
вије цркви, не имајући ни нужни књига, ни дру-Ј 
гије цр^овније ствари. Говорио сам му 
се тако сагласимо и лођемо у Русију с допуште- 
њем и пасошем венециЈанске республике, и ако се

сам
I

вати за
пе) п за впкарија истог 
цпји. Сви су се калуђери крупски 
били на ово ппсмо митрополиту, којп је било 12; 
осим једног, којп бијаше Јуда коптра архпмандри- 
та Зелића, а слагаше се с Скочићем. Овај један 
од 12. Јуда је био јавио упоменутоме Скочићу ви- 
карију, како су сва браћа крупска дали мени пре- 
поруку и потписали се, како су мене призналн за 
свог архимандрнта и како намјеравам поћи опет у 
Русију за милостињу. Тако се ја вратим, ништа не 
савршнвши, из манастира Крке у моју Крупу ка мојој* 
браћп Крупљаном.

Мало за тим отидем ја из Крупе у Задар, за 
поћи одавде у Венецију и пасапорт искати од мо- 
га принципа у Руспју, а нијесам знао, да је мене 
речени впкарије оптужпо код власти принципове у 
Задру. Један дан зовне ме чрез ађутанта Јеролп-

Iдалматив-

и то: ако

■
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Iдалматив-

и то: ако
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мо Боргадин, капетан гранде, који управљаше на ј 1 
мјесто проведитора ђенерала Абшента и рекне ми* Ш тп п

“ ""V”-' Ј*"«а ■Ч«»» >•*» )«">«* т*1ч««с.иј “ГсТ»«оГ»“Т5"""Г>ј"»’«* М«?Ло'»о.«д.е-

нпмало, а грчаи сам могао добро говорити, зат0| ликоГу Иенецији звпјезди и властител,ину Франческу
Зедан капетан од мора, који биЈаше Грк и ту се тРе.| фосмри коТ с„н бијаше у Петрбургу за амба-
фио, толмачио ми Је говорећи му Ја. да сам ,а бво садТра т Гминисгра республнке веиедијанске, по
приЈе у Русији за постигнути питуру, но будући да пмеву Фридернко ФоскГри, и који ми даде препо-
ГгГо получити^да ГГтГмТц^иг^Гл^ незапеч ћену на уноменутога
код баила Авгостипа Гарзони толико мјеседа за I С1ра3СВ°ТИм СпТшем ја из Венедије мојим Крупљаном
частво Ге ^Гшао'моГ «аи«тиТГв^Т I ” мом добром пр-Дте*,, господТру Стефану Бурн- 
ТеГнТиГмаГу ^ТмТи Т, Ја смо мТ нТ.1 “м получно у В-е«ији све што сам =
рода славенскога и закона источнога, како год гШ како од иитРополита п твРђ- ’ Р
сви Русп, и да су ме молила браћа моја од мана-1 Гетрбу "г ^ГдТћуТкорим временом поћи V Руспју 
стнра, да пођем у РуснЈу, за проспти мидостињу н 1 ^ Р УЈ . А Ј V ВеР • овако; Ј Кад си
дони,ети у мој манастир и отачаствене дркве пра-| пмао СД П0Л}ЧЦ1И свс, што си жедно, послушај 
вилниЈв црковниЈе књига и риза, п то с допуштен,е*| саР;е/ н Врати се у ' Задар, да се помнрнш с
прпнципа венедиЈанеког и архиепископа; ако дН I ар^ндритом и впкарфм Скочаћем; јер кад 
пак ови не допусте, а оно да ћу се вратити у мој| > овај ^Роје пасоше, Рп„еН,е п препоруку пз Вене-

!Т.\П1Ј;и "Т°Г1“УРеК'Г' Да аК0 0Дек1 цнје на минпстра у Петрбург, онда ће се моше би-
у РусиЈу, нећу ништа у њу одниЈети, него јошг нз Т11 и 011 приклонити к мпру и сагласију,
ње дониЈвти у државу венедиЈанску н м0Је отача-| да од сва /ри манаСтира пође по један све-
ство* штенпк с тобом.“ А и ја сам ову жељу ш;ао, су-

више по ради мира бојећи се, да ме ђе па иуту 
смрт не постигне, имајући на мени јазву мој па Хри- 
стје брат. Тако иосдушам реченога мога иријатеља 
Стефана Ћурића, вратим се из Венеције у Далма- 
цију п ппшем из Задра Скочпћу умилно и ропско 
писмо, напомињајући му светога апостода ријечи: 
Братије! не заидет сунце ва гњевје вашем, и молећи
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за правилног архимандрвта мана- 
његова викарнја прво мјесто

почитовати

мини-

ви-

Када је онај добри и безлобни старац разумјео >• 
све моје ријечи и намјерење, одговори ми преко Г 
толмача, да он похваљује моју ревност к мојој оби-Ш 
тељи и отачаству старајући се; и рекне ми преко •) 
тога овако: „Моја су два сина у Венецији у сена-Ж 
ту, ако ти је потреба, ја ћу ти дати писмо и пре- ј 
поручити, да ти у помоћи буду;“ како што ми је су-8 
тра дан и дао. Ја м} на то срдачњејше благодарим § 
п одлучим се од њога. Трећи дан мог у Задру бав- 1 
љења одем у Венецију, ђе сам срећно стигао шестн 
дан и предао писма како митрополиту, тако и оним 
сенаторима. Митрополит ми је на ма потврдио 
моју од патријарха патеету, да ме има свак позна-

га, да ми опрости, ако сам га у чему увриЈедио 
као човјек, и да се смилује, као отац на заблуђе- 
иога и погпршега сина, придодавајући да ја идем 
на дуг пут и да се коме од нас двојице случити мо- 
же у тој јазви смрт. Јошт сам закључио писмо, да 
ћу, ако ми дозволи и на моје писмо одговори, из

I
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Тријеста, ђе ми се г. гувернатор Бригидо, мој ста- 
ри знанац п пријател,. потпаше на пасош, а русиј- 
ски ђенерал конзул, г. Слиридон Варуха, родом Грк, 
другп даде за Русију.

Из Тријеста пођем 16. септембра ис е године 
и стигнем трпнаести дан у Беч. Овде подворлм ру- 
спјског министра принципа Голицина, којп ми се 
потпише на пасош да могу до Санкт-Петрбурга пћи. 
у Бечу најмим до Кракова ландкучера за 35 оланд- 
скпје цекппа, и тако 20. Октобра пођем кроз Мо- 
равију и поглавате градове Брин, Олмиц, Тропау и 
стигнем петннести дан у Галпцију, град Краков, ста- 
ру столицу краља пољскије. Кроз сред овог града, 
тече једна не велика ријека, која граничи са Австријом 
и Полонијом. У Кракову нијесам задуго био, него 
сам се таки одавде кренуо и десети дап стигао у 
Варшаву, нову столицу краља пољског Станпслава 
Поњатовског. Овђе сам се задржавао 12 дана, гле- 
дајући овај славни град, који лежи покрај велике 
ријеке Висле. Један дан око подне случп се, да сре- 
тнем на путу једног господина, који бијаше 
грчки обучен. Ја му назовем: кали ввра аетенди\ 
(добро јутро господине!) Када овај чу грчки језик, 
зачуди се и прпстуии к мени. питајући ме, откуда 
сам. Кажем да сам из Далмације. За тим упигамја 
њега, откуда је он? Он мп одговори, да је из Цари- 
града, да стоји овђе већ 12 година и да је код кра- 
ља секретар, но да је закона римскога. Кад ја ра- 
зумједо да је он код краља секретар, замолим га, 
да ме представп краљу, да га видим и да га замо- 
лим, не бп лн ми дао пасош, да могу слободније 
кроз његово краљевство Полонију и Литванију до 
границе русијске проћи. На то мп он рекне, да 
дођем сутра у 11 часова пред краљев двор, да ме ће 
ту чекатп; „међу тим, вели, ја ћу јошт вечерас за 
те краљу говорити и чућу, шта ће казати.“

Сјутра дап дођем ја у уречено вријеме нред 
краљев двор п нађем пред врати оног доброг и по- 
штеног господпна. Како ме види, таки ме одведе краљу
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Задра управ у Крку манастир к њему доћи, д* 
се помиримо и опростимо. Такође п господар 
Стефан Турић писао му је и молио га је. 1 
запечатио је моје писмо у његовоптако је послао цо 4! 
човјеку у манастир реченом викарију; али све залу.Ш 
ду. Он пит’ је мени одговорио, нит Бурићу, иего 3 
је јошт казао листодавцу, да иде с Богом. ,

Млого сам се оскорбио био на мога љубезнога *1 
благодјетеља Вурића, укоравајући га, што ме је вра. 1 
тио с пута, те дангубим и трошим залуду, а до сад 1 
сам могао бити даље од Беча. П њему је билоод. Д 
већ жао, што је учинио, но извинио је себе, а не- ђ 
не утјешио с овим ријечма: „Тп су учинио твоју 1 
хрпстијанску и свештеничку дужност два пута, че- 
му ти Бог и ја св;вдок и сав Задар; и твоја је са- 
вјест сада чиста. Пођи дакле сад сБогом:даст ти 
Госиод ио срцу твојему, и вас савјет твој исиунит. 
Но прије него што сам пошао у Русију, отишао сац 
најирије у Крупу, да се опростим с мојом тамош* 
њом братијом.

Друго путовање у Русију преко Беча н 
Пољске.

Септембра 2. године 178«, по обједу одлучим 
се ја из Крупе и дођем најприје у Грачац, докде 
су ме њеколико моје браће пратплп. Сутра дан 
стигнем у Госпић са служптељем мојпм, ђаком Дми- 
тром (садашњим Митрофаном манастпра Крке) Сто- 
јисављевићем и родним од сестре моје Мандалине 
синовцем Лазаром Дупором, коме не бијаше ваше | 
од 12 љета. У Госпићу не усће ми се потписати на у- 
пасош, не знам из ког узрока, обрст (полковник) ј 
кантон-командант Луцени , а будући дасам на ма у ' 
вече коње вратио у Крупу , зато сам морао из 
Госпића узети кочију и коње од поште до Оштари- 
је и Карлобага. Овде нађем старога и сдавнога ју* ? 
нака Јанка Калинића, полковника, у кога самбпо и 
на конаку. У Кардобагу нађем прилику по мору до
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дођем сутра у 11 часова пред краљев двор, да ме ће 
ту чекатп; „међу тим, вели, ја ћу јошт вечерас за 
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Задра управ у Крку манастир к њему доћи, д* 
се помиримо и опростимо. Такође п господар 
Стефан Турић писао му је и молио га је. 1 
запечатио је моје писмо у његовоптако је послао цо 4! 
човјеку у манастир реченом викарију; али све залу.Ш 
ду. Он пит’ је мени одговорио, нит Бурићу, иего 3 
је јошт казао листодавцу, да иде с Богом. ,

Млого сам се оскорбио био на мога љубезнога *1 
благодјетеља Вурића, укоравајући га, што ме је вра. 1 
тио с пута, те дангубим и трошим залуду, а до сад 1 
сам могао бити даље од Беча. П њему је билоод. Д 
већ жао, што је учинио, но извинио је себе, а не- ђ 
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хрпстијанску и свештеничку дужност два пута, че- 
му ти Бог и ја св;вдок и сав Задар; и твоја је са- 
вјест сада чиста. Пођи дакле сад сБогом:даст ти 
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најирије у Крупу, да се опростим с мојом тамош* 
њом братијом.

Друго путовање у Русију преко Беча н 
Пољске.

Септембра 2. године 178«, по обједу одлучим 
се ја из Крупе и дођем најприје у Грачац, докде 
су ме њеколико моје браће пратплп. Сутра дан 
стигнем у Госпић са служптељем мојпм, ђаком Дми- 
тром (садашњим Митрофаном манастпра Крке) Сто- 
јисављевићем и родним од сестре моје Мандалине 
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од 12 љета. У Госпићу не усће ми се потписати на у- 
пасош, не знам из ког узрока, обрст (полковник) ј 
кантон-командант Луцени , а будући дасам на ма у ' 
вече коње вратио у Крупу , зато сам морао из 
Госпића узети кочију и коње од поште до Оштари- 
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Станисдаву Поњатовском и представи ме. Поклони*ј|
се ја краљу, а он мене по руски пита: „Од ку^уЋ Сва њиова тједеса дјелокупна п нетљена, но мпслим
ба%уштса?и Велим ја њему: „Ваше величаство! јД да су балсамирана, а не света. Послије је овафа*
сам из Далмације, републике вевецијанске, и ндеЖ милија Рађивилова прешла к рпмокатоличкој цркви, 
у Петрбург; него би желио од Вашег Величаств« како п млоги простп народ. Но са свпјем тпјем о-
иасош, да могу слободније проћи кроз араљевств#1 стао Ј*е Речени манастир Слуцки у своме благо-
и земље Вашег Величаства.и На то ми он одговоЛ частзју п под покровитељством псте фамилије и
ри, да ће дати. Заповједа таки његовом сенату, принципа Рађивила п до данас. Овај Литвански
ми даде пасош, које овај и учини и који ми доне« 1 прпнцппат, како п дукат од Варшаве, остао је и
се исти онај секретар Грк на мој квартир. 'I у конгресу вијенском, бившем 1814 љета, и припао

Овде може који помислити, да краљ пољскц•? је русијској империји с предјели од Украјине.
није знао руски језик, во ваља знати, да руски ј | Трећп дан по рождеству Христову на светог
пољски језик има маду разлику; будући, да су Ру. првомучеппка и архиђакона Стефана отидем с игу- 
си, Пољаци, Срби, Бугари, Чеси, Крањци и МораЈЦ мном реченога манастира Софронијем поздравити
ци све један једини народ, говорећи славенским је. уиомевутога Антонија Рађпвила принципа, који нас
зпком, но да/само у језику имаду њеку разликуД НРЛ0 љубезно прп.чи п обојпцу тај дан на објед за-
Што се пак краља пољског Станислава каса, с ко- устави. До обједа разговарали смо се о свачему;
јим сам се ја разговарао, он је бпо њеколико годи- међу прочпма казпвао мп )е принцип своју историју,
на у Петрбургу, као министар пољски, докле га ни- како Је био он У Задру и РУчао ту код проведито-
је русијска императрица Екатарпна II. именовалаЈ Ра ђенеРала °Д Далмације п Албаније у години
и поставила краљем иољским, за које је он млого 1774, када је ишао у Босну великом везиру, а из
страдао и за мало што није главу изгубио од саза- Босне у Цариград у врпјеме конфедерације прин-
клетника у Варшави; но небо га је спасло, да до- цппа пољскије противу свога краља, упоменутога
чека своју природну смрт и да најпослије кост*^г Стаиислава Поњатовског, кога је русијска императ-
своје остави у Русији. Зм рица Екатарина II. покрпвала, и зато послала би-

Послије 12. дана мога у Варшави бављењаЖ ла °РУжиЈе и В0ЈСКУ против бунтовника пољски. Ту 
одлучим се одавде и пођем и Љггванију, ђе 24. де- нам казао такође, да су онда млоги принципи пољ-
кембра стигнем у нрестолнп град, звани Слуцкк, ?кн послани бпли њеко вријеме у заточење, а да
у коме пребиваше нринцин од Литваније Антоније Ра- Је Рађпвил н>екако утекао бпо и послије се с кра- 
ђивпл.У овоме граду има једанблагочастиви манастнм љем помирио.
ђе сам био драговољно примљен и од оније калу-1 1етвртп дан по рождеству Христову одлучим
ђера добро угошћен, бивши ту на празник Христова се из Слуцкога и пођем кроз овај нринцнпат и ње-
рождества. У овом су се манастиру јошт од старогЗ тове лугове даље, возећи се на саоница, зашто је
доба погребавади гви принципи и прирципеше ре- » оио великп снпјег п помрзао. Ја п мој ђак Стоји-
ченије Рађивила, будући да су у оно вријеме билн 1 сављевић трпплп смо које како зиму, али мали мој
благочастивог источног вјероисповједања. Исти прин* • пећак пе могаше је сноспти, зато сам се морао
ципи Рађивили јесу у оно вријеме и сазидали овај свагда раније па конак устављати, који сам напмао 
манастир и у цркви овог манастира налазе се ки-1 свагда у крчмама. Ове крчме држзли су понајвише
воти од бронзе, т. ј. гробнице њиове. Ја сам видио 1 1ИДН* и то -'[и Је било најгоре. Јер ови у суботу

* никал не имађау огња, нпт’ врућа јела; него би
Ж. Г. Зелнћа.
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себи ова у петак јошт за сунца скували и приира.И 
вили, а послије ватру заћали; тако би сваке субоЛ 
те путујући кроз Полонију живио без икаква варц.ж 
ва врућа. Једва сам чекао, да дођем у Русију и 
се избавим конака и смрада чивутскога, а особитож 
гада ушију, који миљаше по нама као мрави, и ко-§ 
јима све постеље бијају напуњене и натучене. Не-1 
го могу истину казати, да никакав народ у свије*1 
ту не набљудава по своме закону све празнике, ни*1 
ти почитују благ дан, као Чивути суботу у пољс1ој| 
земљи, које сам мојим очима примјетио. Да се ко« 
ме Чивутину упали дом, или дућан, ђе се мидиони 
налазе, они ће пустити, да све изгоре, а неће 
прпватити да угасе, шта више, неће гледати, ни до 
свој живот спасу од огња. Овако набљудавају Јец. 
рејп и у Турској, у Цариграду, Солуну и Смирнц, 
ђе сам бивао и видио, сво.је суботно празноваавг! 
по закону Мојсејеву, како је дано од Бога у четвр- 
тој заповиједи. Већ Чивутп у Австрији, Франциед 
Талијанској и Милану нису таки, као пољски и тур* 
ски. 0, да би хрпстијани празновали овако својг 
неђељу, која пада таки посдије суботе, за сдану 
христова васкресења, без сваког рукођеља и путо^ћ 
вања! Но ово се код нас понајвише у овај данпо« 
чиње и свршује, особито у Далмацији, Боки Котор« 
ској и Црној Гори, и овђе не хвалим Чивуте, нид 
осуђујем христијане, него говорим истину.

странољубивп Србинскоп; а у ГПклову славни 
ђенерал Симеон Зорић, на којег сам имао препору- 
ку од калуђера манастира Крупе п у чијем сам 
корпусу намислио био оставити реченога нећака 

Лазара Дупора. Представим команданту русиј- 
скоме од границе моје пасоше, надајући се, да ће ме 

пуститиДда пођем у Русију и у Петрбург. 
Но кад сам чуо од истог команданта, који бијаше 
козак и полковник родом из Черкаска града, ле- 
жећег на сред ријеке Дона више Азова и Таган- 
рога над црним морем, да се без дозвољења и соп- 
ственог ордина од светјејшег синода неимају никак- 
ва духовна и инострана лпца пропуститп кроз гра- 
нпцу у имперпју руспјску, баш да бп био сам пат- 
рпјарх царпградски, за мало ми није дошао један 
колпоодвелике десперацпје, расуђујући, куда ћусада? 
Назад у отачаство? Тамо сад преко толике земље не 
мого, што сам готово све потрошио, што сам пмао. 
А како би се од срамоте натраг и вратио, без ика- 
квп корнсти мом отачаству и манастиру учинити? 
Зима и лед бијаше тако, да човјек не могаше трп- 
љетп; а особито ми, који смо дошли од адријатичког 
мора и слатке умјерене климе у север, ђе по шест 
мјесецп лежи снијег и лед сваке године, дебео за 
један фат и више.

То чувши, вратпм се у крчму њеког Чивута, 
ђе сам бпо на квартиру на пољској граници. Близу 
ове крчме стајаше директор пољски од догане, и 
имађаше код себе до 200 војника пољског краља, 
који чуваше грапицу, да се од руске стране не чине 
контробанди, како што и козаци чуваше од пољске 
стране. Овај град Бјелинич лежи на русијској стра- 
ни и у њему^су житељи сви римокатоличког зако- 
на. Ту има један калуђерски манастпр, но у њему 
су унијати и зову се базилијани. Цркве неунитске 

једне .На пољској страни бијаше ту 
једна ова чивутска крчма
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на ма

ГЕреодољење указнога забрањења на грани« 
ци, по којему не пропушташе се без нарои«. 
нога дозвољења никаква духовна иностра< 
на лица ради мидостиње у империју ру« | 

сијску.
Једва с помоћу божијом стигнем 30. Јануара 178И 

љета на границу русијску у град Бјелинич на фор| 
пост не далеко града Могилева и Шклова у Би« 
јелој Русији. У Могилеву сјеђаше један русијски гу*| 
вернатор по имену Герасим Черемисов и један елв*

:ћ:

нема ни само
и дом г. директора, са 

квартири његови војника. Овђе раздјељује Руску и 
Пољску једна не велпка ријека која је зпми вавијеа
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смрзнута п куда се без моста свуда може преко 
да прећп, ако би п лубарде возили, како што се л 
све ријеке по империуму руском смрзпу и след&Ј 
Ту стојећа, звао би ме скоро сваки дан пољски оваш 
директор на објед и на вечеру; тако сам се упозЛ 
нао био с русијским командантом, реченим иолковЛ 
ником, п с млогијем другијем помањим официрицД 
и војницп; све сами козаци и прави хрпстијани. д! 
п руски официри звали су ме њеколико пута нц| 
објед, сажалујући што ме не смију пропустити.

Међу тијем временом расудио сам писати у Ру.| 
сију } речени Могилев гувернатору Черемисову 
епископу Антонију и молити их, да даду заповвједј 
команданту на граници, да би ме само до Моги-1 
лева пустио, да могу њима моја дјела у Русвју 0« 'г 
бјавити. Тако п учиним, но епископ ми одговорв 
да то не стоји у његовој власти, него у гувернато«? 
ровој и да сажалује, што мп не може у овоменомоћи;* 
а гувернатор ми отпвше, да пођем у Толочиц. град 
близу Риге, и да је он нпсао тамошњем комапдантЈ! 
од гранпце и мајору, да ме по осмотру пусти у РуЈ|| 
сију. Како добијем ово нисмо, на ма одем у Тодо- 
чин п покажем оно иисмо ђенерала гувернатора ко- 
манданту од границе. Но кад овај писмо прочитаЈ! 
рекне ми, да он није никаква ордина и заповиједи 
примио од гувернатора. да ме лропусти у Русију.4 
Ево ти опет натраг моје весеље, а напрвјед скорб 
п печаљ до смрти,

Вратим се и опет из Толочпна у Бјелинич 
пишем по пошти упоменутоме Зорићу, не би ли ми 
примио дијете у корпус; а он ми одговори, да ће 
га драговољно нримити, како ме само пропусте уЈ 
Русију. Од Бјелинича до Шклова има 60 венеци- 
јанскије миља, дакле како ћу га послати: по дру- 
гим не емијем, а сам не могу, зашто ме не пушћа- I 
ше прећи преко границе. — Веће изгубим сву на- 
дежду впђети Петрбург и Русију и намислим поћи 
у Молдавију, а оданде у Цариград и у Свету Атон- 
ску Гору, макар све пјешице апостодски и просећв

путем ишао. Али што ћу са дјететом? не могу га 
свуда нејака повлачити. а трошак се био веће при- 
кучио концу. Овако очајан и безрасудно дрзновен 
одлучим, сам дијете повестп Зорићу и видпти овог; 
но како ћу? ту је чвор; а бојао еам се јако Сиби- 
рије. Но нтжда закон мијења; измислпм дакле ову 
мајсторију: Једну неђељу у јутру рано подраним, 
узмем дијете са собом и торбицу, као да ћу што ку- 
пити у граду на русијској страни на пијаци за ру- 
чак; зашто на пољској страни нема ништа на про- 
дају. Дођем капетану руспјском од страже и поз- 
дравим гд, по обпчају русиЈСком. нразнпком неђељ- 
нпм. З’ппта ме он, куда сам подрапио? а ја му ка- 
жем, да идем на пазар што куппти за обЈ*ед п да 
сам дијете са мном зато повео, да по њему оно што 
куппм, пошљем дјецп за ручак, јер ћу ја остати у 
базилпјнна на летурђпји и ручку, и истом на вечер 
вратити се. Пропусти мене капетан, кој’и врло до- 
бар христпјанин бијаше; но ја не одем ва пијацу,. 
пли бпзплпјнном у манастир. него управ на краЈ* 
града у варош, ђе ме чекају два добра коња упрег- 
нута у саонпце, које мп је Чивутпн нашао и пого- 
дио за 12 оландеза у злату. Овај је Чпвутин био 
мој домаћин у кога сам на кваргиру на пољској 
страни бпо. Нико ипје знао, куда ћу Ј’а, само мој 
ђак Дмптар Стојпсављевпћ и мој домаћпн и пољски 
г. директор од дугане. Толико што сједо у саонице, 
које бијаунепокривене, а оно удари снијег тако, 
да се прста пред очима није впдило. Мој Жид го- 
ни коње све у скок. рекао би човјек да лете, чо 
иослцје стану;јер јенови снијег засуо био пут коњма 
до трбуа. Тешке жалости! што ћу сад? коњп стагае 
на сред пута. Морао је дакле Чивутин мој* наћи 
друге коње у једном русцјском селу, а своје оста- 
вити Тако стигпем у двије уре ноћи кроз Могпдев 
у Шклов. мјесто мојег намЈ*ерења.

У Шклову пот]»ажим њекога Димптрпја Поња- 
впцу, Србпна из Сарајева, кој’и стајаше у Зорића и 
кога сам сазнао у Задру, јер Је био ујац господе

Ј
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рић, удиви се и занпта ме: како сам се усудио до-; сдагао, и тако ме спасао. Дозове мене посаије
ћи, говорећи, ако сазнаду на граниди Руси и уфа.:| “^аже мп, да их спноћ подковнпк мадо
те ме, да ме могу јошт у Сибирију посдати. Дре. ■ све побио’ ШТо су ме пустпди п што се
дадем му Ја диЈете и разговорпм се с шше једву I иНОћ нијесам повратио. За тим отпусте ме у квартир. 
уру, докде сам њешто вечерао и докде су ковд, Мој г директор пољски п Жид домаћип биди
мадо отпочпнудп и позобали зоб. За тим с њим <;«■ 4 ' ос^орбили. мислећи, да су се сјетили
опростим и пођем, а он ми даде 15 холандеза у Ма. Џ ’ “ { био. Но мене је Бог п срећа пзбавила,
ту, говорећи ми: гНе стара) се за диЈете, и ако «§ ’ ?традам више, него што ми надлеже сграда-
пропусте у Русију, Ја ћу знати. какву ћу милосји. ња и дуги пути у напредак.
ву датп манастиру Крупп. Сједнеш на саонице | аа емо гЈласе, да пмнератрпда русијска Еката- 
путуЈући циЈелу ноћ, осванем у БЈелинпчу прнје ц, Иде кроз Шклов у Кијев и у Кримеју, да
слнца. _ г>. се круннше (љета 1787) н да ће јој император Јо-

ОсЈете се Рјси у вече, да мене нема, не виде. спф јј. и Станпслав краљ пољски у Кијево на су-
ћи ме ваздан да сам се вратио с иазара и од ба- С1)ет доћи. Тако но савјету пољског оног директо-
зилиЈава, и речепи капетан, који ме Је пропустио| мога пријатеља, поћем све покрај границе ру-
даде таки полковнику на знање, да меве нема. Н| Ји{ске еоо врСти илптп венецијанскије миља, од
ма пошаљу по граници 1000 козака на коњма, да Бјелвиича до Василкована границу русијску и пољску
ме траже и да ме увате, ако ме нађу, да се вра- од Кијева 30 мпља далеко. Ту ме Русп зауставе и
ћа.м 03 Ношљу такође у базилијана, дапи- мајор командант руски. Када види овај моје
тају за ме. Но б>дући да Је била ноћ и страшав? ше п препоруку па мивистра мљетачкога у Нетр-
сниЈег падао, нико мојом срећом нпЈе чуо у базили- бург, рече ми: „ Ја вас не смвјем пусгити у Русију,
Јана, нити Је манастир когођ отворио, да могу вего ћу послатп ове васоше г}вернатору Николају
ти, Јесам ли у њему илп не? Враћајући се у јутру Пвановићу Ширкову, будућп да Ј*е дошла у КиЈ*ев
рано, дођем реченоме капетану и поздравим га; в| имнератрица, принцип Григорије Потемкпн, гроф
он ми срдито одговори: ђе сте јуче били и ђе сте фелдмаршал Андреј Румјанцов п све министарство;
ноћили? Ја му кажем, да сам Јуче био на пазару» зато изволите у лазарет на квартпр, чекати од гу~
да сам ту купио, што ми је било од потребе, ■ вернатора резолуцију плити одговор.“ Ово биЈ*аше
послао по дјетету на квартир; за тим да сам бно вторе неђеље великог носта.
у базилијана на летурђијп, који су ме уставаи Чекао сам ту 16дана, а не бијаше маЈ*ору нпкак-
на обЈед; и будући да је ваздан јуче ишао снијег, ва одговора од гувернатора; а свако јутро и вечер
зато да ми ниЈ*есу дали поћии да сам тако код истиј( шиљаше ми мајор једног официра, да види, је ли
преноћпо. Ондами рече:Изволите поћи у страдун ми што од потребе. Једанпут дође исти офицпр и
причекајте. Лошље за тим каплара на мој квартиђ каже ми, да ће у јутру мајор поћи у Кпјев. Ово
Да види, је ли мој нећак овђе. Овђе сам се најви- јутро устапем ја рано, отидем к маЈ*ору и замолим
ше устрашио био, знајућп, да дијете није тамој; га, да напомене гувернатору о мени, ако ме не ми-
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сли пропуститп у Русију, да мп врати моје пасоц 
и писма, да идем у Молдавију. Ова.ј добри мајот1 
није заборавио моје прошње и кад је опремио свој 
послове, напоменуо је о мени гувернатору. Овај му« 
одговори: чекај, доклен пођем фелдмаршала Румја».зд 
цова упитати; а опет овај Румјанцов одговори 
вернатору: чечај, доклен пођем упитата императрв«| 
це, којој је показао моје пасоше. Пмператрица,ви.| 
дећи моје пасоше заповједи, да се пусти ооајино. I 
страни архпмандрпт. Румјавцов пише то Ширкову 1 
а Ширков мајору команданту од грчнпце.

Четврти дан врати се мајор из КиЈева 
ме звати. Кад дођем к њему и поздравим га, а ој I 
ми одговори: „ВаНушка! иоздрављају Вас с ДорогоШ 
ју в Санкт Петрбург.“ Ја како сам био изгубио 
дежду, пијесам вјеровао, 
тако

нем, које ја и учиним. Пита ме за тпм шта желим 
и коју потребу пмам, а ја му одговорим, да сам 
инострани, из Далмације архимаидрит, и да же- 
лом виђети императрицу и цјеливати јој десницу; 
но да ми не може нпко то благодјејање издјелати, 
осим Вашег Превелебија. Упита ме, ђе сам на квар- 

кажем, да сам у грчком трактиру.тиру; а јд му 
гДобро,“ вели; „ја ћу доложитиЊеному пмператор- 
скому Величаству за Ваше желање вечерас, и ако 
Вам буде позвољети, оћу Вам извјеститп.“

Мало послије отиде овај нротопон 
питаш императрицу, у којем манасгиру изволи сју- 

тра дан слушати своту летурђију; а онаодговорп, у 
нечерској царској великој лаври. Овом приликом 

је гакође, би ли слободно било једном дал- 
матинсвом архимандриту нодворити њено импера- 
торско Величаство п цјелпвати десницу; а опа то 
дозволи. — Ја сам бпо у трактиру, т. ј. локанди на 
прошпекту међу тврдињицом Кијевом и ГГодољем 
(варошом) у једнога Грка, ђе су толпки архиман- 
дрити и игумани били на квартиру, који су прпје 
мене дошли из разнпје манастира из Мале Русије

Сви мп бијасмо сабра- 
ето ти ви-

Памфилов
п Даде

наш
и помислим, да се шали; ; 

му одговорим: „Господин мајор! Ви шутитвЈ\ 
со мнојуи (Ви се шалите са мном). Но он оде у1 
другу камару и донесе ониј цнрски гореупоменути^ 
указ, од кога сам узео копију. Тај час даде ми пошту, 1 
те ја одем у Кијев управ упоменутоме гувернатору, | 
кога сам јошт од прије добро познавао, кад сам био 
у Кијеву 178д године, и из Варшаве донио му писмоШ 
од његова сина, који се онда учио у Варшави. Та- I 
да сам имао част код њега и обједовати. Кад сам " 
дошао у Кијев, била је субота, и запитам га, ко ми 
има дати пасош за Петрбург? а он ми одговори, 
да је то његово дјело. Удитам га затим, како би се 
удостојио видити и деснпцу цјеливати велике и бла-1 
гочастиве императрице, а он мп одговори, да идем ј* 
и да заггитам духовника Њена императорскога Ве-Ј 
личаства Јована Памфилова, протопопа, говорећи, 
да ће ме он најбоље упутити.

На ма по обједу отидем у Печерску лавру прије 
вечерње, но кад уђем у собу п видим овог 
ника пмператричина, упрепастим се и 
будем, видећи на

питао

поклонитп се имнератрицп. 
ли се у једпој соби и разговарали се; 
димо по гечерљи кроз прозор од крпстала. ђе дође 
и стаде једеа каруца са шест коња. Куциу њеко у 
врата наше собе и уђе лакеј упоменутога царскога 
духовнпка и упита: гЈест ли здјес далматински ар- 
химандрит ЗелиК>и Тргнем се ја и речем: шга пз- 
волите? „Духовник Јеја Величества вас здје ожида- 
јети бијаше му олговор. Тај час изпђем пред љега 
и поклоним му се, а он ми говори: „Ја сам, баћуш- 
ка, доложио императрици за вас, и она је дозво- 
лила вам до руке сјутра. Она ће доћи у печерску 
лавру па службу, а ви дођите и стаеите унутрп у 
олтар, п по свршеној служби изиђите са служећим 
митрополптом, архпјереји и јереји, и цјелујте ње- 
нога величасгва руку; но ве дрзните никакво мо- 
лебно писмо дати, Јер је запрећено од министар-

духов-Ж 
изван ума 1

њему кафтан (доламу) сву злато* 1 
ткану, парчеву. Духовниковај прими ме веома лијепопо 
обичају свега русијског свештенства,речеми, да сјед- \
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у Кијеву 178д године, и из Варшаве донио му писмоШ 
од његова сина, који се онда учио у Варшави. Та- I 
да сам имао част код њега и обједовати. Кад сам " дошао у Кијев, била је субота, и запитам га, ко ми 
има дати пасош за Петрбург? а он ми одговори, да је то његово дјело. Удитам га затим, како би се удостојио видити и деснпцу цјеливати велике и бла-1 
гочастиве императрице, а он мп одговори, да идем ј* и да заггитам духовника Њена императорскога Ве-Ј личаства Јована Памфилова, протопопа, говорећи, да ће ме он најбоље упутити.

На ма по обједу отидем у Печерску лавру прије вечерње, но кад уђем у собу п видим овог 
ника пмператричина, упрепастим се и будем, видећи на

питао

поклонитп се имнератрицп. 
ли се у једпој соби и разговарали се; 
димо по гечерљи кроз прозор од крпстала. ђе дође и стаде једеа каруца са шест коња. Куциу њеко у 
врата наше собе и уђе лакеј упоменутога царскога духовнпка и упита: гЈест ли здјес далматински ар- химандрит ЗелиК>и Тргнем се ја и речем: шга пз- волите? „Духовник Јеја Величества вас здје ожида- 

јети бијаше му олговор. Тај час изпђем пред љега и поклоним му се, а он ми говори: „Ја сам, баћуш- 
ка, доложио императрици за вас, и она је дозво- лила вам до руке сјутра. Она ће доћи у печерску 
лавру па службу, а ви дођите и стаеите унутрп у олтар, п по свршеној служби изиђите са служећим митрополптом, архпјереји и јереји, и цјелујте ње- 
нога величасгва руку; но ве дрзните никакво мо- лебно писмо дати, Јер је запрећено од министар-

духов-Ж 
изван ума 1

њему кафтан (доламу) сву злато* 1 ткану, парчеву. Духовниковај прими ме веома лијепопо обичају свега русијског свештенства,речеми, да сјед- \
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ства на путу трудити њено императорско ВедвдЈ 
ство.а Ја му се покдоним и благодарим.

Сјутра у девет часова дођем ја у Печерску д$ц 
ву и станем у олтару близу проскомидије, како <ј 
могу на летурђији нагледати царице, којаје стај| 
ла на десној страни пред троном за љу нарочв 
здјеланим. Сва је црква прострта била зеленом чо! 
јом и од вратаПечерскога манастира, ђе је импера? 
рица изишла из кароце и ишла до цркве пјешацв' 
поради благоговењства, а могла је кароца до^ 
ћп до врата црквеније. Све су њене 
камерјунгфере стајале за њом с десне 
не, а мушки пол, т. ј. министри и ђенерали на дн,- 
јевој страпи остраг. Такође и цесар Јосиф Цг Ј 
краљ Станислав на лијевој страни били су уцркај 
и стајалп су напрпјед, а њихови ђенерали и мвнисЈЗ 
остраг. Свету је летурђију служио у ту неђељуЦ|. 
ревић Антопије митрополит, син цара Грузвнског| 
п ђурђијанскога, са 24 лвца, које епископа, д0је 
архимандрпта, које протопопа, архиђакона и ђаи* 
на, а начелствовао је уноменути духовник царскн4 
мвтри. Сви архпјереји и архимандрити у Русијну^ 
потребљавају на глави митру при светом служеат, 
Еа служби су одговарали императричини нјевци,?| 
ј. појачи, по на хору, а не на земљи. Њи 24 бндо 
је тамо, сљедоватељно 24 гласа лијепа и један од 
другог различита. Ови пјевци појали су по ногама,! 
није могуће описато, како су наслађавали и увесе- 
љавали слух човјечји. Сам император ЈосифЦ. и крп 
Станислав лохвалили су то пјенвје п казали су, д 
више услађују слух ови гласови човјечји, него дн * 
римској цркви оргуље и све инструменте музиш 
које Римљани употребљавају при богослужењу свонЈ!

Оконча се божаствена служба и архпђакон нз« 
несе антидор п нафору. У Русији начине толико љен 
чића, што служећи даје великијем особама на зл»|1 
ном бљуду. Сам митрополит царевић изиђе на цар- 
ске двери и даде императрици просфору, која ц 
је поцјеловала у руку, како п он њу; и свим служе* 
ћим епископом и архимандритом, ђе сам ијаиар*

химандрит Доротеј најпосљедњи биди, достојала је 
дати десницу, коју смо цјеловали, како и она узаЈ- 

нашу. Д који су гођ ту епископи и архиман- 
били, свакога је она гцеливала у руку; но њој'

___  послије повторвти, јер је таки у Руспји обичај.
Епископи цјелују узајмно руку архимандриту, но овај 
лослиЈе повторв епископа пјеливати; исто тако архи- 
маодрпти цјелуЈ’у руку при поздрављењу простим 
свештепиком, но ови повторе то архимандриту. Ово 
Ј*е у Русији у клеру и духовенству прекрасни оби- 
чај; ђе се гођ срету, бпли знани или незнани, ц јелују се 
најприје у оба образа, а иотом један другога у руку 
но свагда мањп ввшему од себе чином и каракте- 
ром повтори рукоцјеловање и по том разликује се, 
тамо част од части и карактер од карактера.

Бавио сам се у КиЈ*еву шест дана, док сам поз- 
дравио његово впсокопреосвештепство г. митропо- 
лита Самуила, који мп бијаше познан, јошт кад сам 
први пут бво у Русвји и Кијеву, аако п њеке ар- 
химандрите и вгумне и прочу господу знанце. Сед- 
ми дан пођем из Кијева, ударим преко ријеке Бо- 
ристена (Дњепра) кроз градове Чорпигов, Могилев и 
Шклов, ђе сам се задржао у поменутога славнога 
Зорнћа два дана, коме сам јошт више препоручио 
мог нећака п који ми је дао писмо и препоруку у 
Иетрбург на свог роднога брата ђеверала Дави- 
да Зорића Нвранџвћа. Овога ја, пд)ћп у Петрбург, 
сретнем на путу; из Петрбурга у Шклов пшао је; 
но зато опет поздравим га и предам му писмо, које 
мује брат његов пвсао. Прочиаа он и рече ми: „Жао 
мп је, да ме нијесте затекли у Петрбургу; алп по- 
ђите г. Теодору Јанковићу, директору, ком ћу ја 
из Шклова писати и Вас препоручити.а

Идући у Петрбург кроз град Твер, имао сам 
срећу поклонити се светим моштима светптеља Ар- 
сенија, епископа тверског.

мпо
дрити
ваља

даме *
стр*.

Ј
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кресење дођем саборно с њима служпти. Ео ваља- 
ло ми се прије исповједити и савјест очиститп. Та- 
ко сам на велику суботу пошао у исти манастир 
синодалному духовнику и члану, архимандриту Вар- 
лааму исиовједитп се, који јебио и исповједник јошт 
пмператрице Јелисавете, старац од 80 до 90 годи- 
на. Добро сам се познао са овијем старцем, који 
ће ми прп моме одлучењу из Санкт-Петрбурга при- 
јатељскн казатп, колико далеко човјечаска злоба и 
завист може доброме намјерењу и човјечаској сре- 
ћп препетствовати, како што се са мном случнло, 
које ћу мало доле изјаснити.

Приспије дан свете Пасхе ђе се и ја грешни 
удостоји с мптрополитом и прочи архијерејп и ар- 
хнмандрптп саборно имати свештенослужење. У тај 
дан читано је, као што је свпм познато, евавђелије: 
Ва пачаље бје слово, но на 24 језика од разни слу- 
жећи . ица. По савршењу службе отидемо сви у двор 
митрополитов да честнтамо митрополиту празнпк 
васкресења Христова. Тако исто дошли су били п 
велики кнез Павле Петровпћ п кнегиња са впсо- 
чајшом својом дјецом и про*1и прпнципи и велмо- 
жи, који су онда бплп па служби, мптрополиту 
поздрављење празника, који је сваком дао по три 
црљепа јаја, како што је у Русији обичај. Ту су 
онда до три часа нослпје подне раздјељивана била 
јаја, доклен није приспјело вријеме обједа. На овај 
објед био сам п ја са служећима од митрополпта 
устављен. — Оне свпјетле седмице млога су ме гос 
пода проспла к себп на објед и шиљали би своју 
каруцу са 2, 4 и 6 коња, да ме довезе, зашто како 
би сам еашао њиове домове, да не пошљу дигнути 
ме у онаком славном и великом граду! Особито ме 
је пак нризивала стара графоња Марпја, мати фелд- 
маршала Андрије Румјаецова, којој онда бијаше 
сто п десет љета и која мп је казивала, да је при 
Петру Белпком пмиератору служпла његовој импе- 
ратрици Екатарпни I. као камерјунгфер,- такође и 
кнез Чернпшев, Строганов, Демидов и млога друга

Долазак у Санкт-Петрбург; ту борба са ср^ 
ћом која се за очајањем показа добра, и 
ше чрезвичајна бити за све цркве мога ота 
частва, да у истоме ја не имадо злотвора.

Марта 24. 1787 године, страсне неђеље на 
ку сриједу у очи благовјештенија стигнем срећшГЛ 
Санкт Петрбург у вече касно. Сјугра дан на веЈ 
ликп четвртак пођем упоменутоме амбашадуру в е. ? 
нецијанском и предам му од његовог оца Франчес- 1 
ка препоручитељно за мене писмо. Овај ми огтредн. ч 
јели квартир у локанду свију иностранл, близу цар-ј 
скога двора и саборнецркве царске, ђе сам провео 
вријеме од 24. Марта до 10. Маја; а послије 
ти и квартир и све трошке за јело п пиће, и каЈ ' 
сам пз Иетрбурга огишао, дао ми је 50 холандсак. 
је цекина у злату на нут за трошак. Ваља да овдјЈ 
исповједпм истину, да су венецијапскп властитељи н 
принцици били посве добри и милостиви за своје 
подане, само што је све ово њиово добро кварила 
и поцрњавала њека политика од 
од штата.

На велики страсни петак пошао сам у царску 
лавру, Невски манастир, који носи име од ријеке 
Неве и у коме сједи митронолпт Гаврил. Приказа 
му се, како првом члану светјејгаег синода, кому 
је било извјештено при.је од кијевскога митропо- 
лита Самуила за моје пропуштење у Русију по ука- 
зу њеног императорског Величаства императршф 
Екатарине II. По поздраву обичајпом упита истн 
митрополит мене, за какво сам дјело дошао у Пе- 
трбург? Одговорим му ја, да ћу но празнику свш 
јетлог христовог васкресења извјестпти његово ви- 
сокопреосвештенство и светјејши синод о томе. За-1 
пита мепослије, знам ли грчки и би ли могао на вас- 
кресење читати еванђелије грчки; коме одговорим, 
да знам н читати и писати и говорпти грчки, сље- 
доватељно да могу и еванђелкје очптати. Тако ме 
нареди, да се спремим и да у јутру рапо на вас-

ве

пнкви.зптура самије;
на
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господа и трговци, које се странољубпје 
вим сапа црковнога персонам не може 
описати, нити је могуће вјеровати ономе, 
био у Русији.

Од васкресења до неђеље светих мироносиц 
возао сам се по Петрбургу до Кроншгата, ђеје 
дпки Петар начинио један изредни арсенад оа ^ 
рабље. — Град Санкт-Петрбург јест врло вединЗ 
палате и домови у њему јесу све од камена. М 
сред града тече ријека велика, Нева, која раздјЛ 
љује град, ђе се виде млоги канали, уведени од ^јтЈ 
ријеке, на подобије лијепе Венеције. Улице су 
правне и широке, палата је царска велика и четвопЛ 
угална, од три висока носве апартамента, и има дваШ 
ја велпка врата, ђе на једна каруце у двор удазЧ 
а на друга излазе. У кортима може стати окодо сто- 
кароца по 6 коња Јпрегнутије. На пијаци једној 
далеко Псакпјеве цркве стоји монумент, т. ј. 'Шта ? 
туа на коњу пмператора Петра Великог, која је вс' 
к>сно с коњем у једно салита, у његовом одијед*! 
и с шкрљаком на глави, који лијевом руком дп|9 
узду, а десном пруженом показује преко Неве 3 
сенат, у Васиљевском острову лежећи. Под ко&2ј 
се види једна страшпа и велика аждаја илити зиај 
која је хотјела прождријети Петра Великога 
његову империју и која се с њим млого 
докде је није побједио, но најпосдије

к иностра
поДробЗ
који Ниј(

неумрлога имцератора и цесара Јосифа II, који по- 
слије своје матере даде слободу народу псточног 
закона и да могу цркве градитн по градови свиЈе 
у империји. Монумеет Петра Великог јест подигла 
императрица Екатарпеа II. и камен, на коме стоји 
п који је донешен од брегова балтијског мора уз 
риЈ*еку Неву, сижином и хитрошћу њекога Грка из 
Леваета званог Карбури. Ограђен је наоколо с за- 
шиљенимгвожђем па врху поздаћеним, а на оном 
камену стоји с једне стране по руски. а с друге 

златним слови написано: Б. М. Петар 
I. велики император всеросијскн, отац отачаства, 
ц Екатарина II. императрица всеросијска и пр.

По мироносној неђељи пошље ме речени Фошкари 
у својој каруци и са својијемтеологом препоручптими- 
трополпту Гаврилу, којп мп рече, да до 10 дана до- 
ђем и представим се синоду. По неђељи светих ми- 
роносица у априлу пошао сам у светјејши синод да 
се лредставпм и да покажем свидјетељства од мога 
манастира п од митрополита Софроније Кутовали 
из Венеције с доношењем (шупљиком), ђе овај про- 
си, да би мп дозволили за њеко вријеме просити 
милостињу у Руспјп на мој упоменути манастир Кру- 
пу. Дошао сам у 10 часова пред додне; кад сам ушао 
у једну превелпку салу, кроз кој’у се нде у другу, 
ђе се синод сабираше, чињаше ми се да у првоЈ* 
имаде до 500 младића с једне и друге стране сале, 
који СЈ*еђаху један до другога и сви писаху. Стајао 
сам пред врати од сале синода четврт часа; ал’ е- 
то ти изиђе један господив, који ми узе моје карте 
и рече ми: БаКушка! здјес иодождите, затпм се 
врати у синод. Ту сам чекао један велики час, ал’ 
ето ти изиђе исти, секретар синодални, и говори 
ми: „Пзводите, баћушка, примитп ваше карте; мно- 
го сажаљева светјејши синод, што не може учинити 
вам удовољство по вашему прошењу.и И на ма се вра- 
ти у синод.

Кад сам ове рпјечи чуо, у мадо од печали да 
ми није дошао један колпо, што за мене у оно ври-

ве^

латпнскп са

-

а сву
бориЛЈЦ

стао ј0ј је
на своме коњу Једном ногом за врат, а другом в* 
реп. Она змпја илити ^аждаја алигорички значи |3 
изображава великога Карла XII, краља шведског, 

је Велики Пегар под Полтавом у Малој Русиј®! 
побједио и до конца његову армаду заробио. Из- 
ове битке утекао је Кард Ј#едва главом рањен и без^ 
обзира у Бендер под покровитељство отоманско, 27.1 
Јунија 1709 љета. — Монумент стоји наједном.?^ 
ликом п посве високом, цјелокупном камену, у двоје 
вишим и дебљим, него Ј*е онај од њеколико пече 
сињега мармора сазидан у Бечу пред библиотеко* 
и двором царским монумент на

кога

ве-

коњу славнога н
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јеме пије могао бити виши и убиватељнији. Нико 
не може себи представити, у каквој сам био скорЈ 
би п печали, кад сам ријечи светјејшег синода са* 
сдушао, расуђавајући о себи, да сам у туђем цапЈ 
ству, не позваваЈући никога, а без новца. Што самј 
имао, оно сам од адријатичког до балтичког морЗ 
све потрошио; с чим ћу се дакле вратити у моје ота,ј 
частво? Зар без сваке користи? о велике несрећеЈ 
срамоте и безчасти! Шта ће ми рећи пријатељц$ 
Како ли ће ми се подсмијевати ненријатељи, кад се 
вратим у отачаство без ползе и користи из РусијеЈ 
која прима и штедро награђује иностране, који д0. 
лазе у њу за милостињу. Сам ја, п најпрви пут штм 
из Далмације дођо, и не имам среће получити никм 
кве милости од светјеЈшега синода, сам у себи 
говорећи.

Не знајућа ја тому узрока, почео сам у ми_ 
осуђавати нестранопримство и немилосрђе светјејше! 
га синода, које на мени они показаше; 
неправедно мислио, јер језависгљивп супостат родаШ 
и среће човјечаске употребио био једнога мога у| 
отачаству непријатеља за сасуд и писмом својии! 
предварно у светјејши синод прије о мојем додас* 1 
ку у Иетрбург, и то чрез Венецију и пароха мини-1 
стра русијскога, окоме ћу на свомемјесту подробннјвв 
писати.

Изишао сам из сипода пун жалости, скорбиипе- & 
чали и отишао сам управв упоменутоме Јанковнћу ! 
учитељу, коме ме бијаше препоручио Зорић. Овоне« 
сам исказао сву моју несрећу и шта ки је одгово-ј 
рио светјејши синод на моје прошење; но он ме у-1 
тјешаваше, да толико не скорбим. да ће он поћими»1 
трополиту, молити га и препоручиги ме, увјеравајућии 
ме, да му је велики пријатељ. Сјутра дан повратшсш 
се 1а истоме Јанковићу, да чујем одговор; а он ми® 
рече: „Ја сам јуче ишао г. митрополиту и просиогаВ 
да би се на вас смиловао; а он је одговорио, да 1 
вам речем, да представите другу прошњу светјејше-1 
му синоду и да у њој речете, да сте дошли до ми- I

нистра венецијанскога идасте сад осталп без трош- 
ка, сљедоватељно да проспте од светјејшег сипода 
дозвољење да можете по путу просити милостињу за 
трошак. “ Такојаучиним другу прошњу и представим 
светјејшем синоду, а до осам дана получвм дозвољење.

Кад сам овај указ получио и впдпо. ђе ми ње- 
ком полигиком три мјесеца термина дају до пољске 
границе и да се више не могу задржавати у Руси- 
јп. онда сам се јошт више опечалио, размишљава- 
Јући, прво, што не могу дочекати у Петрбургу пм- 
ператрице из Крпма; друго, што не могу више сред- 
ства улучити виђети је п предати јој једну прошњу 
за милостињј; а треће, што ми запрећују у Петр- 
бургу проситп милостињу; с чим ћу дакле платити 

од поште, не имајући више код себе, не- 
го само пет цекина холандскије? Дан и ноћ раз- 
мишљавао сам, како би више од даног оног срока 
од синода у Русији могао које време заостати. Си- 
нод ме шаље, а императрица далеко; и да би Ј*е 
ђегођ на путу и срјео, не даду до ње. Нпјесам да- 
кле нпком могао више прибјегнути п молитп се, о- 
сим крупској ваистипу чудотворној Богородици, да 
ме она настави.

1Го пријећу упоменутог синодалног указа и књи- 
ге, пођем најприје с истом књпгом преосвештењеј- 
шему г. митрополиту Гаврилу у Невски манастпр 
и кажем му, да ја не имам с чим ни из Петрбурга 
изићи, него да ме исти учини коју помоћ и мплос- 
тињу на пут. Он узе ону књпгу моју п записа ова- 
ко: Гаврил митроиолит рублеј 2б. Кад сам видио, 
да ми даде митрополит ову суму, обрадовао сам се, 
ако је п малена, мислећи у себи: Када други у Пе- 
трбургу виде, да ми је исти митрополит и синод 
запрејитио у Петрбургу просити, а он сам живи у 
истоме и дао ми на п}т 25 рубљи милостиње, он- 
да ће мп и други што гођ дати, особито што су ме 
млоги прпнцппп и господа сазнали, будући да сам 
мојом срећом на васкресење служио саборно с митро- 
политом у Невском манастир}.

Ш. Г. Зелића.

ово извошчпка

а то саи!
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Од мптрополита пошао сам старој графи&и, ћ|аЈ 
рији Румјанцовој, матери преславног фелдмаршадцј 
Румјандов^-.која ме је драговољно примила и маао.Ј 
стињом штедро паградилз; јошт к тому препоручи*Д 
и на својој кочији послала Никити Никитићу Децн. 
дову- Овгј ме опет даље препоручио и тако једаЈ, 
другоме препоручивајући ме, учинили су го. да 
ја с њиовчм милостпњама и странољубљем задово. 
љан постао осим што су ме угогаћавали и на обде|; 
призивали. — Ма-ја 5. чињаше један пребог^^ 
мјештанин велпкиобједу новоспаском приходу, ндКо* 
бијау: речени митрополпт, четири епископа и ар^ 
химандрита (чланови синодални) и млога висока цХј 
ца мушког и женског пола; са свима до 60 персв| 
на. На овај објед призове и мене домувладика. Дрј 
конду обједа обичпо сваки стојаше весео, а сувишв 
домувладика, који ликворима различитијем напијаш 
у здравље императрице и све фамилије царске, ц 
тим митрополита и осталије у присутству и прш 
столу пријатеља. За тпм устаде на ноге и поад 
овако говорити: „Ваша високопревасходитељства! 
ева господо моја и пријатељи! Ја имам срећу данц 
вас виђети у моме мвлом дому, господу духоЗ 
и свјетовну, све »:оје благодјетеље и пријателе; ц 
сувише се радујем, да мп је господ Бог послао ј 
м*ој дом једног иностраног из далеке земље арц. 
мандрита, који је данас међу нама и који се враЦ 
у своје даљно отачаство. Зато се смилујте, да |ј 
учинимо милостињу за његов тако дугачак пут.“|| 

Чувши ја овај његов разговор, застидим се, д| 
ко не помисли, да га ја нијесам напутио, а ја ц 
нигда до онога часа нијесам ни видио, пити свд* 
ме говорио. Загим узе једпо сребрно бљудо и онв 
ви метпу на њега 100 рубљи у сребру, пак пође* 
коло стола од једног до другог, од који сваки || 
ћаше, што му могућно бијаше. Најпосдије донесе! 
мени, говоре1и: „Изводите, баћушка, примити ову» 
лу милостињу.“ Кад сам виђео онђе сабраније 15№ 
готовије рубљи, опда сам у себи помисло, да ме Бог

и моје обитељи крупска Богогородица јоште није 
иаборавила и да је иста задунула духом светајем^ 

доброга и страпољубивога господина, да ме 
на објед зове. У исто вријеме за столом стаде 
говорити г. митрополит: „Оче архимандрите! ја вас 
савјетујем, да би ви изволпли поћи из ГГетрбурга 
у ваше отачаство.и На то му ја одговорпм: „Ваше 
Високопреосвештенство! Ја би давно партио, али 
чекам од монистра венецијанског Фридерпка Фокшари 
отпуштење.и Нијесам знао ја узрока, зашто митро- 
полит мене опомиње, да ја одлазим пз Детрбурга; 
али ми је послије пало на ум, да су ми одредпли 
само трп мјесеца срока, а послије да се не задржавам 
у Руспји. Но ја продуљујем вријеме, не би ли се 
нриближила императрица, да би је ђегођ на путу 
срјео п моју јој прошњу дао, коју сам већ био зго* 
товпо и у џепу држао; а сувише даде ми уномену- 
та стара графиња Мари.ја Румјанцова препоруку на 
кринцезу Нарпшкину, која је била камерјунгфер он- 
да прп имиератрици и најпрва дама, и која би ме 
могла представити императрици, у случају ако је ђе 
срјетнем.

онога
ми

Сјутра дан намислим отходпти из Петрбурга, 
зато отидем митрополиту захвалити и руку пољу- 
бити. Запросим га такође, да би мп светјејшп сл- 
нод по крајњеј мјери подарио један круг црковније 
књига за мој манастир, када нијесам нмао срећу 
впше милости од светјејшега синода получити. На 
то ми митрополпт одговори: „Када будете у Москвп, 
јавите се архиегшскопу Платону, који ће имати од 
синода повељење, да вам даде један круг књпга.“ 
Ја му се поклоним, бдагодарим му и цјелпвам га у 
руку. За тим пођем поздравити 
духовника Барламу, који ме с 
упита, јесам ли се штогођ помогао с милостињом за 
трошак у Петрбургу на пут; а ја му одговорим, да 
сам се штогођ помогао за трошак, алп не знам, ка- 
квијем ћу образом доћи у моје отачаство у мана- 
стир, пе иосећи у њега ни књига, не рнза. У ду-

упоменутога мога 
њеким сажаљењем
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упоменутога мога 
њеким сажаљењем

9*
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гом с њпме разговору усудим се (јер ми је био ду. Ј 
ховникј потужити се на немилосрђе и нестранољубА€ 1 
светјејшега синода прама мене иностраног пришед- ј 
да из тако даљне земље Далмације и који сам први :| 
пут дошао у Русију, светјејши синод молитизами-1 
лостињу. Но старац ми овако одговори: „Ви, оче# 
архимандрите, не можете се никада тужити на све%« 
тјејши синод, који вам ни]е крив; синод би вам, као I 
и прочим иностраним духовним персонам, дозводно •' 
у Русији просити молостињу, по некакав из вашега Ј 
отачаства архимандрит и викарије Далмације писао! 
је чрез капелана министра русијскога МордвиповаГ 
и архимандрига Јустина у Венецији прије вашега 
доласка у светјеЈши синод, да ви нијесте архиман-' 
дрит и да ви не имате у Далмацији манастира; Ј 
за тај узрок светјејши синод узео је вас у подо- 
зрење.и

Кад сам ове ријечи саслушао, упрепастио сам 
се, и сад истом увјерио, да светјеЈши синод мевн 
ништа у томе није крив, него лажи и неправедне 
клевете мога гореупоменутога непријатеља архиман*”

Да сам смјео на граници право моје намјерење 
казати, да идем до светјејшега спнода, може бити 
љепше би ми посао изишао био. Но будући да Је 
1785 године, баш кад сам ја у Цариграду био, пзп- 
шао од императрице указ, да се пикаква инострана 
духовна лица немају пропустити у Русију за ми- 
лостпњу без дозвољења и указа од светјејшега си- 
нода, макар био и сам патријарх; ја

кад сам дошао у Беч код принцппа
сам знао за

овај указ јошт 
Галицина, но нијесам смјео на граници нишга о 
милостпњп говорпти, уфајући се у моја свидјетељ- 
ства од манастира Крупе и од митрополпта Фпла- 
делфпјског Софронија Кутовали из Венеције и у то- 

моје истините пасоше, а особито препоруку из
сина

лике
Венеције от Франческа Фошкарп па његовог 
Фридерпка и мпнистра вепецпјанског у Петрбургу, 
који ме је препоручио истоме митрополиту, нрвом 
члану у светјејшем сиеоду.

Но поред свега тога, да ми не бијагае препет- 
ствовао упоменутп мој непријатељ, било би по мој’ 
манастпр и отачаство врло добро. Зашто какву сам 
срећу имао п како су господа русијска странољу- 
бива п богата, Бог зпа, какву би милостињу могао 
получпти и све манастпре и цркве у Дзлмацкјп 
књигама и ризама драгоцјенпм могао одјети, које је 
свагдашње моје желање н намјерење било. —

Кад сам баш напоменуо овде указ, којпм Ј*е 
императрпца забранпла пуштати у русиЈ'ску импе- 
рију инострана духовна лица за мплостињу, макар 
п сам патријарх био, без нарочног дозвољења све- 
тјејшега синода, ваља да кажем узрок. који је томт 
повод дао. Ја сам о узроку том у Русији пспитки- 
вао, но најбоље сам се извјестпо о њему у Малој Ру- 
спји од једног протопопа код полтавског епископа 
Амвросије. Овај ми је прогопоп и копију од тог 
указа дао. У овој копији забрањује се свијем по- 
гранпчнијем русијскиЈ*ем официром и командантом, 
да се, ако би се икаква инострана духовна од сва- 
кога чпна и карактера персона на граппцп русијској

дрита п викарпЈз, који ме Је по моме повратку јцл 
Петрбурга у Далмацију био лажно оптужио у ин-- 
квизитуре од штага у ВенециЈи године 1790, каад|Ј 
ће се виђети напријед из његове тужбе сувише пред*| 
стављене ђенералу Анзулу Диједу, кад сам се по* 
вратио из Венеције. Послије дугог разговора с овв- 
јем старцем духовником, кога сам молио за опрош- 
тење, што сам се неправедно нотужио на светјејшш 
синод, у коме и он члан бијаше, захвалим му, 
ми је казао правн узрок, зашто ми нијесу дозво 
просити милостињу. Други узрок тому казао ми јв; 
г. епископ псковски, кад сам му дошао био проситш 
га и препоручитп му се за милостпњу. Зашто кад са« 
га за то молио, одговорио ми је, да сам ја превЛ 
рпо у Кијеву имепратрицу, кад ме је пропустиа 
у Пегрбург, говорећи: „Ти си дошао до венеција* 
скога министра с писмима, као што ти у пасоиу 
^ласп, а ти иштеш од синода, да просиш мидостињу.*/

Ш1

Ј



132 133

гом с њпме разговору усудим се (јер ми је био ду. Ј 
ховникј потужити се на немилосрђе и нестранољубА€ 1 
светјејшега синода прама мене иностраног пришед- ј 
да из тако даљне земље Далмације и који сам први :| 
пут дошао у Русију, светјејши синод молитизами-1 
лостињу. Но старац ми овако одговори: „Ви, оче# 
архимандрите, не можете се никада тужити на све%« 
тјејши синод, који вам ни]е крив; синод би вам, као I 
и прочим иностраним духовним персонам, дозводно •' 
у Русији просити молостињу, по некакав из вашега Ј 
отачаства архимандрит и викарије Далмације писао! 
је чрез капелана министра русијскога МордвиповаГ 
и архимандрига Јустина у Венецији прије вашега 
доласка у светјеЈши синод, да ви нијесте архиман-' 
дрит и да ви не имате у Далмацији манастира; Ј 
за тај узрок светјејши синод узео је вас у подо- 
зрење.и

Кад сам ове ријечи саслушао, упрепастио сам 
се, и сад истом увјерио, да светјеЈши синод мевн 
ништа у томе није крив, него лажи и неправедне 
клевете мога гореупоменутога непријатеља архиман*”

Да сам смјео на граници право моје намјерење 
казати, да идем до светјејшега спнода, може бити 
љепше би ми посао изишао био. Но будући да Је 
1785 године, баш кад сам ја у Цариграду био, пзп- 
шао од императрице указ, да се пикаква инострана 
духовна лица немају пропустити у Русију за ми- 
лостпњу без дозвољења и указа од светјејшега си- 
нода, макар био и сам патријарх; ја

кад сам дошао у Беч код принцппа
сам знао за

овај указ јошт 
Галицина, но нијесам смјео на граници нишга о 
милостпњп говорпти, уфајући се у моја свидјетељ- 
ства од манастира Крупе и од митрополпта Фпла- 
делфпјског Софронија Кутовали из Венеције и у то- 

моје истините пасоше, а особито препоруку из
сина

лике
Венеције от Франческа Фошкарп па његовог 
Фридерпка и мпнистра вепецпјанског у Петрбургу, 
који ме је препоручио истоме митрополиту, нрвом 
члану у светјејшем сиеоду.

Но поред свега тога, да ми не бијагае препет- 
ствовао упоменутп мој непријатељ, било би по мој’ 
манастпр и отачаство врло добро. Зашто какву сам 
срећу имао п како су господа русијска странољу- 
бива п богата, Бог зпа, какву би милостињу могао 
получпти и све манастпре и цркве у Дзлмацкјп 
књигама и ризама драгоцјенпм могао одјети, које је 
свагдашње моје желање н намјерење било. —

Кад сам баш напоменуо овде указ, којпм Ј*е 
императрпца забранпла пуштати у русиЈ'ску импе- 
рију инострана духовна лица за мплостињу, макар 
п сам патријарх био, без нарочног дозвољења све- 
тјејшега синода, ваља да кажем узрок. који је томт 
повод дао. Ја сам о узроку том у Русији пспитки- 
вао, но најбоље сам се извјестпо о њему у Малој Ру- 
спји од једног протопопа код полтавског епископа 
Амвросије. Овај ми је прогопоп и копију од тог 
указа дао. У овој копији забрањује се свијем по- 
гранпчнијем русијскиЈ*ем официром и командантом, 
да се, ако би се икаква инострана духовна од сва- 
кога чпна и карактера персона на граппцп русијској

дрита п викарпЈз, који ме Је по моме повратку јцл 
Петрбурга у Далмацију био лажно оптужио у ин-- 
квизитуре од штага у ВенециЈи године 1790, каад|Ј 
ће се виђети напријед из његове тужбе сувише пред*| 
стављене ђенералу Анзулу Диједу, кад сам се по* 
вратио из Венеције. Послије дугог разговора с овв- 
јем старцем духовником, кога сам молио за опрош- 
тење, што сам се неправедно нотужио на светјејшш 
синод, у коме и он члан бијаше, захвалим му, 
ми је казао правн узрок, зашто ми нијесу дозво 
просити милостињу. Други узрок тому казао ми јв; 
г. епископ псковски, кад сам му дошао био проситш 
га и препоручитп му се за милостпњу. Зашто кад са« 
га за то молио, одговорио ми је, да сам ја превЛ 
рпо у Кијеву имепратрицу, кад ме је пропустиа 
у Пегрбург, говорећи: „Ти си дошао до венеција* 
скога министра с писмима, као што ти у пасоиу 
^ласп, а ти иштеш од синода, да просиш мидостињу.*/

Ш1

Ј



134 135

јавила, на форпости не има ни но што пропуствт* * 
у Русију, него да се задржи и да се јави светЈеј- ј 
шем спноду, за које дјело он иде у Русију. Запре- I 
штење ово било је, вао што сам већ казао, узрок 
што сам на граници русијској и у Кпјеву, када су< 
ме пропустили, казао, да идем с препоруком Фри. 
дерику Фошкари, министру мљетачке республвке у 
Петрбург, а пе ради милостиње, и зато ми је елис- 
коп псковски и члан синодалпи послиЈе пребацио 
да сам императрицу обмануо. Узрок пак овог 
прештења јест овај:

Ваља знати, да у Атопској Светој Гори млогв 1 
манастири имају од русијскије благочистивије древ. Ш 
није императора грамате, илпти динломе, у којима 
су у оно вријеме светопочившп императори манасти- ? 
ром давали пз своје царске касе њеку свакогодвш- 
њу милостињу илити илаћу, за моћи се искупљивати 
од ига варварскога. У овим гркматама стоји вапи-« ‘ 
сато, да се њека сума (толико и толико рубљи) 
сваку годину из царске касе имаде ва род и род.Ј 
давати овим манастиром, н то сваке треће и шесте 
године, или кад узхоће и узмогу манастири свето-в 
горски слати у Гусију с пстом царском граматов/; 
по једнога илп два часна монаха са свпдјетељством 
п печатп истога манастира и са пасошем од,Ж 
министра русијског у Цариграду. Ове исте гра- 
мате показпвали су менп у Светој Гори 
манастирсхе старјешине и понуђавали су ме, да 
се прпопштпм к њима, да ће ми дати те гра-. 
мате, да пођем у Русију и доиесем речену милости* Ј 
њу; но ја, као привезан љубитељ мога отачаствав 
пострпга манастира Круне, благодарио сам им ва 
тој частп и љубови. Од упоменутпје светогорскије 
м »настира пошље један, који не треба овђе име- 'џ 
новати, свога једног архимандрита с реченом цар-3 
ском граматом у Р}сију, да донесе ону суму како I 
је у дипломи. Тако дође овај архимаднрит у Руси- I 
ју, добије опу суму новаца. а осим тога дупуштење , 
од светјешега синода, да може за веколпко годиеа/ ј

просити по Русији мплостињу на своју обитељ. По 
мдогогодпшњем прошењу по империји русијској до- 
бије не малу суму новаца, а осим тога сабере мло- 
го другије драгоцјенпје црковнпје ствари. Зт години 
1784 вратп се он у Царшрад. у које сам вријеме 
ја јоште у Светој Гори бно. Кад су чули добри мо- 
наси истога манасхвра, који в.чиствну свети жпвот 
сроводе, што сам ја очима мојима видио, да се 
њиов речени архимапдрит из Русије повратио 
Цариград дошао, кога су они већ за мр1ва држали, 
такп пошљу из манастира у Царнград два часна 
старца, да га сусретну, да му чествтају његов срећ- 
ни долазак и да га с чашћу спроводе до Атонбке 
Горе. Но када су му се ова два старца представи- 
ла пред очи и поздравола га с метанијама до зе- 
мље, као што је сбичај у сваком манастиру пред 
својнјем старјешинама, онда их је он литао, који су 
ц одакле су? говорећи, да он њи нигда не позиаје. 
Речени старци чујућн шта он говори, остану изу- 
мљени, познавајући се с њиме и једућп толико го- 
дина хљеб у једпом манастпру н за једним столом. 
Нспрва су миелилп, да се њиов архимандрит ш<«ли, 
желећи да впдп н да пскуси, шта ће о њему ми- 
слитн и говорвти. Но дан ио дан стојећа старци у 
Цариграду и њему често одлазећи, виде и познају, 
да се он нпмало не шалп, него да озбиљскп говори. 
Тако буду речени старци прпнуђени, прииасти цр- 
ковној столнци, власти и ла]рвјарху и искатп ира- 
вицу.

и у

зц»

на

Овђе ће се може биш ксји чптатељ ове иовје- 
сти саблазнити и сд светогорскије манастира срце 
обратити; ннти се ваља саблазњавати, ниги све мо- 
нахе светогорске и свуда једнако судити. Зашто 
како сви прсти на руцп пијесу једиаки, 
нијесу ви сви монаси. Овђе мох>ам јошт то 
приложиги, да у грчкОЈ нашој великој источној 
светој матери цркви има жало^ни, плачевнп ијадни, 
из нужде може бити п убоштва узети обичаја, 
које на изглед патријарха сљедују свп грчки по Тур-

тако

Ј
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135јавила, на форпости не има ни но што пропуствт* * у Русију, него да се задржи и да се јави светЈеј- ј шем спноду, за које дјело он иде у Русију. Запре- I штење ово било је, вао што сам већ казао, узрок што сам на граници русијској и у Кпјеву, када су< ме пропустили, казао, да идем с препоруком Фри. дерику Фошкари, министру мљетачке республвке у Петрбург, а пе ради милостиње, и зато ми је елис- коп псковски и члан синодалпи послиЈе пребацио да сам императрицу обмануо. Узрок пак овог прештења јест овај:
Ваља знати, да у Атопској Светој Гори млогв 1 манастири имају од русијскије благочистивије древ. Ш није императора грамате, илпти динломе, у којима су у оно вријеме светопочившп императори манасти- ? ром давали пз своје царске касе њеку свакогодвш- њу милостињу илити илаћу, за моћи се искупљивати од ига варварскога. У овим гркматама стоји вапи-« ‘ сато, да се њека сума (толико и толико рубљи) сваку годину из царске касе имаде ва род и род.Ј давати овим манастиром, н то сваке треће и шесте године, или кад узхоће и узмогу манастири свето-в горски слати у Гусију с пстом царском граматов/; по једнога илп два часна монаха са свпдјетељством п печатп истога манастира и са пасошем од,Ж министра русијског у Цариграду. Ове исте гра- мате показпвали су менп у Светој Гори манастирсхе старјешине и понуђавали су ме, да се прпопштпм к њима, да ће ми дати те гра-. мате, да пођем у Русију и доиесем речену милости* Ј њу; но ја, као привезан љубитељ мога отачаствав пострпга манастира Круне, благодарио сам им ва тој частп и љубови. Од упоменутпје светогорскије м »настира пошље један, који не треба овђе име- 'џ новати, свога једног архимандрита с реченом цар-3 ском граматом у Р}сију, да донесе ону суму како I је у дипломи. Тако дође овај архимаднрит у Руси- I ју, добије опу суму новаца. а осим тога дупуштење , од светјешега синода, да може за веколпко годиеа/ ј

просити по Русији мплостињу на своју обитељ. По мдогогодпшњем прошењу по империји русијској до- бије не малу суму новаца, а осим тога сабере мло- го другије драгоцјенпје црковнпје ствари. Зт години 1784 вратп се он у Царшрад. у које сам вријеме ја јоште у Светој Гори бно. Кад су чули добри мо- наси истога манасхвра, који в.чиствну свети жпвот сроводе, што сам ја очима мојима видио, да се њиов речени архимапдрит из Русије повратио Цариград дошао, кога су они већ за мр1ва држали, такп пошљу из манастира у Царнград два часна старца, да га сусретну, да му чествтају његов срећ- ни долазак и да га с чашћу спроводе до Атонбке Горе. Но када су му се ова два старца представи- ла пред очи и поздравола га с метанијама до зе- мље, као што је сбичај у сваком манастиру пред својнјем старјешинама, онда их је он литао, који су ц одакле су? говорећи, да он њи нигда не позиаје. Речени старци чујућн шта он говори, остану изу- мљени, познавајући се с њиме и једућп толико го- дина хљеб у једпом манастпру н за једним столом. Нспрва су миелилп, да се њиов архимандрит ш<«ли, желећи да впдп н да пскуси, шта ће о њему ми- слитн и говорвти. Но дан ио дан стојећа старци у Цариграду и њему често одлазећи, виде и познају, да се он нпмало не шалп, него да озбиљскп говори. Тако буду речени старци прпнуђени, прииасти цр- ковној столнци, власти и ла]рвјарху и искатп ира- вицу.
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шСКОЈ митрополити и епископи, који продају на л Ш .

-”“и- адг агклгздгд*Ј -»даллг уг&ч.
^"“ЈмтеПЈ^ЗтоТЈЈД,",вЈ„;« ?“«“! °”1У«• ™««

старане до «,вае аедиае т,рс.е госие« "Ч 1„’ ади , С.ет, Гор,. Ц.с . Ј. Ј‘""т ,

алп су овп билп поткупљени; најпослпје одт ртЗЈ I кој 'лаврп посјетио, којп бијаше у једном торњу за-

ском упоменутом мпнпстру Булгакову, тужити !!'! творен до његове смрти Једнп ПЈта пошљу га само

и плакати; но и овај пх одбије говорећи да он Т1,Сб 1! на вршеме, пак га послпЈе опет на престол по р 

ским поданпком не заповп.једа п да им у томпос«! те. ш?то се њекодпко пута догађало. А не знаду они

ништа не може помоћи. Но кад је исти минисТа„Т| митрополити, ако ли и знаду, неће за то да зна-

све разумпо, млого се саблазнио о патријарху 0 ево? ДУ, Да ^е 0НУ Јам5'’ 1,0 пР°Року ДавиДУ, ЈЈ У Р

тогордем, и тај иасопишесвуовуисторијуТпоша! * вом ископали, и њима други ископати и да ће

у Петрбург у кабинет. За ткј је дакле узпок8 
рагрица Екатарина II. пздала декрет, да се без доГ I 
вољења светЈРјшега спнода у напредак „е пма ПУстТ I 

тити у Русију никаква духовна пнострана липа 1 

ОваЈ Је узрок о мене задржао на пољској гран№ I
?атр0иТуНкђева’ 4°КЛе МЈе “ Р*^3? 

киЈ^^нмп^атоЈ^Г У^Цариграду^и^^^а^је ТдарИ 0т0' и

мански СЈео на грдкп пресгол, давали су Турди 1 
млого љета патри,арху по његову карлктеру и дост^ 1 

Јинству по све добру плаћу, да може жпвљети са' 1 
свој0м кортом. Но када би по смрти патријарха си I 
НОД п приндипи грчкп избира.ш другога онла ‘I 
осуЈетног маловременог славољубља, природн! сва’ 1
земна^онла’ ЧуСТВуЈС' штз **е '^^. шта лГвл |

^ „ онда би- велп1>, °Д истога синода митоо I 

полнти п епископи желпли сваки добити таку велн- 1 
ку част ивласт црКОвиУ; сваки би насвоју 
пратезао числв, колико из грчкије, толиЈи ол тупУ ’* 
скиЈе господе, везира п ага, да би тако патријао/ом I 
постата могао; Јер који највише число Р Ј Р

136
137

ха.

у њу пасти.
Тако дакле, када се поставља нови патријарх 

{кодико су ми њеки епископи и Грци по мом љу- 
бопитству расказивали), ваља њеколико стотипа ке- 
са плпти хпљада златније цекпаа просутп и Турке, 
цара отоманског бостанџаје, даривати. Ово је цп- 
Јела истина, коју човјек у Турској руком ухватити 
може; ако би дакле којн Грк ову исторпју читао и 
казао, да с«е гореречено о њпма и њиовом о6ичвј‘у 

нпје истипа, противио би се духу светом. Када су 
послије цари турски п остали Турци виђели, да о- 
ни просипају толико благо, када се постављају па- 
триЈ*архом, мигрополитом или епископом,расудили су, 
како паметни цари, да су они богатнји од њи, и 

тако су им престали давати плаћу. —
Ваља зпати јошт једап начин, како се њеки 

епископикод латрпјарха и сиеода постазљају. Мло- 
ги су Грци и грчки принципи у Цариграду врло бо- 
гати, зато који ишју пород и чеда, узму у свој дом 
каква свештеника попа, но понајвише калуђера, био 
оа одакле му драго, само да је штогођ учен, да мо- 
же њиоау дјецу научпти закону христијанском, и 

њеколико година. Њеки од овије калу- 
ђера уђу у вриЈ‘еме њиовог код принципа каквог пре- 
бивања у мплост господина, или госшуе, што Гр-
држе га 1»о

поткупи о-

Ј
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тогордем, и тај иасопишесвуовуисторијуТпоша! * вом ископали, и њима други ископати и да ћеу Петрбург у кабинет. За ткј је дакле узпок8 рагрица Екатарина II. пздала декрет, да се без доГ I вољења светЈРјшега спнода у напредак „е пма ПУстТ I тити у Русију никаква духовна пнострана липа 1 ОваЈ Је узрок о мене задржао на пољској гран№ I?атр0иТуНкђева’ 4°КЛе МЈе “ Р*^3? 

киЈ^^нмп^атоЈ^Г У^Цариграду^и^^^а^је ТдарИ 0т0' и
мански СЈео на грдкп пресгол, давали су Турди 1 млого љета патри,арху по његову карлктеру и дост^ 1 Јинству по све добру плаћу, да може жпвљети са' 1 свој0м кортом. Но када би по смрти патријарха си I НОД п приндипи грчкп избира.ш другога онла ‘I осуЈетног маловременог славољубља, природн! сва’ 1земна^онла’ ЧуСТВуЈС' штз **е '^^. шта лГвл |^ „ онда би- велп1>, °Д истога синода митоо I полнти п епископи желпли сваки добити таку велн- 1 ку част ивласт црКОвиУ; сваки би насвоју пратезао числв, колико из грчкије, толиЈи ол тупУ ’* скиЈе господе, везира п ага, да би тако патријао/ом I постата могао; Јер који највише число Р Ј Р

136

137
ха.

у њу пасти.
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држе га 1»о
поткупи о-
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ди зо«у думве; а како који уђе у ту част, онда јЈ 
већ сигуран и увјерев, да ће епископ постати. Овв 
думпе, прије вего се речеЈИ учитељ од њи и фац^ 
лије одлучи, пођу га препоручити патријарху и 
еоду, ако ли је од потребе, и сампм султанушам, 7ј 
ј. цара отомавског женама препоруче га, а сулх^ 
нуше патријарху и тако је он већ посгао еппскопоЈ 
које послије патријарх шаље у Босну, и у Бугарску’ 

Но ја сам се далеко удаљио од мога духоваикј 
у Пегрбургу Варлама; дај да се сад опет аем* 
вратимо. Запита ме послије овај старац, јесам дЈ 
био код тога и тога трговца богата; а ја му одго. 
ворим, да ппјесам. Таки запнше на карти ону фамиЈ. 
лију и дозове мога пзвошчика говорећз му: „Повев! 
баћушку оному дому у новоспасксм приходу.ц ЗатиГ 
се ја цјелујем и с њим опростим и пођем, ђе ме ст*Ј 
рац духом светим заданут упутпо. Било је три 
са по подне, кад сам ушао у једну велику саду. Т? 
не и. ђем нпкаквога слугу, а угледам млога * 

нпјесам смјео ни у једна куцнути. Шетао 
се њеколпко минута по оној салп, ал* ето ти извк 
једна сгара б. ба службеница, упита ме: „Когатр»*Ј 
жите, баћушка?44 Одговорпм ја: Старјешину. Окрец 
се баба натраг и уђе на једна врата; у тај минут 
вратп се и рече ми: Нзволпте, баћушка! Уђем ј* 
у другу салу, ђе ме срете један господичић (окодв 
22 љета могао је пматп), узе бдагослсвење и полт. 
би ме у руку, а затзм ме уведе у своју комору.Тт 
сједкемо и он ме упнта, откуда сам. Извјестим ц 
ја о свој мојој несрећи. Тек што су.о ми сјели бии; 
доиесе иам службенпца по обпчају рускоме пуш 
чим они угошћавају госта, како Талијанци к ТурццI 
каФОм. Када смо попили три четири шољице нунча, 
запита ме за књигу од синода, и када сам му ј^ј 
дао, написа овако: дано на цркву рубљи 50. Извад! 
послије исту суму и даде ми, и за тим 25 руби 
говорећп: 50 на цркву, а 25 Вами на пут за хар* 
Ја му учтиво благодарим на том благодјејању, а 01 
ме јошт поче молити, да сјутра дођем к њему ва

објед. Станем се ја изввњавати, да се сјутра рано 
намјеравам одлучити из ГГетрбурга; но залуду:

толике молбе морао сам се објећати, да ћу у 
Јутру У 12 часа доћи, како што сам и учинио. Ту 
сам ја" и он самп обједовалп и сједпли до два ча- 
са послпје подне. Кад сам пошао, спроводио ме Је 
овај господип до моје кароце. Кад ми је ђак отво* 
рио врата од исте, угледам унутри од постава ве- 
лпка четири шакета (од маже вреће) пуна, тако да 
не пмађа ђе сјестп у каруцу. Упитам ђака, што је 
ово. но и он нигага ее зпађаше. На то ми одговори 
речени господин: „Не питајте, баћушка, што је, пего 
примите ово као два лепта што је Христос од у- 
боге удосе прпмпо.“ Ја му свесрдео благодарам и 
пођем на мој квартир.

Кад сам дошао на квартпр, донесе ђак мој оне 
маже у комору, да пх впдимо што је. Но када сам 
впдио, остао сам изумљеи, дивећп се оном добром 
господпчић}, његовом стр.)ПОљубљу, милосрђу и

богатом награђењу. Ту су биле 
њеколикепече златоткане, сребром ткане и друге свиле 
с различпти цвјетовн и колури; црковни сасуди п 
један великп крст с фигурама такођер од змалЈа 
на свет\ трапезу; жртвепица с фигурама такођер од 
змалта (финифга) од сребра позлаћееа и с рубинп око- 
ло фпнифта накпћена; сервиз за 12 персона од стола п 
за кафу и друге различите ствари од сребра и 
позлаћено, како ти и пашамани златни п сребрни 
различити за фелоне и стихаре, којима ја не би 
зеаопосгавиги цијену. Видећи ја све ове ствари нена- 
дане у себе, нпје мв могуће било описати радосг, 
коју је дух мој чуствовао, расуђавајући у себа и ми- 
слећи, да ме сад неће бпти стид вратити се у моЈ*е 
отачаство, п манастпр Крупу. Онда су ми дошле, на 
памет рпјечи доброга мог пријатеља СтеФана Ђу- 
рпћа у Задру, које ми је рекао при мојем одлучењу 
У Бусију: Даст ти Госаод ао срцу твојему, и вас 
савјет твој исаунит.

С овијем стварма украсио сам ја моју обитељ,

на

оно-ирата,но са* ликом ненаданом и
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ди зо«у думве; а како који уђе у ту част, онда јЈ 
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еоду, ако ли је од потребе, и сампм султанушам, 7ј ј. цара отомавског женама препоруче га, а сулх^ 
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у којој се и данас мдоге драгодјене ствари аиде 
великије празници; тако и у другијем њеким 
гијем црквама у Дадмацији; и могу исповј 
дити истину, ако ми и неће свак 
говорим вјеровати, да ми не буде препество 
ла завист мога ва Христје брата, квко ми је оцд! 
била срећа у помоћи и како сам нмао од Вевецвј!

мпнистра од републике препоруку и од митројИ 
лита филаделфијског свидјетељство свуда за мидоеЈ 
тињу, а особито у онаковоме благочастивоме и бЈ 
гатоме, странољубивоме и штедром империјумуи 
роду, и да ми је било само за годпну или- д8Л| 
дозвољено од светјејшег синода милостнњу проситм ! 
могао сам сабрати мплостињу, да би могао све дах 
матпнске благочастиве биједне цркве снабдјетиј 
годпшњим крузима књпга и свјештенпм одиједои | 
сасудима црковнијем.

Био сам дан прије купио једну кароцу за 
рубљи, лагану за пут и за два коња. да могу по поии 
ти брже ходити* Размпшљавао сам, у што ћу 
драгоцјепе и богате ствари спремпти, да ми не б* 
што на тако дугом путу погинуло. Размишљавајг. 
ћи овако. видпм кроз мој прозор. ђе доће у корт^ј 
(авлију) нов један интов, са два коња упрегнута. 1Ј 
часа куцну ми њеко у моје двери од коморе. Јас| 
јавим, а оно уђе један младић, пољуби ме у руку и по<ц 
ми овако говорити: „Баћушка! онога мог господипа к 

дапас обједовали. другије пет браће нијесу имад 
среће вас впђети, ко^п су разумјели. даћете сјутрао^ј 
ходити из Петрбурга на тако дадеки пут д0 ваш« 
отачаства; и зато су вам послзли ову кароцу за лц. 
ше ваше путопање; а прптом молилп су ваше висо« 
копреподобије, када пођете, да се њима мало свра- 
тите.“ Кад сам видио ону каруцу нову, сву од гво- 
жђа и позлаћену, на моду енглеску начињееу, имк 
јућу један сандук (баул) наиријед, а други еазад, 
окопати у гвожђе, и њекакве синџире, ужима о| 
гвожђа привезате, најпослпје и катанце и кључе, 
што се остраг и спрпјед они баули увезују под за-

твор, мпслио сам у себи, да је по све лијепа и ко« 
мотна п да могу у оне сандуке све драгоц.јене ства- 
ри метнути; но за ону махину оће се идући поштом 
четирп или шест коња; колпко ће ме дакле више 
стагн пут, плаћајући коње? Тако би на једап начин 
волио, да мп је нијесу послали; а на други мислим, 
да ми је и стидно возити се па онаком интову, који 
мој прашукундјед нпје нп видио, а камо ли се по 
Русији возпо. Размишљавајућп тако, упптам слугу, 
би лп знао колпко су за њу платилп? А он мп каже:
БОО цекина оландески.

Сутра дап пошао сам колару, од кога бпја ку- 
ппи нрпје на дан лагану за два коња кароцу п мо- 
лио сам га, да мп узме назад исту, а да ми врати 
новце, расказивајући му, како су ми њека господа 
купцп послали једну кароцу на дар; а он је, као до- 
бар христпјан, примп и врати ми новце све. Ја сам 
му драговељно локлонио 20 рубљп сребрппје, зашто 
је могао не дати мп ни крајцаре; будући да се ствар 
погођена, продата и купљена, била она зла и добра, 
по нравпци вратити не може. Исти дан спремвм 
драгоцјене стваЈ и у ова два сандука, а пешто со- 
бом у кочију п пошљем ђака ђенералдиректору од 
поште, да ми наппше па мојој подорожној (пашпор- 
ту) по четпрп коња, на мјесто два, давати на пошти. 
Затнм иођем у њеке хосподе онроститп се и благода- 
рити пм на њиову угошћењу и милостињи подареној 
на мој харч; најпослпје реченом мннистру венеци- 
јанском Фрпдерику Фошкари. У вечер свратпм се 
упоменутој господи, која су ме себи звала: Казаћу 
нмена ове господе, а презиме нек остане: Браћа ро- 
ђена Николаје, Јован, Миханл, Сергјеј, Григорије, 
Сава, а двије њиове сестре: Марија п Ана. Кад сам 
дошао тамо, а они ме чекају с приправљеном слав- 
ном вечером, од различите рибе справљеном. Ту сам 
с њпма вечерао и до пол ноћи разговарао се, а кад 
сам се од њи растајао, дао ми је Михапл један ре- 
лој од злата, а Николаје други од сребра, који ме 
и данас добро служе. Оба су ова цилиндра од фа-
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рубљи, лагану за пут и за два коња. да могу по поии ти брже ходити* Размпшљавао сам, у што ћу 
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БОО цекина оландески.Сутра дап пошао сам колару, од кога бпја ку- ппи нрпје на дан лагану за два коња кароцу п мо- лио сам га, да мп узме назад исту, а да ми врати новце, расказивајући му, како су ми њека господа купцп послали једну кароцу на дар; а он је, као до- бар христпјан, примп и врати ми новце све. Ја сам му драговељно локлонио 20 рубљп сребрппје, зашто је могао не дати мп ни крајцаре; будући да се ствар погођена, продата и купљена, била она зла и добра, по нравпци вратити не може. Исти дан спремвм драгоцјене стваЈ и у ова два сандука, а пешто со- бом у кочију п пошљем ђака ђенералдиректору од поште, да ми наппше па мојој подорожној (пашпор- ту) по четпрп коња, на мјесто два, давати на пошти. Затнм иођем у њеке хосподе онроститп се и благода- рити пм на њиову угошћењу и милостињи подареној на мој харч; најпослпје реченом мннистру венеци- јанском Фрпдерику Фошкари. У вечер свратпм се упоменутој господи, која су ме себи звала: Казаћу нмена ове господе, а презиме нек остане: Браћа ро- ђена Николаје, Јован, Миханл, Сергјеј, Григорије, Сава, а двије њиове сестре: Марија п Ана. Кад сам дошао тамо, а они ме чекају с приправљеном слав- ном вечером, од различите рибе справљеном. Ту сам с њпма вечерао и до пол ноћи разговарао се, а кад сам се од њи растајао, дао ми је Михапл један ре- лој од злата, а Николаје други од сребра, који ме и данас добро служе. Оба су ова цилиндра од фа-
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брике лондонске из Енгдитере. А њиове сестре 
рија и Ана даровале су ми двије иконм 
мале оковане сребром и позлаћене; једну 
родичину живонријемњи источник; а другу светвтел! 
Николаја. Пмена ове часне фамилије и имање н,*| 
овије родитеља јесу исјечени на једној дасци <Ј 
мједи, која је прикована у зиду близу проскомиднјЈ] 
у мојој Светоуспенској обитељи Крупи у ДалмацвјУ 
да се на вијеки помињу, како ктитори и наградит^ 
љи манастира овог.

Може битп да којп читатељ ове моје повјесц 
неће вјеровати, да ми је једна фамилпја овако ште- 
дро учинила награђеније; но може се свак сигупД 
увјерити, јербо ону фамилпју у Петрбургу почиту^ 
милпјончиком. II ово су ми казали у ПетрбургуЈ'Ј 
њој: када је њиов дјед оне палате зидао, ондаје* 
један кантон унутра од палате узидао један миди. 
јон рубљи, за узрок, ако би по несрећи икада оаа 
фимилија пала у убоштво, да оданде могу извадити, 
Но у вријеме мога код њи бављења 
јесу у речеви мидијон ни такнули били, еего јоцц 
који приобрели. II колико има у Петрбургу 
прочој Русији купаца мплијончика, оспм прпнцнви 
п графа; но у кратко моје у њему вријеме упознао 
сам се само са овом једном фамилијом, на коју не 
је намјерио опште синодални и мој духовник Вар. 
лам. ^

би ме често Симеон Алачевић, родом Црногорац, 
који живљаше онда у Петрбургу; он ме је провео 
и по царском двору, када су реченп кнези били на 
увесељењу у Царскоме Селу. Особпто сам се на- 
гледао великије кнезова, Александра и Константина, 
који би често с принципом Шуваловим ишли на шпа- 
цир по Петрбургу у једној царској откривеној ка- 
роцн, да их се може свак нагледати. Александар, 

старији брат, сједио би с десне стране, а Кон- 
стантин с лијеве на кољени упоменутога принципа 
Шувалова, свог учнтеља. Како ова два мала кнеза, 
тако и њиовије родитеља Павла и Марије купио 
сам ретрате и донио сам у мој манастпр Крупу. 
Александар држп у лвјевој руци уирав оружије 
(мушкет), колпко да се муштра са својпјем малијем 
нз благородније соддати; а Константин држи један 
фијолин. Ова два мала кпеза ималп су у вријеме 
мога у Петрбургу бављења двије сестре, једпу, која 
је била за палатиеом’ мађзрскпм, братом нашег це- 
сара, а другу за Вајмара удату. Велики пак кне- 
зови Николаје и Михапл. како и двије сестре, уда- 
те сада једна за краља Виртемберског, а друга за 
краља Холандског, јесу се послије мене родиле,

СГут из Петрбурга у Москву и даље до А- 
зовсвог мора.

Повечери околоподноћи 10. маја1787 одлучим се 
пз Санкт-Летрбурга за Москву. Ту ноћ падне снијег 
доста велпк, али га је сутра дан сунце за три ча- 
са растоппло. Осванем у Царском Селу на ггрвој 
штацнји од поште, ђе сам фруштуковао, док су ми 
друге коње упрегнули. Путујући тако дан а ноћ, 
стигнем срећно 21. маја кроз Новгород у славни и 
.јошт од старпне царствујући град Москву. Москва 
је удаљена од Петрбурга 900 врста, које чинп 850 
мљетачкије миља. Не може се описати 
величина овога града. Видио сам ја јошт великпје 
градова, као: Цариград, Солунић, Смирну, Венецију,

као

и I

Тако сам се у Петрбургу бавио од 24. Марц 
до 10. Маја. Жао ми је било одвећ, кад сам из ње- 
га полазио, остављајући онако добре и поппеве 
душе и човјекољубиве христпјане, које сам у крат« 
ко вријеме познао. Једно ме је то мучило, што ц. 
светјејши синод није на руци био; но то могу ие> 
ветама мога супостата благодарити. Видио сам у 
Петрбургу све паметодостојне ствари и нагдедао 
сам се свакојаке красоте и дивоте. Често сам ви« 
ђао великога кнеза Павла Петровпћа и његову су- 
пругу, велику кнегињу Марију Теодоровну, тако и 
младе онде кнезове и кнегиње. По Петрбургу водио

љепота и



%

142 143

брике лондонске из Енгдитере. А њиове сестре 
рија и Ана даровале су ми двије иконм 
мале оковане сребром и позлаћене; једну 
родичину живонријемњи источник; а другу светвтел! 
Николаја. Пмена ове часне фамилије и имање н,*| 
овије родитеља јесу исјечени на једној дасци <Ј 
мједи, која је прикована у зиду близу проскомиднјЈ] 
у мојој Светоуспенској обитељи Крупи у ДалмацвјУ 
да се на вијеки помињу, како ктитори и наградит^ 
љи манастира овог.

Може битп да којп читатељ ове моје повјесц 
неће вјеровати, да ми је једна фамилпја овако ште- 
дро учинила награђеније; но може се свак сигупД 
увјерити, јербо ону фамилпју у Петрбургу почиту^ 
милпјончиком. II ово су ми казали у ПетрбургуЈ'Ј 
њој: када је њиов дјед оне палате зидао, ондаје* 
један кантон унутра од палате узидао један миди. 
јон рубљи, за узрок, ако би по несрећи икада оаа 
фимилија пала у убоштво, да оданде могу извадити, 
Но у вријеме мога код њи бављења 
јесу у речеви мидијон ни такнули били, еего јоцц 
који приобрели. II колико има у Петрбургу 
прочој Русији купаца мплијончика, оспм прпнцнви 
п графа; но у кратко моје у њему вријеме упознао 
сам се само са овом једном фамилијом, на коју не 
је намјерио опште синодални и мој духовник Вар. 
лам. ^

би ме често Симеон Алачевић, родом Црногорац, 
који живљаше онда у Петрбургу; он ме је провео 
и по царском двору, када су реченп кнези били на 
увесељењу у Царскоме Селу. Особпто сам се на- 
гледао великије кнезова, Александра и Константина, 
који би често с принципом Шуваловим ишли на шпа- 
цир по Петрбургу у једној царској откривеној ка- 
роцн, да их се може свак нагледати. Александар, 

старији брат, сједио би с десне стране, а Кон- 
стантин с лијеве на кољени упоменутога принципа 
Шувалова, свог учнтеља. Како ова два мала кнеза, 
тако и њиовије родитеља Павла и Марије купио 
сам ретрате и донио сам у мој манастпр Крупу. 
Александар држп у лвјевој руци уирав оружије 
(мушкет), колпко да се муштра са својпјем малијем 
нз благородније соддати; а Константин држи један 
фијолин. Ова два мала кпеза ималп су у вријеме 
мога у Петрбургу бављења двије сестре, једпу, која 
је била за палатиеом’ мађзрскпм, братом нашег це- 
сара, а другу за Вајмара удату. Велики пак кне- 
зови Николаје и Михапл. како и двије сестре, уда- 
те сада једна за краља Виртемберског, а друга за 
краља Холандског, јесу се послије мене родиле,

СГут из Петрбурга у Москву и даље до А- 
зовсвог мора.

Повечери околоподноћи 10. маја1787 одлучим се 
пз Санкт-Летрбурга за Москву. Ту ноћ падне снијег 
доста велпк, али га је сутра дан сунце за три ча- 
са растоппло. Осванем у Царском Селу на ггрвој 
штацнји од поште, ђе сам фруштуковао, док су ми 
друге коње упрегнули. Путујући тако дан а ноћ, 
стигнем срећно 21. маја кроз Новгород у славни и 
.јошт од старпне царствујући град Москву. Москва 
је удаљена од Петрбурга 900 врста, које чинп 850 
мљетачкије миља. Не може се описати 
величина овога града. Видио сам ја јошт великпје 
градова, као: Цариград, Солунић, Смирну, Венецију,

као

и I

Тако сам се у Петрбургу бавио од 24. Марц 
до 10. Маја. Жао ми је било одвећ, кад сам из ње- 
га полазио, остављајући онако добре и поппеве 
душе и човјекољубиве христпјане, које сам у крат« 
ко вријеме познао. Једно ме је то мучило, што ц. 
светјејши синод није на руци био; но то могу ие> 
ветама мога супостата благодарити. Видио сам у 
Петрбургу све паметодостојне ствари и нагдедао 
сам се свакојаке красоте и дивоте. Често сам ви« 
ђао великога кнеза Павла Петровпћа и његову су- 
пругу, велику кнегињу Марију Теодоровну, тако и 
младе онде кнезове и кнегиње. По Петрбургу водио

љепота и



т 145144

унутра ућп. Ја сам низа шкале у јаму силазио 
п нсто звоно мјерио ђе је окрнуто, и онђе деоље 
је млого од педља. Њеки су мп Руси у Москви ка- 
зивали да стари њиовп приповиједаЈу (но може би- 
ти да је басна), да су млоге трудне жене, коЈе су 
се ^лвже звона у домови налазиле, од велике Јеке 
лјецу побацпле, кад је први пут ово звоно зазвони- 
до Је ли истива, ниЈ'е ли, не знам, Ја онда у Мос- 
квп бпо нијесам, зато и друге не пагоним да вјеру- 
ју Пствна је, да се у Европи три ријетке и удк- 
витељне ствари налазе, о којима сам у мојој мла- 
дости слушао и које сам свагда виђети желио, које 
сам хвала Богу, п получпо. Прва је: у Москви И- 
ваново звоно, од ког нигда на свијету ниЈе било 
већег; друга: у Бечу звоник светога Стефава, фил- 
леграно и високо сазидан, и зато је удивљена до- 
стоТан; а трећа: у Венецијп нијаца светога Марка 
п около ње палате, које зову нрокураторије, стра- 
ним веома удивитељне. Пијаца је ева у дуљину 275 
моЈвје коракљаји, а у шприну 126, коју сам ја мје- 
рио некодико пута.

Кратко сам се вриЈ*еме у Москви бавио, за уз- 
рок, што мп је светјејшп синод мало времена или- 
тп срока дао, но у петнаест дана, коЈ*е сам тамо 
нровео, одпо сам непресгано по Москви до н»екпЈ’е 
припципа и богатије фамплпја, а понајвише у Дон- 
ском манастпру архомандриту Авакуму Миланковићу 

обједе. Ово је прави Србип и странољубпви А- 
врам. а особпто је свог нацијона љубитељ био.

Славни и пребогати град Москва био је године 
1812 запаљен од самије, како се говори, Руса, да 
би преодољели силп осам стотпна хпљада воЈ’ске, 
коју су Наполеон, бившиимператорфранцуски, и њего- 
впсајузвици против императора русијског Алексаидра 
водилп. Млоги путпици говоре да је град Москва до 
данас на ново подигнут и ноновљен, и да је млого 
љепшп и удпвитељниЈ*и, пего што је прпје био, иово 
ја могу лако вјеровати.

Кад сам подворио премудрог архиепископа Пла- 
Ж. Г. Зелића. 10

Болоњу, Цежену, Синигају, Анкону, Верону, Брешт I 
Бергам, Милан, Лион, Париз, Беч, Будим, Полсу»| 
Брин, Олмуц, Краков, Лавов, Варшаву, Кијев, Чет? 
нигов, Могплев, Твер, Курск. Новгород, ПетрбудЗ 
Пултаву, Кременчуг, Херсон, Черкаск на Дону, Азов 
које су сви славни п знаменити градови; но ни је.’ 
дан није ми се учинио већи и љепши од Москве^ 
Она има у округу 80 миља мљетачкије. Кроз 
тече ријека, не велика, Москва, од које је иСха. 
град узео име, који је, као што су ми њеки руса 
казивади, сазидан ирије Христа на њеколико сто.. 
тина годипа. У сред града види се једна тврди&и. * 
ца звана Кремљин на једном хуму, илити повнсокој 
гдавици; у тврдињици овој пма саборна велика све- 
тоуспепска црква, у којој се и данас крунишу ик- 
ператори русијски, премда у Петрбургу живу. д0, 
ред ове цркве виде се старински царски двори. у 
Кремљпну јестолицабила патријарха н архиепископа 
московскијеи типографија правилнијецрковнпјскаи- 
га. Ко би могао избројити чисдо црква п манасти- 
ра, који су богати и великољепнп а особито изнут- 
ра, ђе се само сребро п злато п различито драго« 
цјено камење блиста на иконама! Царске двери 
јесу од самога сребра, позлаћене и с раздичнијеи 
образи светије угодника украшене. На црквама и 
манастири виде се велика трула од кубета и зво- 
ници, покривени мједом (бакром) у огњу позлаћенич, 
који се, кад сунце сија, не да од златног бдистааа 
гледати. Пред Кремљином види се у једној дубокој 
јами звоно цара Ивана, високо 16 стопа, а 12 ши- 
роко. Када Ј*е она величина звона саливена 
у истој јами ђе лежи, онда су, за моћи 
звонити, сазидали били Руси четири ведика стуба 
около јаме и на чекрке дигли га за ушп. Но на је- 
дан царски празник звонили су, како што је по свој 
империји обичај, у сва звона; тако кад су звоно 
цара Ивана, кој*им су обично почињали, зазвонили, 
отргну му се уши, упадне у јаму, ђе је саливено, и 
одбије се с једне стране тако, да може човјек сред-
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шњу И узрок, за који сам био дошао у Русију. 
т сам бодовао дванаест дана, крв пуштао и њеке 
"У пе пио, које ми је љекар против огња давао.

временом мога боловања расуђавао сам и раз- 
^ шљавао;како бп се ја могао задржати у Русији 

него три мјесеца, послије која би морао по на- 
Д5?/светјејшег синода извћи из Русије. У Тули сам 
Л°?\мјео био, да је принцип Григорије Потемкин 
Рппоатио пмператрицу до града Курска и да се о- 

тле вратио у Кременчуг. Овај мп је принцип бао 
'Јобро познан, јоште кад сам био први пут у Русп- 
. аада је Кримеју подложио п мудрошћу својом 
без оружија иредобво, годпне 1783. Мој је пасош 
нз Петрбурга гласио, да ја кроз Кијев азађем пре- 
ко гранпце русијске у краљевство пољско; но раз- 

пШл,*вао сам, да би ме млого стало трошка, кад 
би се вроз Полонију, Гадицију и сву Австријску 
пмпериЈУ до Тријеста, а одавде по мору до Задра 
враћао, возећи на брику она велика четири сандука 
п два баула; него да би мање коштовало, да идем 
кроз речени Кременчуг , Херзон и црно море на 
Цариград, куд сам се и прије из Русије вратио у
Далмацију.

Тако кад ми Је полакше било у Калугп, пођем 
г. гувернатору и молим га, да ми премпјени мој 
пасош и да мп даде други до Херсона, за узрок 
Што би ме млого коштовадо по суву, а на толико 
гранпца дацију плаћајући за књиге и друге ствари. 
Добрп онај гувернатор преда ми еа ма други пасош, 
а онај из Детрбурга устави у својој канцеларији. 
За тпм погодим једнога Москаља за 50 златније це- 
кпна холандеза од Калуге до Кременчуга, да вози 
с мојим ђаком речене моје ствари, а ја сједнем у 
мој хпнтов п поштом стигнем осми дан у Кре- 
менчуг.

У КременчугЈ нађем реченога принципа Потем- 
кина, коме представим моју прошњу и опишем моју 
несрећу, која ми се нрикључпла код светјејшег си- 
нода, просећи га, да би ми дао пасош, да могу о-

тона, примпо ме ]е иосве учтиво и послао ме је ц0 
слије у књигопечатњу, да ми даду по налогу Св ‘ 
тјејшег синодаједан круг црковније књига. Д8а Сам' 
круга ја јошт за новце купио и другије којекаквије 
поучитељније књига, и све сам сложио у четири ве* 
лика сандука гзожђем окована. Ове санду&е запеиа'. 
тила су ми они у печатњи од конторе и дааи 
регистар. Најмим за тим једног извошчика, да в0зл 
за мном речене сандуке с књпгама; а најпослије оти« 
дем истом архиеписаопу Платону и благодарим Му 
на подареним књигама, који ми даде свој архипас- 
тирски благослов.

Јунија 18. кренем се пз Москве и трећи 
стигнем по пошги у град Тулу, ђе се дјела

Ј!И

Даа
. . сваковојничко оружЈе и лубарде, и друге коЈекакве гвоз* 

дене ствари које понајваше овде дјејствују и дјелају. 
Озђе сам у Тули мислио дочеката имиерагрицу 0 
којој фојетп јављаху, да се веће вратила из Кримеје 
ц да тежи у Москву, за празновати ту дан тезоиме- 
нија сина свога Павла Петровића на дан светије 
апостола Петра и Павла. Ја сам то одвећ желио 
само да предам њезиној камерЈ*унгферки, приецеза 
Наришкиновој за мене препоручатељно писмо од 
упоменуте графиње Марије Румјанцове, не бидиме 
ова представила императрици; зато сам ово моје на- 
мјерење објавио гувернатору од Туде. Но овај ми 
савјетовао, да то не чиним, говорећи, да би тако им* 
ператрицу утрудио посдије синодалне одлуке и дабв 
тако могао јошт горе страдати од светјејшег синода.

Трећи дан по мојем у Тулу доласку одлучим се 
одавде и пети даа стигнем у град Калугу, ведика 
и мдого богати, у коме се находи повиша чест рас- 
колника (фалинона, различније секта); н како се не 
могу никада постигнути тајности у ложама од фар- 
мавона, тако се не може сазнати, шта речени раз- 
личити расколници чипе у тајнијем својијем сабра- 
нијама. Овђе сам се разболио њешто од труда и вру- 
ћине велике, а њешго од скорби, ђе не пмадо среће 
дочекати у Тули императрпцу и представити јој моју

10*
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стати у Русији Мадој, осим Велике Русије, ј0п^ 
једну годину цросити милоствњу и виђети н>еку гЈ. 
споду од мога нацијона. Трећи дан даде ми 0вај 
принцип пасош за годину дана и у овом пасошу бц. 
јаше написано: да ми свагди, ђе би гођ укојграј 
дошао, даде полиција квартир и за коње зоб и св? 
јено. Но идући из Петрбурга у Москву кроз МадЈ 
Русију, свратио сам се био у Лубенски манастип 
моме љубезноме архимандриту Дамаскину Арц0аа. 
ну и даровао му ја онај хинтов; а он је мени 
био другу за два коња лагану кароцу. Ја саж н 
из тог узрока учинио, једно. што сам морао вавн- 
јек на пошти плаћати по четири коња, а друго, Шт0* 
сам просио мплостињу, зашто сам мислио, да О0а: 
који проси, пе треба да се вози на онакој кароци 
у којој се не би било стидно ни самом митроподип 
петрбуршком возити. Управо рећиЈа сам се ствдВо 
од свијета, проспти милостињу, а возити се у она. 
кој позлаћеној кароци^ зато сам је и даровао онон 
благодјетељу, који ми је савјетовао, како се нман 
други пут у Русију вратитп.

Мазо послије чује светјејши синод од епископа 
полтавскога Амвросија, како ми јеупомепути кеез 
дао пасош за годину и како ме Је узео под своје 
покровитељство; но није смјео ништа на против чн- 
нити, зашто је реченп Потемкин при Екатарини био 
велики власнпк Русије п па суву п на мору, каио 
што је познапо свијем онијем, који су читали ео- 
вине о грмећој у Русији и у цијелој Европи сдави 
истога принципа.

Августа 1. 1787. одлучим се са ђаком и кочи- 
јашем и*з Кременчуга кроз Полтаву и пођем уЧер« 
каск на Дон; зашто сам разумио био да је онаио 
народ млого богат, и тако сам мислио, да ћу се 
млого ползовати са милостињом Јербо нијесам зеао, 
да Ј*е већа чест у Черкаску брадати козака расш* 
ника, који су у рату на коњма најжешћи јуваци 
против непријатеља. Када сам од Полтаве ишао у 
Черкаск, ввјесам ништа друго видио, него пуста

гора, без в^.заега зр^аР ^ина*

поште држе, а на другије ајести Коае °*
не<5о, аојеби реаао, Л се са сви|у стС7

Чиипло ми се,

и

аа

иљом привезало. 
навезао далеко у пучине сињега мора, у коме се 
нпће ништа друго не види, осим под собом море 

над собом пебо, које се менп догађало на црпом 
мору ц кад сам из Цариграда кроз Архапелаг 

адрпјатнчко море у Трпјест пловпо у год. 1786. 
Уза сав госпојин пост ништа нијесмо јели, не- 

го хљеба, диња и карпуза, а пили воде барилце, 
које смо са собом носили из Мале Русије пз Пол- 
таве па кароци. Пдући лутем видили смо млого ди - 
вије звјерова у дану и около самог пута, као: ву- 
кова, дивије коња, лисица п пр. У зимно доба мло- 
г0 путпика, који пијесу снабдјени добро оружпјем, 
пропадну п жртва вуцима буду, који се љетп и не- 
вјешгп чине п пи па кога не ударају, но зими 
десет по петнаест у гомпли иду. Ноћали смо на 
тијем иустињама под ведријем небом, без дома и 
огња, алп сам носио кресиво у кароци, за моћп у 
јутру п у вече узварити воде за теју или кафу, но 
сува трава служила би ми МЈесто дрва, коју 
свагда сумпором занаљавао. На сред пустиње те 
напђемо на једну калмучку од Сибприје хорду; јошт 
из далека пред собом на десет венецијанскије 
ља угледам, ђе се њешто биЈ‘елп, као овце; зато за~ 
питам мога кочијаша Иванка, шга је оно? А он ми 
одговори, да су оно калмучке тенде (чадори). Кад 
смо дошли близу њи, ножелим видити онај дпвпји 
народ и њиово жпвљење, зато се свратим у њиову 
варош, ђе бијаше више од хиљаде чадора' Идући 
к њима говораше ми мој извошчик, да не идемо 
међу њп, будући, вели, да је оно народ дивији и 
да они коњско месо неварено и пепечено једу, а 
који пут н људско месо употребљавају. Ја му
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стати у Русији Мадој, осим Велике Русије, ј0п^ 
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огња, алп сам носио кресиво у кароци, за моћп у 
јутру п у вече узварити воде за теју или кафу, но 
сува трава служила би ми МЈесто дрва, коју 
свагда сумпором занаљавао. На сред пустиње те 
напђемо на једну калмучку од Сибприје хорду; јошт 
из далека пред собом на десет венецијанскије 
ља угледам, ђе се њешто биЈ‘елп, као овце; зато за~ 
питам мога кочијаша Иванка, шга је оно? А он ми 
одговори, да су оно калмучке тенде (чадори). Кад 
смо дошли близу њи, ножелим видити онај дпвпји 
народ и њиово жпвљење, зато се свратим у њиову 
варош, ђе бијаше више од хиљаде чадора' Идући 
к њима говораше ми мој извошчик, да не идемо 
међу њп, будући, вели, да је оно народ дивији и 
да они коњско месо неварено и пепечено једу, а 
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обар човјек, замодим га, да ме поведе у оеу Једеу 

аихову тепду (еадор), које он и учпни, Но кад сам 
тшао у нутра, не нађем нигата друго, него једну по- 
веливу бакру, лонац, здјелу и њеколико жлица, за* 

објешену једну даску четвороугалну, по аршина 
шпроку и дугачку, на којој изрезано бијаше љешто 
у округ баш као зраци од сунца. Ова фигура пред- 
став/ала јесунце, кому се Калмуци клањајуи које за 
ЈЈога почитују. Ја сам му довољно нредиковао, да 
суаце вије Бог. него да је божије створење, како 
'мп. п да је Бог невпдими, који је саздао небо 

земљу, море и све шго вндимо и не видимо, сун- 
це, мјесец и звијезде и све што је гођ на земљи и 

' небу, а најпослије и човјека, јест велики, свемо- 
могући И млогомилостиви, који нам је дао разум, 
расуђење и све ове ствари на услугу нашу, сљедо- 
ватељно да се њему ваља клањати и њега за пра- 
вог и истинитог Бога почитовати. Но он ми на све ово 
одговори, да они за оног Бога не маре в не знају, кога не 
виде, него само за онога, т. ј. сунце, које виде. Ци- 
јели час предикао сам му, али залуду.

Међу тим видим једну младу жену, којој висја- 
ше коса с обије стране ушију оилетена, по обичају 
далматинскије жена, и дебела као рука, до земље. 
Осим тога бијаше јој коса црна као у гаврана пер- 

Ја сам помислио, да је оно од црног коња нри- 
__ ~ реп; зато упитам онога Калмука, да ли су оно 
њене природне власи, или је наставила коњски реп. 
Но он мп каже, да су оно њезине природне косе. 
Рекнем му, да јој каже. да ми пружи ону једну пле- 

и,ј, да се увјерим. Он то учини; а ја јој 
полагано приближивати и руку пружатп, осми- 

јавајућп се, да се не плаши од моје камплавке и 
браде и крста, но она све натраг уступаше и једна 
је Калмук увјери, да јој нећу ништа учинити. Та- 
ко стане, подигне ону плетеницу и пружи мп осми- 
јавајући се на ме, и ја се на њу оемијава, јер не 
знадо с њоме говорити као ни с другима, којп би- 
јау ту. Узмем у руку ону пдетеницу и станем је

јесам вјеровао и морао је возити међу псте Кад. 
муке, куд смо п дошли. То је баш бпло око подв/ 
Мп смо имали са собом оружје, тромбун, двије^ 
бурњаче п копље, све готово и набијено, зато 
ђаку п пзвошчику говорио, да сваки од њи задеве 
за појас малу пушку, а ја ћу држати приправав 
тромбун; ако би видили, да ће нам које зло уви. 
нпти, а оно ћемо се бранити и на кароци с ковва 
утећп.

Кад смо дошли пред њиове куће, чадоре, којн 
су све у ред п по концу управ разапети, взиђем ја 
из карсце. Но кад нас опазише, стане се једво ц0 
једно из оније чадора пзвлачити, а сувише дјеца 
како мушка, тако и женска, која бпјау сва гола н 
боса, као од маЈке рођеиа; само она, која су прецца 
бпла 10 годипа, имадоше њешто мало худпа одјела. 
Ја томе нпсам зоао узрока и мислио сам, да је 
или таки обичај, или да се немају у што обући, или 
да су се свукли од велике врућпне. Дивљаци се све 
више и више скупљаше и грнуло је било охо мене 
впше од стотине, које ме је мало било и уплашило. 
Гледамо ми у њи, а опи у нас и онп говоре аешто 
по своме језпку, но ко ће их разум.јетв?

Ето ти срећом једног старог Калмука, окојо 
60 љета, који знађаше чисто језик руски, буду^и 
да је служпо љеколпко година у кавалеријв 
с козацпма Донскијем. Упита ме старац: „Што из- 
волите, баћушка; када сте дошли к нам у госте?“ Ја 
му одговорим, да нећу нашта, него да сам се свратио, 
вндитп оваЈнароди како живи у овој пустињи,зашто 
нијесам видио у толико дана поља узоратије и поси- 
јатије, и шта Ј*еде? А он ми одговори, да они нигда 
не ору и несеју, него дамало хљебаједу, вад гакупе;но 
даживу понајвише с млијеком од крава, оваца и коаа 
и с месом, кога блага имаду толико хиљада. Речеми 
даље, да им марва љети траву пасе, а зими сијено 
Ј’еде, како шго се п њеколико стотипа пластоза си- 
јена видитп могашеђегођблизу извора,ђебијашеводе.

Видећи ја, да се онај старац Калмук чињаше
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обар човјек, замодим га, да ме поведе у оеу Једеу аихову тепду (еадор), које он и учпни, Но кад сам тшао у нутра, не нађем нигата друго, него једну по- веливу бакру, лонац, здјелу и њеколико жлица, за* објешену једну даску четвороугалну, по аршина шпроку и дугачку, на којој изрезано бијаше љешто у округ баш као зраци од сунца. Ова фигура пред- став/ала јесунце, кому се Калмуци клањајуи које за ЈЈога почитују. Ја сам му довољно нредиковао, да суаце вије Бог. него да је божије створење, како 'мп. п да је Бог невпдими, који је саздао небо земљу, море и све шго вндимо и не видимо, сун- це, мјесец и звијезде и све што је гођ на земљи и ' небу, а најпослије и човјека, јест велики, свемо- могући И млогомилостиви, који нам је дао разум, расуђење и све ове ствари на услугу нашу, сљедо- ватељно да се њему ваља клањати и њега за пра- вог и истинитог Бога почитовати. Но он ми на све ово одговори, да они за оног Бога не маре в не знају, кога не виде, него само за онога, т. ј. сунце, које виде. Ци- јели час предикао сам му, али залуду.Међу тим видим једну младу жену, којој висја- ше коса с обије стране ушију оилетена, по обичају далматинскије жена, и дебела као рука, до земље. Осим тога бијаше јој коса црна као у гаврана пер- Ја сам помислио, да је оно од црног коња нри- __ ~ реп; зато упитам онога Калмука, да ли су оно њене природне власи, или је наставила коњски реп. Но он мп каже, да су оно њезине природне косе. Рекнем му, да јој каже. да ми пружи ону једну пле- 
и,ј, да се увјерим. Он то учини; а ја јој полагано приближивати и руку пружатп, осми- јавајућп се, да се не плаши од моје камплавке и браде и крста, но она све натраг уступаше и једна је Калмук увјери, да јој нећу ништа учинити. Та- ко стане, подигне ону плетеницу и пружи мп осми- јавајући се на ме, и ја се на њу оемијава, јер не знадо с њоме говорити као ни с другима, којп би- јау ту. Узмем у руку ону пдетеницу и станем је

јесам вјеровао и морао је возити међу псте Кад. муке, куд смо п дошли. То је баш бпло око подв/ Мп смо имали са собом оружје, тромбун, двије^ бурњаче п копље, све готово и набијено, зато 
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чадора за потребу тјелесну пзнћи, он- 
сами и баце далеко од себе, како што 

У нас бацаЈу коње, кад крепају. Ово су ми млоги 
руси казпвалп, што Ја не могу лако вјеровати, а докле сам гледао, како онај Калмук реже хљеб\ а 
дјечпца од радости око њега подскакују, пестане 
мп старац онај Калмук, који је по руски знао, из 
очију, и тако га нијесам могао за то иитати. —

окрећати п пипати п увјерим се савршено, да Су 
баш природне њезине власи; но ученемисе тако опгтп! 
као длаке од најдебљег коњског репа. Нијесам се 
чудио оној дуљини до земље, зашто самјошт виђао 
али ми је бпло за чудо онолика дебљина, као У 1 
лакта рука човјечпЈа.

Овај је народ доведен од граница сиберскије 
и китајскије и зове се калмучки народ. Сви живу 
уједно и пишта им није подијељено, него само оае 
тенде, ђе сваки са својом фамилпјом пребива. Све 
им је благо, које гођ имају и које се у марви са- 
стоји* опште, како што је у вријеме Амрамово ба- 
ло, и међу њима се садржава љепша општпна, не- 
го ли по Турској п у Далмацији по њеки манасти- 
ри. Овај парод пије пи по свецрн,нп по све бијео 
него је на подобије кестена. Главе су им округде* 
лице блпједо, усне како у људи, тако и у жепа, де! 
беле, образи такође округли п пуни меса; а сви 
су у лпцу 1еднолики тако, као да их је једна мата 
породила, нити се може разазнати у лицу, које је 
мушко, које ли јз женско, него само по одиједу.

Када ћу поћи и сјести у каруцу, увати ме је- 
дан Калмук за руку п почне ми њешто

сти веће из 
ма га убВЈУ

код

Цовратак од Азовског мора; бављење у Ма- 
дој Русији и у Новој Србији; навјет ковани 

даивоту од ђака и кочијаша; ласка- 
чињена ми понуда 8а остати на сва- 

гда у Руеији.
Августа 14, баш у очи успенија, стигнемо у 

Черкаск' који бијаше капиталод реченије Донскије 
козака. Сјутра дан на усненије био сам у Черка- 
скоме гралу на летурђији, ђе ме је протоноп, парох 
од истога капитала, просио к себи на објед. У овом 
граду бавио сам се три дана, а четврги превезем 
се преко велике ријеке Дона и стигнем у тврдињу 
Азов, која лежп на бријегу азовска мора, у које 
испод тврдиње утпче исга ријека Доч. Осми дан 
вратим се натраг у Черкаск преко Дона и све ни- 
зањ од мјеста до мјеста по оније богатије рибарч 
идућл, дођем у Тагапрог град, који лежи според 
Азовом на бријегу. Испод њега покрај Допа виде 
се велике магазе, ђе Руси чипе с Грцима из Царп- 
града и Анатолије, т. ј. Велике Арменије, велике 
трговипе, а највише житом (шеницом).

Овђе пукне глас, да се објавио с Турцима рат; 
зато се 15. септембра вратим из Таганрога све по- 
над Кримејом татарском, а онда већ руском, у Ма- 
лу Русију, у Нову Србију, ђе сам се бавио сву је- 
сеа и зиму до Августа 1788 године, частећи се код 
ђенерала српскије Чорбе, Хорвата, Пишчевића, Под- 
горпчапина, Косанчаћа, и друге млоге господе срп- 
ске и руске, који су узели оставку и живе у сво-

моме
твљна

мрмљатЕ.Згплашпм се ја и помпслим такп на оно, што ми је 
кочијаш казивао, нрије него смо к њима дошли. Упи. 
там ја мога толмача Калмука, да рече, шта ће 
шта иште од мене? А он ми одговори, да им 
ки путнек, који се к њпма сврати у госте, дарује 
по њешто гостипца. Таки заповједим ђаку, да ми 
донесе један хљеб из маже (шакета), који њима 
дам, а опи му се обрадују више, него печену волу; 
а сувише она јадна голуждрава дјечица, која су од 
мплине подскакивала. Свуче један свој до земље 
кожух учпњен од овчије коже и простре га; загим 
узе нож и поче резати онај хљеб онако, као 
по цркви пашој анаФору режу, а када сврши, онда 
даде свакому по ону Једну мрвицу, који ту бијаше. 
Ваља знати, када у овога народа у кога фамилији 
остари отац, или мати, тако да не може од старо-

и
сва-

што
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јијем селима и спајилуцима. Понајвише сам проводц 
врпјеме у Новој Србији у Новомиргороду код мо. 
га љубимога патриота мајора Јована Скорића, ђе 
сам покројио све оне упоменуте пече за одежде 
фелоне, епитрахиље, наруквице, стихаре, ораре’ 
златогкану завјесу на царске двери, тако и окодо 
свете трапезе. У то вријеме дошле су ми из Кцје. 
ва наручене од Гавре Петровића три пконе и цар. 
ске од дрвета изрезане двери за мој манастир Кру. 
пу, с жпвописнијем фигурама четири јеванђелиста 
озгор благовјештеније пресвете Богородице.

Овђе сам се у Миргороду разболио, зашто 
сам прозебао био од велике студени и леда. Ове 
знме посута бјаше војска русијска по квартири у 
свој Новој Србији и бијаше поскупило све, а осо- 
бито зоб и сијено за коње. Ја сам имао кочијаша 
Руса, а ђака Срба из Кроације, Лике, села Попине 
ко.ји су знали све, шга ја вмам. Зато су се дого- 
ворили били ове моје слуге, да ме у мојој болести 
отрују и тако смрти предаду; јер је ђак вмао на- 
мјереље послије моје смрти наслиједити све оее 
уноменуте ствари, кљиге, коље и каруцу, а извошчи- 
ка у зетиза слугу, да му понесе у Полонију,којане 
бијаше далеко и граница од Миргорода само 10 ми- 
нута удаљена. Дође мени један човјек. од кога су 
вскалп отрова и који је јошт прије Чивутин био, и 
објави ту ствар подуховно; а ја му благодарим и 
дам тако преко домаћина јавити полицији, која их 
је таки оно јутро уватила и у арест метнула. Ту 
су стајали осам дана, док су их изумјали и уочила 
се с онијем, од кога су искали за ме смрг. Када 
су се сами одали, хтјели су их послати у Кремее- 
чуг у главну гувернију. Но када су ми дошла љека 
господа и казала, ако их пошљу с њиовом изуми- 
њанцом у суд криминални, да ће биги осуђени, по- 
ћи у Сиберију до своје смртп, осим што морају прије 
трчати шибе, колико да су и пзвршили убиство, јер 
су имали тврдо намјереље тому: онда сам писао и 
молио полицију, да им ја прашгам њиово прегрје-|

шење, п да их не шаље у гувернију, него Руса ње- 
говој кућп, а ђака преко границе у Полонију. Тако 
су обојица отпуштена била и ђак с војницпма спро- 
вођен за границу руску, а извошчик до свога дома.

Ј'поменути ђак јест кривљп, него пзвошчвк, и 
вмао је ову злу мисао против свога господина јошт 

мЈесеци прије моје болести, који сам га ра- 
одпјевао, како себе. За узрок што сам га јед- 

поварао, ћаше ме смрти предаги и оне 
ствари уграбити, распродатп и трговцем се

шест 
нпо и 
ном мало 
црквенетчпнити, као што се сам исказао на испиту у по- 
лвцпји. Но господ Бог и крупска чудотворна Бо- 
городица били су моји срцевједци п нијесу ме до- 
втстпли. смрти од слугу предан бити, како год п 
' стварп нијесу дали да пропадну, које су нами- 

јењене и подарене билекрупској Богородици; зар да 
се пспунп она моја жеља напријед од њеколико нро- 
мавшије љета п да ми се збуде по моме пророштву 
од мога јоште јуношгва.

Кад сам се од болести придигао, намјерпо 
поћи у Јелисаветград принципу Потемкиву, за про- 
ситп насош, с којпм би се вратио у моје љубезно 
отачаство, п то по суву кроз Полонију и Австрију, 
не могућп чрез црпо море за узрок војне с Турци. 
Истина онда се јошт не бијаше почела, но свакодан 
прибављахусе колоне, лубарде, провизион к армади 
велпкој код Јелисаветина Града у Новој Србији, ђе 
бијаше кнеза Потемкина генералквартир. Онда се и 
у Авсгријп ириправљаше пмператор Јосиф II да 
заједно с Русом војује против Т>рака.

Лишен ђака п кочијаша,мислио сам, штоћу сад? 
Кочијаша би лако нашао, али ђака не могу добпти, 
којп би ме послуживаои којими је од потребе сваки 
час. Тако помислпм, иије друго, него ваља бити сам 
и слуга и господар све до Далмације. Но све ме је 
ова мисао плашвла:што ћу. ако се ђегођ папутураз- 
болпм у краљевству Пољском, или пмперији Авс триј- 
ској, и ако ми се на путу ђе случи смрт, у кога ћу 
се исповједити? Не имам вјерног слуге, који би у
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јијем селима и спајилуцима. Понајвише сам проводц врпјеме у Новој Србији у Новомиргороду код мо. 
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ном мало 
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овом случају одвезао речене стварк у Далмацију 
него би све пропале; нити би их манастир Круца' 
икада видио, него би остали у каква /Кида, како 
што се догодило једном у Преслави, који је ту уМр0 
Овај је возио из Русије за далматинске и у Боаи 
Которској манастире и цркве 12 круга књига, које 
је била послала Јелисавета Петровна, императрцца 
русијска, преко епископа Симеона Копчаровића ис- 
ходатајствоване; но кад Је умро,^ а оне остану у 
Лајнцигу, у Преслави до года 1788. Ове године до« 
ђе њеки мој худи патриота к кпезу Потемкину и хи- 
трошћу својом и лажом обмане га и добије 
од њега све књиге, објећавајући се, да ће он све 
књиге и окруте однпјети у Далмацију и у Боку Ко- 
торску и да ће предати истијем манастиром и црк. 
вама, како што је потписано било на књигама, куда 
]е који кругбио опредијељен; јошт му је реченикнез 
Потемкпн дао био не малу суму новаца за трошак, 
т. ј. за транспорт реченије книга од Лајпцига до Дал- 
мације, и да плати у крчму фит, ђе су стајале псте 
книге толико година; но мој упоменути патриот из- 
мрчи, кад је дошао био у Тријест. све оне 
се, п распрода по скупе новце све оне књиге 
по Кроацпји, Тријесту, Ријеци и по другије мјести. 
Од онога времена учини се великим и богатнм 
трговцем,жигаром, у империји австријској и одсели се 
у Копривппцу. Ово, што овђе о његову непоштену 
поступку пишем, не може ми ни он рећи, ни други, 
да није истпна, зашто сам онда био и ја код Потем- 
кина у години 1788, када је он добио 
што је просио; а у њекодико мјеста, како у Тријесту, 
Карлгатату, видио сам исте књиге са замрчении 
потписом.

Веће сам се од болести прпдпгао био и намје- 
рио ићи у Јелисаветград принципу Потемкину и у- 
зети пасош, да тако будем приправан п како дође 
прољеће, да се вратим кроз Полонију п Аустрију 
у мојеотачаство. Нађемдакде кочпјаша до Једисавет- 
града, одем тамо и представпм принципу Потеткину

|у прошњу, да ми даде за границу пасош и ре- 
од мојије црковније ствари, јошт га к томе 

да даде заповијест директору од дације
моју
гистар 
замодим,русвјскоЈ граници, да ми не има визитирати 
ствари моје. ни дације искати. Чекај данас, сутра 

впше од мјесеца дана; нема ништа од одговора, 
даје пасоша. Сваки сам дан ишао у цир- 
би давао аудијенцију, ђе би се сабирали 

другп, њему потчпњени принципи, фелдмаршали, ђе- 
нерадп и разни официри и полководци, до сто и 
педесет персона, н у опе уречене дане сви би оста- 
ли код кнеза на обједу, што се и мепи њеколико 
п>та случпло. Од девет часа у јутру сабирала би 
се поменута господа у једну велику салу и пе зна- 
јући, када ће кпез изићи из свог кабинета к њима, 
чекалп би га неки пут до 12 часова па ногу и рп- 
јетко би који пут ушли к њему прије, него изиђе 
амо који припцип, а то именом кнез Репнин-Љу- 
бомпрски, приецип пољски, који Је имао за супругу 
синовку рођеиу Дотемкинову п који је бпо у служ- 
би руспјској. П када би из кабинета изишао, све 
би у округ ишао од једеога до другога и говорио 
би сњим по њеколико ријечи. Ја би стајао нај- 
скрајњи до врата са полтавским енископом Амвро- 
сијем и с фелдпатром његовим Мојсејем, и сваки 
би пут дошао завирити у очи п не би мп ништа го- 
ворио, а ја њему не рмиЈ'ем, видећи, да ни други 
виппа с њиме пе бесједе, ако га што он прије не 
запита, него бп му се само поклонпли. Бпјаше мало 
крпвоок п по све кратка вида, и зато се уносаше 
сваком близу образа, н ко не зна, мислпо би, да 
ће се с њим пољубитп. Не бијаше по све висок, но 
по све једар, дебео п лијеп у образу, странољубив 
млого, а особито прама духовпога чипа, зашто је и 
он мислио бпти у младостп монахом. Њеколико пу- 
та позван сам био на објед, тако и код принципа 
Репеина. Кажу, да је ова фамилиЈ*а од русиЈ'скпје 
свије принципа најсгариЈ*а и да је почела прије рож- 
дества Христова на 300 љета.
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Код кнеза Потемкиеа бијаше обрјеромонах Мо> 
сеј, природни Рус, који је био прије у Москви 
тељем разније језика и теолог. Мало је у уче&у 
разлику имао од Платопа премудрог; но бијаше 
човјек млого крупан и претид преко мјере. Овај ме 
је толико молио, да останем на мјесто његазаобп. 
фелдпатера, говорећи, да се жели вратити у Москву; 
но ја сам се опет желио вратити у моје отачаство’ 
зато се нијесам могао нпкако приклонити. Истина* 
размишљавао сам свакојако, и у једну би руку рад 
био остатп, а у другу не; а упомепути Мојсеј већ 
ми је био додијао, говорећи. сваки дан. Такођер а 
мој горе речепи патриот мајор Скорић савјетовао 

је, да се тога посла пе примам. Најпослије ма. 
слио сам сам у себи: како би се ја смио усудити, 
код онако великог припципа бити фелдпатер, како 
ли би ја бивши прости Србин, без сваке науке 
говорио сваке неђеље и празника предику (сдово)* 
ђе слушају толико принципа и генерала? И ово је 
био сам један узрок, што се нијесам могао прикдо- 
нптп, да останем. Један дан по обједу, када смо 
код реченога принципа већ биди ручали п само 
јошт кафу пиди, приступи к менп прпнцип, Потем- 
кин, п поче ми говорити ове ријечи: „Куда ћеш 
ти, баћушка, сад из Русије? Сад је војна с Турком; 
остани са мном за обр-јеромонаха у поход, јер мој 
обр-јеромонах Мојсеј научио се лежати у Москви, 
као свиња у блату; и ја вас увјеравам, када се 
учини с Турком мир и вратим се у Русију, прва 
епархија која остане удова ви ћете битп архијереј.“ 
За овај узрок потеаао ме је више од мјесец дана, 
само да би ме речени Мојсеј увјешгао, да останем. 
Ја му се поклоним и одговорим му: „Ваша свјет- 
лост! Ја сам привезан с мојим манастиром и вјен- 
чан с њпм, како муж са женом, п зато ни под ко- 
јп начин не могу остати.“ У оној сали бијаху ланд- 
карте, тако ме приведе к једној и упита ме: ?Гдје 
је ваш манастир п куда ћеш, кад је сад војна с 
Турком?* Ја нађем у ландкарти море адријатичко,

онад којем пружа се Далмација, нађем и Задар и 
110 у Ведебит, под којом лежи манастир Крупа, и 
Г°кажем му, говорећи, да ћу ја ићи кроз Полонпју, 
Јавов, Краков, Беч и Тријест натраг, а не кроз 
Туоску земљу, кад се не може за узрок рата кроз 

оно море, куда би ми млого лакше било и мање 
пошка стало. И на ово ми ништа не одговори. Упо- 

Т|енути пак м°ЈсеВ моле^и ме сваки дан, бијаше 
и додијао, и бија се почео приклањати да оста- 

М Један дан кажем ја ово моме горе реченоме 
Скорићу, иштући од њега савјет, би линем.

патриоту
остао, иди не? А он ми одговори: „Ајде ти носи 
оне драгоцјене ствари у твој манастир, које Дал- 
мација нигДа ниЈе В0Дила- ЈеР бијући се у војсци 
и рату с Турци и робље турско амо водећи, могла 
би се куга донијети и у армади могао би погинутп; 
зашто када се маршира нротиво непријатеља, ваља 
да оберфелднатер нанријед носи свети крст пред 
војском и да сдободи војпике.“ Нити сам се ја бо- 
:ао куге, нити турске лубарде, него ми је жао би- 
ло, да збрана милостиња моме манастиру без мене 
не пропадне; зато ме је највише устрашио исти 
Скорић и зато сам се ја разбио, да пропустим ону 
срећу код прпнципа Потемкина, која ми бијаше на 
ноге дошла.

Тако једиво моје монашко објећање п љубов к 
отачаству задржади су ме, те код Потемкина не 
остадо. Љубов, велпм, к отачаству, ђе сам био по- 
слије гоњен и ненавпђен. Праведно вели дакле еван- 
ђелије, да пророк не може ниђе бити бесчастан, осим 
у свом отачаотву. И колико је више здоба чов.јечи- 
ја и завист подизала иа ме вале, толико сам ја ви- 
ше у оном гоњењу био постојанији и непоколеби- 
мији, имајући овагда уфање на Бога, крупску бого- 
родиц) н царску правицу, којои су правицом сви 
моји гонптељи, осим једнога, побјеђени. Исти су 
моји гонитељи већ скоро сви од дица земље истре- 
бљени; а меие грјешника Бог јошт у числу живије 
садржава.

ме
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Повратак из Русије преко Пољске, Веч& 
Тријеста и Задра у Манастир Крупу. Цдо ’ 

овога другог онажо путовања. л
Једва послије шест ееђеља добијем пасош ол 

прпнципа и препоруку на директора од русијске 
догане на г. Василија Маклакова, да ме не има на 
граници визитирати, нити дације за ствари црков* 
не узети. Тако се вратим у Новомиргород и отидем 
с регистром од ствари пољском днректору, да ВИв 
дим, шта ће он рећи и колико ће искати дацијо 
за четири сандука књига и ствари. Када виђе 
ректор регистар, учини рачун и каже ми, да ћеме 
сто и педесет цекина холандески стати. Чујући ја 
то, останем као изумљен и рекнем му: да оно није 
роба од трговине, него књпге, одежде и другества- 
ри црковне, које иду транзит кроз Полонију и 
Австрију до Далмације. Овом сам директору понио 
био њеки дар; но он као поштен и благородан го- 
сподин вије примпо, него ми је учтиво па аему 
благодарио, говорећи:„Ја би вас пропустио без да- 
ције; аликолико кроз Полонију нма принципата, сву- 
да би вас мучили и питали дацију, ако не би узеди 
од мене цедуљу да сте платили краљеву дацвју овк 
награници.и Захвалпмму на овом извјештењу и вра- 
тим се дома замишљен и скорбан, мислећи: ко ће да- 
ти 150 цекпна у злат)? Срећом мојом бијаху се на- 
мјерили у Миргороду њеки Рожаровић, ђенералконзуд 
австријски, тако и ђенералконзул пољскога краљев- 
ства, којп су стали у Херсону близу Очакова на 30 
венецијанскијемиља и који су премјештенп били по 
указу русијске власти за узрок рата с Турци у 
Миргород, ђе сам се с њима добро упозпао.

Намислим писати у Варшаву једну прошњу кра- 
љу пољскоме Станвславу, тако и његовом секретару 
Грку, с еојим сам се првје познао, кад сам кроз Вар- 
шаву други пут у Русију ишао и кад ми је краљ 
пасош за Петрбург дао. Тако отидем реченом пољ- 
ском конзулу и замолим га да ми сачини прошњу 
краљу, које је он и учинио, а ја сам се само на њу

•ао ДРУГУ сам пр°шњу пвсао по грчки упоме- 
п°ЈП!!Ссекретару, молећи га, да ону моју прошњу 
рутом ис^оме св0Ме краљу и да ми исходатај- 
ПреДГе од краља декрет, да ми је слободно поћи 
СТВ^ његово краљевство без дације. Метнем да- 
КР°3 мс1У прошњу на краља у писмо секрета- 
кЛв запечатим и дадем на пошту. Но чекао сам 
Рев0’ вор три мјесеца,од првог априла до посљед- 
ва °Д јунија, и мислпо сам већ, да га нећу ни до- 
аеГа ад’ ето ти од секретара писма на ме ло пошти 

цедуље, велике као добар длан. На овој 
бијаше печатан орао с једном главом, грб

бптв; 
и једне
ЦељсЕОГ Браљевства, п јошт к тому написано словима 
П° ипским. н° језиком пољским, да могу провестн 
лаТ ствара слободно кроз краљевство пољско и све 
аеговепринципатебез сваке дације и препетства.

Кад сам получио речени краљев ордив, отишао 
упоменутоме нољскоме конзулу и благода- 

о сам му на услуги; тако и пољскоме директору 
од дација» коме сам показао речену краљеву за- 
повијед. Када је овај прочитао речену цедуљицу, 
остао је з чуђен, и пољубивши у онај орлић, гово- 

мп је: „Моц лање доброђеј, сада можете ходи- 
ти када оћете, и небудете илатити ништа дације.“

’ реће сам био сасвијем спреман и ништа ми не 
манхаше, него кочијаш, који ће ми коње од мојекаро- 
це гонитп. За оне друге моје ствари погодио сам 
бпо јед1»ог фурмана Пољака, са три коња. и то од 
Миргорода до Лавова за 50 златније холапдеза; но 
~ево бпједе, не могу наћи човјека за моју кочију 
сигурна, долазећи ми на памег први мој кочијаш и 
ђак. Руског бп поданика могао наћп; по закони ру- 
сијскпЈе цара не даду извести преко границе њи- 

човјека; а тајно, т. ј. крадом било би доста 
сдугу, који би жељели са мном поћи, али се не сми- 
је ризпкати; зашто, кад би се СЈ*етили и то би се 
дозеало, стигла би ме иисма и налози, и до Беча ка- 
да бп допрео, и послиЈ*е би ме могли послати Руси

Ж. Г. Зелића
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бптв; 
и једне
ЦељсЕОГ Браљевства, п јошт к тому написано словима 
П° ипским. н° језиком пољским, да могу провестн 
лаТ ствара слободно кроз краљевство пољско и све 
аеговепринципатебез сваке дације и препетства.

Кад сам получио речени краљев ордив, отишао 
упоменутоме нољскоме конзулу и благода- 

о сам му на услуги; тако и пољскоме директору 
од дација» коме сам показао речену краљеву за- 
повијед. Када је овај прочитао речену цедуљицу, 
остао је з чуђен, и пољубивши у онај орлић, гово- 

мп је: „Моц лање доброђеј, сада можете ходи- 
ти када оћете, и небудете илатити ништа дације.“

’ реће сам био сасвијем спреман и ништа ми не 
манхаше, него кочијаш, који ће ми коње од мојекаро- 
це гонитп. За оне друге моје ствари погодио сам 
бпо јед1»ог фурмана Пољака, са три коња. и то од 
Миргорода до Лавова за 50 златније холапдеза; но 
~ево бпједе, не могу наћи човјека за моју кочију 
сигурна, долазећи ми на памег први мој кочијаш и 
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Ж. Г. Зелића

сам

рио

овог

11



1162 168
у Сибиршу, ђено се живи од саме рибе и месом 
није звјериња и ђепосе јевтино носе љепи ћурцЈ 0 
дрније и бијелијевукова, дисица,собоља и медвјед* 
које вијесам ја имао жељу у Сибирији носити. ТЈ 

Бпјаше онђе на граниди Гуљајпољу или Зод0. 
топољу један мој патријот и јеромонах Партеннје 
Берић, кога је из манастира Крке иовео са собои 
у Руспју архимандрит Симеон Ивковић, ади га је 
послије преварио и оставио у Влашкој, а сам се а»е- 

увукао у Русију. Овај сирома мој патријот 
када је послије њега дошао на границу русијску’ 
нијесу га хотјели Руси унутра пропустити, како нн 
мене, да не буде дошла у Кијево пмиератрица Ека- 
тарина п да нијесам њеколико мЈеседи одао по Ц04. 
ској око граниде руске до Кијева близу Миргор0да 
Овај јеромонах често долазаше мени у Золотопоље 
за виђети се и разговарати се са мном. Видећија’ 
да не има ниђе ништа, да му унутра у Русију не’ 
даду, а да се у своје отачаство не има с чим вра- 
тити, размислим, да га узмем са собом, и рекнец 
му, да иде са мном до Далмадије у мојој кар0ци 
и на мом трошку, додајући му: ако мене стиже на 
путу смрт, да ме погребе, а ствари у Далмацију од- 
везе и раздијелп у свом п у мом манастиру; ако ди 
би се пак он преставио, а оно ја ћу га погрепсти, 
а не Жидп, као што су њекога покојнога апхим&н- 
дрита Ворђа Маркпчевића из манастира Иаштро. 
вића од Прасквице погребли. Објећа се мој патри- 
јот мени и дјело утврдимо. Тако сам нашао једног, 
кога сам желио друга. —

Но што ћу без кочијаша? Наручујем господи и 
пријатељем за каквог слободна човека, који би 
коње управљао до Тријеста за плаћу коју му драго; 
но за бадава. Најпослије случи се, да нађем једног 
старда родом Каравла, а именом Васил, велпчином 
и узраском гиганта, који је млого љета служио у 
русијској служби и јубилирао, т. ј. узео оставку од 
службе као прапорчпк, т. ј. фенрпх. Овај имађаше 
еамјерење и жељу поћи у Крф на поклоњење све-

Раз- тптељу Спирпдону; тако њега погодим и узмем, да 
мп управља коње и да ме вози до Трпјеста на мој 
хрошак; а нијесам ја знао, да биједни онај старад 
бијаше бијесом мучен, а сувише пиЈ*аница жестока, 

би се дочепао впна или ракије. лио би као гу- 
штер. а вада би се опио, ззвратио би њекакве цр- 
^ене очи, као љут лав, и нпко му онда не би смјео 
рпјечп проговоритп, зашто бп на ма полетио човје- 
ку да га удави. Кад сам већ ушао био у Полонпју 
в сазнао му ћуд п нарав, плаћао сам му п слао га, 
да идс ^ Богом, а да ћу Пољака узети за кочијаша 
од града до града,- но ево јада и биједе, неће да 
одлазп ви по што, колико да је он менп господар 
- ја њему слуга, а бојао сам се, да ме ђегођ на 
конаку пе задави. Тако сам га морао трпитп и ве- 
ликп стра подноспти све до Кракова, ђе сам при- 
нуђен био продати и кароцу и коње за малу ције- 
ну, а њега оправпти с бриком до Беча и Тријесга 

шго ћу наприЈед казати. —
се из Новомпргорода за границу на

ђе

како

као Одлучимо
конак у речено Золотопоље 2г. јулија 1788 љета, ђе 
сам уговорио са упоменутим мојим патријотом п је- 
ромонахом, да ме чека. Сву смо ноћ нровели раз- 
говарајући се и увјештавајући га, да са меом пође; 
зашто ми је био ријеч дао; но не мого га пракло- 
ннтп еи на воји уговор, и то ме је било до смрти 
опечалило. Таво он остане, а ја с мојим кучером 
узмемо пут преда се и стигнемо 10. Септембра срећ- 
Јјо у Бродове. — Но ваља знати, да су у Пољској 
бпли многи принцнпати и спајилуци, које су све 
Јевреји под арендом држали, и то на њеколико го- 
дпна, на колико су се т. ј. с госиодарп погодили. 
Овп Јевреји владају тамо тако, како господари: ако 
је ђегођ мост, а свагди је и преко најмањега пото- 
чића, а оно платити ваља мостовоје, т. ј. што пре- 
лазе кочпје п воњи; а тај је обичај и у Њемачкој 
п по Унгарији, за поправљати путове и мостове. 
Нвђе кроз Пољску, ђе сам показао краљев билет, 
ннјесу ми пскалп мостовоје, него само на једном

ми
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мјесту, п то прпје него сам стигао у Бродове 
граниду пољску и австријску, које раздјељује кр0з 
сред града једна мала ријека, ђе Јевреји заступни. 
ди не вјероваху, да ја идем транзит и да је 0Вај 
бплет од краља ире спублике лољске. Тако л 
сем прешао био мост, уставе ми Јевреји коње под 
бриком, која иђаше лреда мном, и скупе се окод0 
10 око брика; но мој вилепи кочијаш скочи, рас, 
прска и побаца све Јевреје по земљи и да буде 
Боже сахрани, онај час пјан, потукао би био све 
или би их до смрти излемао, и тако би ја због 
га на чудо награисао био. Послије смо моралв иђи 
онђе близу једном пољском господину, надзиратељу 
оне вароши, који, кад је впдпо ону од кра*а 
карту, пспсовао је и изгрдио оне Чивуте, што се 
више могло.

Прођосмо у Бродима границу австријску и мо- 
расмо ићи у догану, ђе се дације плг.ћају. Ја сам 
имао од конзула цесарскога Розаровића у Новомир- 
городу пасош писан по њемачки. у комо јавља, да 
ја идем трапзит до Тријеста. Но све залуду. Ево 
ти ми из нова јошт веће биједе и скорби. Извали- 
ше из брика у догану све сандуке и два баула 
једну канавету са сервизом, т. ј . сву иотребу за 
кафу, теј пли пунч за 1Ј персона, распечатпше и 
све извадише до длаке. Мјере, пишу и све по два- 
пут премјеравају, и особито сребро и сасуде црко- 
вне позлаћене. Једва се шести дан сврши мјерење 
и писање оније ства]>и, а ја толпко дана у крчми 
трошим на коње п кучера. Једва ме седми дан пу- 
сте и опет ми је вас дан дрошао, док сам сложво 
књпге п одежде парчеве. да се не доме. Када они 
запечатише сандуке својпјем печатом, не даду их, до- 
кле не избројим двпје иљаде форинтп у депозит, 
или да онђе нађем порука једнога, да ће оне ства- 
ри под њиовим печатом доћи у Тријест, ђе је фран- 
ко порто у оној пиЈаци. Тешка јада од мене! ако 
дадем двпје хиљаде форинти, мало што впше и имам: 
шта ћу трошити до Тријеста? с чим ли ћу взво-

ва шчика од брнка платитп, а у Бродима ппкога не 
позвајем. да се упоручи, будући да су тамо све Је- 
врејп и ђекоји Римљанин, а Срба ниједнога. Молпо 
Сам на сваки начин. да мп пусте моје ствари, но 
све залуду. Онп ДРже тврдо, а ја ј‘ошт тврђе, пои- 
јегећи пм са цесаром Јосифом II, нредобрпм и пра- 
ведним царем. Кад сам видио, да ми није фајде, 
упрегнем коње п протесгирајући, да ће ми они мо- 
ратд платпти трошак п Аангубу, пођем управо у Беч, 
а осгавим пм и робу и кочијаша. Није пасало дви- 
је уре, ето ти тРче за мпом Два катане, говорећи 
ми, да се пратнм, да ће ми дати моЈ*е ствари. Љут 
сам био, да ои се змија од мене отровала, и није- 
сам се хотио ни по што вратити. Впдећи катане, да 
ја све више моје коње гоним, претечу ми пред ко- 
н,е и увату пх за узде. Сад сам се дакле морао 
вратитп назад у Бродове и ту су ми моје ствари 
далп; но морао сам најпослије 100 форинтп у де- 
позит дати, да ћу пх добити у Тријесту у догани, 
који су мп тако пропали вавијек.

Шести дан стигеем уЛавов.Тусам нашао
ком сам крстио сина, кад сам први пут про- 

Русију. којиме лијено дочека. Из Ла- 
стигнем у Краков. Овај је град млого

вада

ње-

онога
трговца, 
шао онуда у
већн од Варшаве, алп .је посве стар и домовп прибли- 
жују се већ падању. На страни австријској има ње- 
колико трговаца, богаги Циндара, који држе једну 
капелу, како пониуЛавову цркву, што им је допус- 
тпо блажени Јосиф II. цесар. Овђе сам се растао 
с мојпм коњима, кароцом и вишереченијем слугом 

погодио ландкучера за пет цекина до Беча. У 
друштву смо били нас четворица: ја, један Француз, 
њекп Николето де Кагњар, који казиваше, да је син 
секретара краља француска Лудвика 16; бпла су 
с нама јошт два пољска официра од лајбгарде це- 
сара Јосифа.

Од Кракова до Беча путовали смо 12 дана и 
дошли смо 30. Октобра овамо. На нуту уједноЈ* крч- 

Пемској видио сам једнога старца од 130 ље-

и

и

ми у
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та и с њиме сам се разговарао, него сам морао 
кати, зашто је бпо мало глув. Имађаше пет 
ва мало млађије од њега, и два иајстарија носјах* 
бијелебраде до појаса, какоје обичај и по Турској.1 
Беми п Срби, то је све један славенски народ. 
Бечу ја и упоменуги Николето де Кагњар нађе*0 
заједно у кући квартир, ђе смо живили уједно седа* 
мјесеци. Намасам пошао удогану ђе сам нашао моје 
ствари п впленогамсга извошчпка. Ту отпустим По*а- 
ка, а рађем Нијемца до Тријеста и погодим га за 35 
кремницера; кога послије оправим с упоменуцц| 
мојим слугом Васиљем и списмомна старога ковте 
Зоана Војпновића, да овај прими одНијемца робун 
да га нлати; а да нађе ирилику за Крф и упути по 
мору мог виленог извошчика, којп није хотио више 
мислитп о светоме Сппридону, него је по Тријесту пјан* 
ствовао, доклемује било новаца. Казпвали су миу 
Тријесту, да бп се онако ијан често свукао го, као 
од мајке рођен. и скакао по Тријесту, страшећи 
обпоћ чељад. Најпослије га је морала полицијазатво- 
рити у пержун, који је два пут проваљивао и ва двор 
излазио. скачући по Тријесту као бјесомучан. Пасо- 
ша из Русије нпје имао, јер га .је изгубио, зато су 
питалп Војпповића. откуда је у Тријест дошао. Ова] 
је казао, да је дошао из Руспје, и тако га је поли- 
ција одвела под стражом у Беч русијском мпнистру 
принципу Галицину, и Бог зна, гдје се послвје 
нио.

рпгрзд истога года. Оне зиме, кад сам ја био у Бе- 
било се све море около Венеције поледило и на- 

р0д је из Пталије уносио трговвну по леду, идући 
V Венецију без дације. Ја сам се био разболио у 
Ј>ечу н ие слУге, а не знајући језпка
мачког, Бог зна, шга би од мене Г-ило. да ми не бу- 
де Бог послао овог горереченог Француза, који ме 
шест веђеља у мојој болести служио п у дуге оне 
Воћп по трипута обноћ сирома устајао и пећ ложио. 
Овај ме је човјек тако усрдно лослужио, зар да ми 
је био брат. мати, ил’ сестра, не би могао боље у- 
чинити. Он је имао до 24 љета п знађаше језпке: 
талијаески, енглески, њемачки, а Француз и јест. 
Казиваше да је изишао из Париза, за ввђети сву 
Јевропу, и био је у Лондону. Шланији. Риму, Пта- 
лији, Неапљу, Швнјцарској, Прајској, Шведској, Де- 
немарку, Русији, Австрији, Полонпји, и да се није 
бпла огласила с Турци и с цесарем и Русијом вој- 
ил. отишао би био чак у Цариград. Он је био пз 

дошао у Краков, а Ја из Русије, ђе смо се 
заједно у Беч дошли. Оно седам мјесеци, 

смо ззједно стојали, вишта друго не чињаше, 
п ноћ непрестано писаше; карата напи са’

в*.
снво-

ње-

Варшаве 
упознали 
докле 
него дан
није имађаше пун један баулић. а аљвне држаше - 
једној валижи од коже. Он имађаше млого новацау 

кад би ишли па шиацир по Бечу. давао би сиро- 
махим по фо{ инту, а женама п дјецама по два и по 
три форинта^ У цркву нигда ходио није, зато га 
ја често импроверавао. Кад би сјели за објед, или 
за вечеру, нигда се не би прекрство по своке зако- 

еванђелије, апостоле и библију знађаше 
толковати. Млого би се дишпуталп о зако-

II

Еста-

Ја сам провео у Бечу сву зиму, која је зима 
опда врло жестока била. Онога года узеше Руси од 
Турака Очаков 6. Декембра у очи светог Никоде 
1788. Овај град лежп на једном бријегу нокрај црног 
мора според фортпцом Кимбуром од стране татар- 
ске, која је припада Руспјп 1783 года. Очаков је 
град повећи од Задра п по све тврд, у коме сам ја 
пробавио дапа 1784, док је капетан накрцао. то 
ће рећи натоварио у корабаљ пшеницу за Алексан- 
дрију, с којим сам се ја увезао у Херзону за Ца-

ну, а све 
ва взуст
ну; но он, колпко сам га могао искуситп. пе ВЈеро- 
ваше ништа. — Често би му ја рекао: „Када тако 
мислпш и говориш, зашто дајеш онолику милостињу 
сиромпхои?и а оп би ми одговорио: „Судбппа је мени 
дала богагство, а опим сиромаштво; а закон ме на- 
равни обвезује, дабиједном себи подобном помогнем?* 
Ја сал га почитовао млого за његово човјекољу-
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ну, а све 
ва взуст
ну; но он, колпко сам га могао искуситп. пе ВЈеро- 
ваше ништа. — Често би му ја рекао: „Када тако 
мислпш и говориш, зашто дајеш онолику милостињу 
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равни обвезује, дабиједном себи подобном помогнем?* 
Ја сал га почитовао млого за његово човјекољу-
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бље и ваља да бијаше фармазои и атеиста 
философ, за које сам га млого укоравао. Мисдц* 
иђаше по свијету само зато, да види и опиле ’ 
дове и тврдиње, као инжинир, зашто се оне голц* 
у Франдији истом бијаше почела смутња и револ 
ција. како би лакше могли Французи прождрије/* 
сву Јевропу. Овај је младић отишао из Беча у 
геифурт, а ја сам остао у Бечу. глв

Овде сам оковао онај горенапоменутн крст 
12 празника у сребро филдеграно, у коме је чес 
светога и животворећега дрва, коју ми Је дарова? 
горе именовати Аврам, патријарх јерусалимски. о! 
вај је крст украшен с различитпјем камењем, руби* 
ни, смарагди и 48 дијаманта, и важи тежином * 
фунти; у велике празнике стоји на стопи на свето! 
трапези у манастиру Крупи. Овом подобан имам 
дан мали крст од смалта, који на прсима носим^ * 
дане празничне и који је рукодјељем подобан веди- 
кому крсту, зашто их је један здатар у Бечу, Ием 
окивао. како сам ја дао десен (плап).

Стојећи ја толико мјесеци у Бечу 
свагда које добро учинпги моме манасгиру 
частву, дође ми на памет, како се из личке 
менте

носаше мушкет (малу пушку) и сјекиру, 
пастири ловиначки, за сјећи марви својој го- 

манастирску, рекнемо м\, да нас је послао игу- 
ман, казати им, да изрену речено своје благо из 
штета манастирскије. Онај Блажевић не одговори 
ништа, него тај минут запали из мушкета у нас и 
погодп реченога монаха Драгиша с дввје балоте, 
које су по пријеко кроз прси прошле, п куда су у- 
ШЈе и изишле, онде су четири ране остале. Падне 
човјек и удари му крв на уста и па нос, а Блаже- 
впћ и друга тројпца с њиме побјегоше. Имао сам 
фацодет, који сам изрезао, чепове од њега начпнио 
п затпскивао оне ране. Таки долећеше и момци еа- 
шп из манастира и тако смо однијели рањеника у 
манастир у једну собу. Ту му дозовемо из Ервени- 
ка љекара Милашина старога Балаћа, који му при- 
вије ране; но будући да је био стар и да су му 
дрктале руке, зато сам се ја наодио и дан и ноћ 
при рањеноме моме суврснику и дјетињства мога 
љубезеоме брату п превијао му ране* Прва рана би- 
јаше на сред грудп међу сисама, и када су се ра- 
загннле ране умећући у исто ја витиље, виђела се 
унутра џигерица и срце, које није било покварено 
од одова. Нико нпјв ни у сну мислио, да ће овај 
човјек остати жпв; но он оста, исцијели се и по- 
сдије три мјесеца диже се из постеље, но вавијеки 
се тужаше, када је вријеме јужно, да га боли и да 
ће му од тога.битп смрт; како што се и преста- 
вио на парохији бпљанској год. 1793.

Пишем дакле из Беча игуману у Крупу, да ми 
пошаље преко Госппћа по иошти све карте од пу- 
бличнпје приециповије шгимадура, који су штима- 
вплп исјечену гору од Ловинчана по гају и около 
манастира, којесами прихио. Тако представпм умил- 
ну прошњу на њемачком језику неумрдоме цесару 
Јосифу II. на велпки римски четвртак, кога сам 
чекао у сали. ђе су га чекали и сви министри ње- 
гови и инострани носланици, док није изишао по 
миси и по умивењу нога из придворне капеле сво-
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од ловпначке кумпаније населило од толико 
година 25 фамилија с благом, говедама, коњма, ов- 
цама и козама покрај гаја мога манастира Крупе- 
како сваке године и зиме сидазе толике иљаде ре- 
ченога блага и по четири мјесеца пасу по гају, си- 
јеку гору сваку, а сувише растиће дебеде за зимне 
стајбиие себи и марви својој, и како стоје близо 
манастира и реченога гаја. Често су нам укралн 
кога вода или краву, или које друго живинче. Осо- 
бито паде ми ва ум, кад сам био ђакон, у год. 1776. 
мјесеца јануара, пошље игумап крупски Сава Бје* 
дов мене и монаха Ћирила Драгиша, родом из Кор- 
баве, да речемо упоменутим из Ловинца чобаном, да 
испред манастира и винограда изјаве овце и козе, 
да нам не чине толике штете. Одемо ми тамо, а 
кад приступимо њеком пастиру Виду Бдажевићу,
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отидем тамо и запвтам за ту моју прошњу. Бив- 
господин запвта ме, у који сам дан 

, молбу; кажем ја, у тај п тај дан мје- 
узме један велпки либар, стане преме- 

по лист и нађе ону нумеру. Мало поћути, 
ми каже, да је моја прошња у приндина 

ддека: него да пдем к њему, да ћо ми исти казати, 
шта је пар одредио. Даду ми такође једног поли- 
цајз, који ме одведе преко бурга на другу страну 
дарског двора. ђе стајаше речепи припдип Адек. 
Ту нађем најприје његовог ађутанта, који ме своме 
господиву прпстави. Лијепо ме је приндип дочекао 
п дримио и као добри старац погадио ме је поред 
себе на канапету. Ту сам се с њиме више од лола 

разговарао по талрјански; најпослије ми је ка- 
молба моја послана у Загреб на ђенерал-

је. Кад је изишао одавде, бијаше му с десне стра% 
не приндеза, најпрва с^пруга садашњега цара Фран! 
да, а с лијеве исти император Франд. Сва ова тп» 
пресвијетла лица ишла су редом у наоколо и ми- 
нистри поздрављади су их с великим поклоном, е 
којима би десар но њеколпко ријечи проговорво 
Ја му се покдонпм и моју прошњу с картама пру» 
жим, које он у царске своје руке примп. Посдр.је 
уђе у свој кабинет, а ми сваки себи.

Ја сам у прошњп оппсао цару всторију сву в 
нашу биједу и штету, коју нам чине сваке зиме 
гови подапиди, гореупоменути Ловинчани, нросећи, 
да би благовзволио својом дарском милошћу ^ 
нити крупскнм пустињиком суд и правиду, да 
даде заповијед личкој регименти, да дигне 
шега гаја Ловинчаее; друго, да заповједи, да се 
плати но штимами исјечена гора у гају манастир. 
скоме. Прођу постни дани и дође римско васкресе- 
ње, а ја умишљам, да послпје осам днна опет по- 
ђем цосару, за примити од њега дарску одлуку. —

Други дан по васкресењу пукне глас по Бечу, 
свим жадостан, да се цесар јако разболио и да је 
већ на копду живота. По дијелом Бечу зазвоне зво- 
на по дрквама и стану се молити Богу за његово 
здравље. И ]а сам се с усрђем Богу молио, да га 
јоште ножппи. будући да је био дар милостиви а 
сваком праведан. а особито што је дозволио у Бе- 
чу и по .многијем градовима своје пмнерије ваше- 
му грчкоме закону толеранцију и дркве да се гра- 
де; како што и садашњи наш цесар и отад Франц 
чини, подражавајућп и сљедујући стопама пресви- 
јетлога свога стрнца, који све вијерие поданике свог 
нрестода једнако љуби и под покровнтељство своје 
прима. —

Већ дође прољеће, а ја никаква одговора од 
цесара не прпмпм, а једва сам чекао час, да се од 
Беча одлучим и да у Далмацију пођем. Намислим 
дакле да идем у царску канделарију и да питам, је 
ли дошла моја нрошња. Што намислим, то и учи-

ним; 
дШ ту 
нреда° 
седа, а он 
^ати дист

послИЈв

њекп
дару

а

Ее-

Учи-
прво: 

од на- часа
зао. да 1евоманду п на регименту личку с царском заповдеш- 

Госпић, да се та сгвар развиди и манастиру 
наплати. На то му Ја благодарим ио-ћу у

Крупи
тидем.

штета

Но истом послије њеколико пеђеља, кад сам 
бпо из Беча и у манастиру Крупв био, 

мп из Обровца капетан и супраинтендент одвећ отишао 
пишеврајпве Данеж. садашњи ђенерал бршадвр, да му 
је из Госпића гшсао регимент. да у тај п тај дан 
оће послатп из регвменте два штиматура у Крупу, 
да нађу и да прештпмају изновиде гај и штету ма- 
нзстирску. п да му ја извадим од геперала Диједа 
у Задрт декрет п заиовијед, да се море састати у 
Крупи с цесарскијем офвдири и штимадури. Ја сам 
отпшао у Задар и декрет му извадио. јошт к тому 
ппсао игуману, како их треба дочекати, јер сам из 
Задра другим послом, као што ће се у напредак ви- 
дитп. пошао у Венецију.

Међу тијем временом преставп се блажене на- 
цесар Јосиф II. и тако регимента заборавл 

његову зановијед. На мјесто Јосифа ступп на пре- 
блажене памети цар Леополд. кому је био до- 

шао Фердинанд краљ и краљида неаполитанска, ро-

метп

стол
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реченога викарија, на ма сам познао ње- 
лицемјерну са мном љубов, будућиђена сестра Леополдова, а гратулирати престод 

смрти Јосифовој. По повратку 
пратио је исти цар Леополд из Беча до Трије* 
свога зета и сестру. То је било год. 1791, кад СТ4 
се и ја еалазио у Тријесту. Овом прилнком ц0^|? 
рим цесару Леополду моју прошњу с колпјом 
инстанције, дане цесару Јосифу. Он Је примио, шјд! 
чатио и у џеп метнуо, а мени одговорио, да ■' 
учинити правицу. Врати се затим из Тријеста*1* 
Беч и даде на ма заповијед регименти личкот * ^ 
се плати штета манастира Крупе. Но регимеи** 
личка, бранећи своје Ловинчане, а ја бивши т 14

-I мене
гову хитрост
се он до мало дава помири са својим од манастира 
старјешином и викаријем и сајузе се оба проти 

п моје части архимандритске.
Цослије вего смо свештенодјејствовали саборно 

у Задру на Г0Ре Речена Два празника, дошло је пз 
манастира Крупе шест моје браће калуђера н мој 
снновад, поп Пантелејмон Зелић од Жегара, и Кру- 
ле капетан Тома Радосовић, и њеколико други ча- 
сније нерсона. Дигну ме с робом и спроводе ме од 
Задра до манастира, ђе су ме дочекала браћа сла- 
вво по обичају Светогораца, када им се враћа еој‘и 
брат из свиЈета у манастир с пуном торбом. Овде 
сам отпочпвао више од два мјесеца од труда п та- 
к0 дугога пута. Послије него су примила браћа 
ја Крупљани донешене драгоцјене ствари из Руси- 
је, искао сам ерцевуду, коју ми је игума^ Сава Бје- 

с иечатом манастирскијем, и која ми је по-

тив& са. пжалити се о

мене

°Д

и амо, калуђери пак у манастиру не старајући 
о овој ствари, тако то остари и остапе; но ја Са^ 
Ловннчане послвје чинио код регименте дигнути 
гаја манастирскога. — Но дај да се на конац 
ше повјести вратимо.

Маја 26. год. 1789 одлучим се из Беча за Три- 
Ј*ест, ђе сам морао платити трошак за мештре, 
су крпили нержун, проваљени по два тра пута од 
мога виленога и горереченога извошчика. Из Три- 
Ј*еста мислио сам по суву доћи у мој манастир Кру. 
пу, али није било могуће преко Велебита и планива 
донијети оне ствари без штете, а бојао сам се и 
разбојника, тако сам морао по мору ићи. Јунија 
21 истог года сгигнем срећно у Задар, ђе нађемза 
пароха светог Илије једног .јеромоваха из мана- 
стира Крке, пмеиом Саватије Тртпца, из Биовичина 
Села рођеп, који бијаше у то исто вријеме у свад- 
њи са старјешином свога манастира, уномепутиж 
архимандритом и викаријем Скочићем. Ова њиова 
свадња приЈ*е мени није познана бида, докле ми није 
исти јеромонах казао, послије кад ме је сидом до- 
вукао у Задру к себи на квартир с мојијем ствари- 
ма. Што би ја на празник свети апостола и на све- 
тог пророка Илију саборно с њима служио у митри, 
како је у Руеији обичај и како је у мојој од иа- 
тријарха патенти, такође у онијем златотканиЈ*ем 
ризама, које је јошт већма подигнудо на гњев иро-

се
110-из

ва-

дов дао
сдије код гуверна цесарскога у девет годипа слу- 
жила: а овако гласи:

„Ми дољепотписати чивимо ову ерцевуду па- 
ше свето-успенске обитељи г. оц} архимандриту 
Герасиму Зелићу, од кога примисмо сву испрошену 
аеговвјем трудом у Русији милостињу" од богољу- 
бивнје и благочастивије христвјана које овђе име- 
нуемо: Два велика крста, у јрдном чест светога 
животворећега дрва, с разлпчнвм драгим камењем 
накићен и украшен, а други од сребра позлаћен с 
распетијем и четири еванђелиста од змалта; један 
ћивот (жртвеница) од сребра позлаћена и украше- 
ва с образима од змалта и са црљеним рубинама; 
два велика потира и дискоса и к њима принадле- 
жећим, од сребра позлаћена и с образима, и 
драгијем каменом украшени; Ј'едно бљудо од 
сребра за нафору , а друго за водоосвеће- 
ве; два лодсвијећника од сребра на свету трапе- 
зу; једну кадилницу од сребра; од дрвета изрезане 
царске двери с изображењем благовјештенија бого-

што



1 173172
реченога викарија, на ма сам познао ње- 

лицемјерну са мном љубов, будућиђена сестра Леополдова, а гратулирати престод 
смрти Јосифовој. По повратку 

пратио је исти цар Леополд из Беча до Трије* 
свога зета и сестру. То је било год. 1791, кад СТ4 
се и ја еалазио у Тријесту. Овом прилнком ц0^|? 
рим цесару Леополду моју прошњу с колпјом 
инстанције, дане цесару Јосифу. Он Је примио, шјд! 
чатио и у џеп метнуо, а мени одговорио, да ■' 
учинити правицу. Врати се затим из Тријеста*1* 
Беч и даде на ма заповијед регименти личкот * ^ 
се плати штета манастира Крупе. Но регимеи** 
личка, бранећи своје Ловинчане, а ја бивши т 14

-I мене
гову хитростсе он до мало дава помири са својим од манастира 
старјешином и викаријем и сајузе се оба проти 

п моје части архимандритске.
Цослије вего смо свештенодјејствовали саборно 

у Задру на Г0Ре Речена Два празника, дошло је пз 
манастира Крупе шест моје браће калуђера н мој 
снновад, поп Пантелејмон Зелић од Жегара, и Кру- 
ле капетан Тома Радосовић, и њеколико други ча- 
сније нерсона. Дигну ме с робом и спроводе ме од 
Задра до манастира, ђе су ме дочекала браћа сла- 
вво по обичају Светогораца, када им се враћа еој‘и 
брат из свиЈета у манастир с пуном торбом. Овде 
сам отпочпвао више од два мјесеца од труда п та- 
к0 дугога пута. Послије него су примила браћа 
ја Крупљани донешене драгоцјене ствари из Руси- 
је, искао сам ерцевуду, коју ми је игума^ Сава Бје- 

с иечатом манастирскијем, и која ми је по-

тив& са. пжалити се о

мене

°Д

и амо, калуђери пак у манастиру не старајући 
о овој ствари, тако то остари и остапе; но ја Са^ 
Ловннчане послвје чинио код регименте дигнути 
гаја манастирскога. — Но дај да се на конац 
ше повјести вратимо.

Маја 26. год. 1789 одлучим се из Беча за Три- 
Ј*ест, ђе сам морао платити трошак за мештре, 
су крпили нержун, проваљени по два тра пута од 
мога виленога и горереченога извошчика. Из Три- 
Ј*еста мислио сам по суву доћи у мој манастир Кру. 
пу, али није било могуће преко Велебита и планива 
донијети оне ствари без штете, а бојао сам се и 
разбојника, тако сам морао по мору ићи. Јунија 
21 истог года сгигнем срећно у Задар, ђе нађемза 
пароха светог Илије једног .јеромоваха из мана- 
стира Крке, пмеиом Саватије Тртпца, из Биовичина 
Села рођеп, који бијаше у то исто вријеме у свад- 
њи са старјешином свога манастира, уномепутиж 
архимандритом и викаријем Скочићем. Ова њиова 
свадња приЈ*е мени није познана бида, докле ми није 
исти јеромонах казао, послије кад ме је сидом до- 
вукао у Задру к себи на квартир с мојијем ствари- 
ма. Што би ја на празник свети апостола и на све- 
тог пророка Илију саборно с њима служио у митри, 
како је у Руеији обичај и како је у мојој од иа- 
тријарха патенти, такође у онијем златотканиЈ*ем 
ризама, које је јошт већма подигнудо на гњев иро-

се

110-из
ва-

дов даосдије код гуверна цесарскога у девет годипа слу- 
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распетијем и четири еванђелиста од змалта; један 
ћивот (жртвеница) од сребра позлаћена и украше- 
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ве; два лодсвијећника од сребра на свету трапе- 
зу; једну кадилницу од сребра; од дрвета изрезане 
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што



■
родице и четири еванђедиста, све позлаћено. св„ ] 
штеничкије и ђаконскије циједије окрута здатотканиг 
с пашамани здатним и сребреним иари 12; на цап6 
ске двери завјесу и на свету трапезу одиједо здл! 
тоткано; књига годишња круга 2 п иоучптељннћ* 
колико један круг; за трапезу један сребрени 6 
виз за 12 персона, чаше од сребра 2 и 12 мадије 
за ракију, когуме за кафу п теје; стикари и проча 
украшења црковни, којем не знамо поставити цајл. 
ну. За које речене примљепе ствари ову ерцевудС 
дајемо нашему г. архпмандриту Зедићу, да му сд/ 
жп за свидјетељство и увјерењегдје би наддежало! 
које потписујемо и нотврђујемо о бичним наше 
успенске обитељи печатом.
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гтир Крупу- Но како СУ пРав° радили, онако су _ 
поавнцу ЦОД гуверније добиди и срамотни нри цар- 
у ■ вдасти и пред свијетом остали; но да им 

Бог опрости.
Три сандука упоменути ствари јесу доеешене у 

манастпр Крупу, а четврти бија оставио у подруму 
упоменутога домаћина. Саватије Васиљеввћа, који 
при себи од исте своје потребе држаше кључ, 
дећо ја с временои и удученом приликом из Задра 
осдати њеке окруте здатоткане у манастир Крку 

упомевутоме архимандриту и викарију Скочићу на 
'ар. расуђујућп ја, када ово прими од мога труда, 
да ће се онда нриклонити к мпру и љубави, тако и 
У манастир Драгдвић и у њеке градове Задар, Скра- 
дпн, ГПибеник, Дрниш; најпосдије и у њеке цркве 
спромашније села, да се и оее спомену, да су имали 
једнога у Далмацији човјека и патриота, који је љубио 
своје отачаство и желпо уопште својсм номоћи п све 
обдарити; и да спомнњу оне ктиторе и приложнике 
који су исте ствари у Русији мени подарили и повје- 
ровали- Но ђаво, супостат рода човјечнјег, употре- 
бп себи сасуд чрез зла и невјерна човека и покра- 
де из упоменутог сандука толике окруте, без ди је 
разбио дво.ја врата, а кључеви су биди у домаћина, и 
без да разбије сандук, од кога су два кључа мени 
у џепу ову ноћ била. —• Упоменути је парох лежао 
у једној, а ја у другој соби, а у трећој његове дви- 
је сдуге.Овосе догодило у почетку мјесеца Октоб 
ра 1789. године. Ко је био тат, Бог зна ! Сумња је 
бнла еа домаћина. Но открио се и показао посдије 
осам мјесеци лупеж, зар, да не поманка христова 
ријеч: Ништоже сакривено, јежв нв откријет се, и 
тајно. јеже ва јављеније не иридет\

Пстог мјесеца пођем у Венецију, за њеку корист 
и напредак мога манастира, приказати се

и

гос-СКОЈ
под

сер.

мис-

свето

У Далмацији, манастиру Крупи, на 25. септем- 
бра 1789 љета.

Смирени игуман
Сава Бједов

са свијем братством.
(М. П.)

Ја не преписујем овђе ове ерцевуде за похва- 
лити се пред свијетом; сахрани боже! и поаисдатн 
трубити и уподобити се фарисеју; но јединствено, да 
би се оправдао пред свијетом од дажније кдевета 
мога једнога непријатеља, које су лажи посдије и 
до саме Русије у Петрбург достигле: да сам ја 
прошепе и добијене ствари у Русији употребио 
саму своју потребу, и што јошт горе, да су у Три- 
јесту све предате, а не у Далмацију донешене у ма- 
настир Круиу. Како послије њеколико година мадо 
њеко число неблагодарне моје браће Крунљана сми- 
сдише атакирати мене при австријскоЈ гувереији, 
да им рачун дадем и од посљедње цате, колико да 
су ми шго у руке далп и коју крајцару на трошак 
опремили, када сам оба пута у Русију ходио, и као 
да им нпјесам показао књагу од еветјејшег синода, 
који ми је дао срока само три мјесеца, да могу у 
Русији нросити и то за мој трошак, а не за мана-

ис-
за

принци-
цу и просити од њега какво познање за моје услуге 
и вјерност, коју сам републики венецијанској учи- 
— године 1778; а притом и бдагодаритп њекој го- 
споди и пријатељима, како и митрополиту филадед-
нио
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фијском упоменутом Кутовалп. Бавво сам се у Беве. 
цији осам мјесеци. Док сам ја ту био, учини Бог в 
крупска богородица чудо п покаже, ко је оне стварв 
из сандука покрао. Упали се т. ј. она парохова ку. 
ћа, одакле су ствари моје покрадене, њекако пред 
подне и изгори све; само су отели од огња њешто 
парохове робе, с којом се робом нашла и књига 
ведика бибдија, и под шкала у лугу срма од здата? 
и сребра, што је било на оније фелони и епитра- 
хиљи златотканије. Оне покрадепе ствари јесу би- 
ле сакривене под шкалама од дрвета одоздод ф0. 
дратијем, и ту су стајале осам мјесеци, докле нвје- 
су изгорјеле. Тако нити се с онијем украденијем 
књигама и ризама ползовао онај тат и разбојиик, 
нити они манастири и цркве, ђе су биле од мене 
намијењене. Но иоред свега тога узео сам послије 
по један златни окрут из мога манастира и посдао 
сам у гореречена два манастира Крку п Драгбвић. —

По другом мојем повратку из Русије љуто 
гоњење од свагдашњега ми злотвора ђене. 
рал-викарија у Далмадији архимандрита 

СкочиБа.

У Венецији изиђе ми од принципа декрет у 
мјесецу мају 1790. године, који ми предаде мој ад- 
вокат и властелин Анзоло Марија Пријули, говоре- 
ћи ми, да однесем у Задар ироведитор ђенералу од 
Далмације и Албанвје, гувернатору Авђелу Диједу, 
да он нађе и обЈави сенату, што је право, да ми 
республика даде награде за моје услуге. — Прије 
мога одлучења из Венеције за Далмацију донесе 
моја несрећа реченога архимандрпта н викарија у 
Венецију. Оео вече, кад сам се намјеравао из Ве- 
неције одлучити, пођем поздравити мога пријатеља, 
Јована ЈововићаСтратимировића, који миговори: „Ај- 
демо отићи часом до сијор Гаврила Петровића.в 
Ја му одговорим, да сам био већ и поздравио се с 
Петровићем по обједу. На то ме стане исти Јово-

молити, да му учиним друштво и љубов и да с 
пођем. Бијаше већ ура ноћи и не могући му се 

из хатера, пођем. Ја нијесам знао*узрока, за- 
он мене зове; нит’ ми је он казао, докле није- 
дошли пред врата Петроввћа. Кад станемо ту, 

не он менп казивати. како су се договорили, он, 
Гавра Петровић, Мата Липовац п њеки властелин 
Лона Скочића пријатељ, дз нас помире. Јошт ми 
Д тому каже’ да ћем0 наЈ,и код ГавРе ^иповцз, Дону 
Б Скочпћа, говорећи ми: „Ваља да се помприте.“ 

то одговорим: „Драговољно; ја се нијесам 
био.и

ввћ
н>пм 
нзвућп
шт°
смо

Ја му на 
нпгда нн рвадио

Куцне Јововић у вратаи отворе се Ј ђемо мп у 
собу п нађемо сва трп гореречена сједећа, а Скочића 
није- Сједпемо п нас двојвца; но како се ја спус- 
ТПЈ,/поче мп говорити Дона, тако и Липовац и Пе- 
тровић, да се помиримо, но с овијем уговором, да ја 
неимамвише внкада служити у митри, нит’носити кр- 
ста као архимандрит п да се неимамзватпархиман- 
дрит крупски, докле је Скочић жив. Но ја свима 
одговорим, да митру, крст и титулу архимандритску 

није дао Скочић, него патријарх и митрополитмени
Кутовали; тако мислим, што ми ниЈе он дао, не мо- 
же ми ни узети. Сва су три гореречена, осим једног 
Јововића, сворцили, заугодити Скочићу, да месвуку 
с мога чина и карактера, иослије толико година, 

сам га добио мојим услугама уЦариграду, принего
минпстру баилу венецпјанском, гореупоменутоме Ав- 
густину Гарзони. Скочићје био у другој соби сакривен 
п слушао је наш разговор; а када је видио, да се 
ја нећу одрећи мога чина, зато се није дао међу 
нама видјети.

Међу тим за не изгубити прилику оно вече у 
Далмацпју поћи, учиним свим онде бившим поклон 
п пођем из собе; а домаћин ме спровођаше до врх 
шкала, говорећи ми, илити, боље рећи, пријетећи 
ми, да послушам њиова савјета, зашто ћу се посли- 
је кајати. По овијем ријечпма може се сваки до- 
сјетити, да Ј*е ови господар домаћин знао, да ћеме
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. ше просећи милостињу у христијана: зато би 
на^ВИ да нам принцип даде на дан сваком каду- 
*елН0’ једну лпбрицу башкота. А ђенерал ми од- 
'ђерЈ Ја ћу писати у Венецију да тп даду, док
Г0В и жвв, на годину по 45 цекина и једпу златну 
сИ Т;ну ** Кому сам одговорио: „Ја сам и с тим за- 
Кољан- а*.и Ввша Ексцеленција! када ја умрем, 
Д0В 1е умрло; а ја за се не мисдпм 
Тону моју сиромашну браћу у пустињи;
34 ладете сваком по либрицу башкота; за тј пре- 
наМ га нашега нринципа милост сви би моји калу- 
Крни имали вјечну успомену и у напредак покози- 
„ати вијерност и услугу својој республици; а суви- 
ЂЛ што молимо господа Бога и што ћемо вавијек и 
^напредак молати се за- славну республику вене- 
^тпанску.* Послије овпје мојије ријечи нопомисли и
пече мп: „Дођи сјутра п да ћу добити одговор.44 
Поклоним се ја њему и изиђем и бпја намислио ла- 
ги што на дар проведитор-ђенералу за моћи лакше 
получити што у име вјечнога пензијона за манастир, 

’ ненадано не стиже други дае писмо из Ве-

Скочић, ако се не свучем од мога чина, квадератв 
(оптужити) и облагатв кодинквизитура од штата, 0л 
кога се и сам њиов дука принцпп бојао и дрктао 
Вато се родила ова пословица у Далмацији: гКо у! 
пане у инквизитурове руке крпв. не излази жив, 
ко је прав, не излази здрав.и Прије њеколикодана 
казао сам био моме горереченоме адпокату Пријуду 
да је речени Скочић мој најжешћи непријатељ, која 
је дошао у Венецију; него да има помњу, да ме не 
би обллгао п оптужио, послије него се ја одлуЧ0н 
за Далмацију.

Из Венеције сам отишао 10. јунија и стигао 
сам срећно у Далмацију у Задар 15-ог истог мје 
сеца. Пако сам ја изишао из Венеције, на ма је ре 
чени Скочвћ пошао и представио инквизитуриц 
жестоку тужбу противо мене, а највише јавније ла 
жи, који је прије био п за ово савјетовао се у тео 
лога од республике; и будући да теолог није знао 
да је властелип Пријули мој агент и протектоЈ 
који се трефио доћп за своје после реченоме 
логу, зато му Је казао у разговору, да је из Дал 
мације викарије Скочић тужио у инквизитуре једно 
архимандрита, који је био два пута у Л10с 
ковији и који је у Задру, када је дошао из Москве 
служио к-ако један епископ с великом помпом. Ка 
ко је речени мој агент изишао од теолога, тај ча 
ми је писао у Задар, јављајући ми тужбу и савје 
тујући ме у ппсму, да се тај час врагим у Веае 
цију, прије него се роди декрет од инквизптура 
да ме у Дамацији увате и везана пошљу у ВенециЈ 
Међу тим, како сам дошао у Задар, таки сам предао 
проведитор-ђенералу Анзулу Диједи дукал, у коме 
су били сви моји атестати и прошње. Када је ђе- 
нерал све моје карте прочигао, упитао ме је: шта 
би ја желио, да ми принцип даде за моје услуте. На 
то му ја одговорим: будући да се мој манастир 
налази у једној пустињи под планином близу гра* 
нице (међе) австријске и турске, и будући да нас 
у манастиру има 12 свештеника и сви живимо ао-

а

толико, колико 
тако да

тео
да ме .
неције од упоменутога мога адвоката ПриЈули, ја-
вљајући мп, да ме је оптужио речени впкарије у рн- 
квизитури од стата. Овај ми је глас срце прострп- 
јелио, који мп је учинио, не мислити више о мана- 
етнру и башкоту, коју би био вјечно у пме пеезије 
момеманастиру и обдржао, да сатана пе бпјаше упо- 
требио себи сасуд чрез упоменутога викарија, кога 
правда божија до мало мјесеци диже са земље. 0- 
нај час дозвао сам три адвоката. пменом Григорпја 
Стратига, Стефава Јусту и Аетона Медпци, да ме 
савјетују, што имам чпнити. Кад су ови прочитали 
писмо, рекоше ми сва три, да пођем из Далмације 
у Тријест у друго царство и ондале да пишем у 
Венецпју реченоме моме агенту Пријулу да ме бра- 
нп; зашто ако ме увате, да ћу поћи под земљу у 
мрачне тавнпце до моје смрти. Ја им благодарим на 
њиовом савјету, но рекнем им, да ја не идем у ту- 
ђе царство, него управ у Венецеју, ако ме прије нв
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Но оваЈ човјек пије ћео ни пО што прими- 
«гат“-овећи вам, „да већ није на врајеме,“ а 
тИ гоо г је ПрИје нас изишла била запови- 
т° &е Р увате. Ево биједе сада и умложене скорба 
јед, да . јЈ печали на печал; а сувише »ле стра мо- 
на Сб?дући да ме је секретар видио и карата 
рН°пппмио- мислио сам дакле, да ће казати, да сам 
не П у Венецију. Сваки сам час и минут гледао и 
доша0 дад ће жбири доћи у кућу мога до- 
ЧТпнч да ме поведу у тамнице. Ту сам размпшља- 
Ма свакојако и говорио сам у себи: „Остај с Бо- 

Зедића дрзновење и слободно срце; боље ти 
е гледати из главице, него ли из тамнице, ка- 

°0Ја0 ^пјаху савјетовалп 3 горе речена адвоката.а 
К° ^Видећа они мој госиодар, да сам онај дан вео- 

печалан и да при обједу не могу ни окусити. го- 
м Једите весело, не бојте се нипгга.и Ми-

себи, а и њему кажем: „Морам се бојатп, 
што сада свак знаде за ме; поред тога

увате, презентати се у нерсони инквизитурИма 
стата; јер да ја пођем сад у друго царство о„ 
би освједочио лаже мога непријатеља, које је С°В 
против мене. На то ми они одговоре, или да сам?6° 
зуман, пли да сам се очајао и да не марим за свој

На мд мм чо тт*м ПИСМО послао У Крупп °Т' 
дође игуман и њеколико калуђрра и да ** 
печат манастирски, да ми учине један атестат 
мога у манастиру дјетињства и опхођења, за мпК' 
сеприказатисдругијем мојсјем свидјетељствима и п 
соши, куда сам по свијету и зашто сам ходио 
ђе игуман и четири старца и даду миатестаг 
таки послије нађем брод за дванаест цекина Ј3 
Задра до Венеције и трећп дан стигнем у Венециј/ 
а јошт није био декрет и заповијед на ђенералг 
вернатора од Далмације изишла, да ме увате и пп" 
шљу у Венецију.

Кад сам дошао у Венецију, тресао сам се од 
стра, да ме жбири не познаду прије, негоштод0Д 
ђем у дом мога упоменутога агента и пријатела 
Пријули. Кад ме је видио овај лријатељ мој, млоиј 
се обрадовао, говорећи ми: „Сад се не бој, п бједи- 
ћеш твога непријатеља, пошто си сам дошао у ру5Р 
принципове.“ Ту ми је послије раскнзао, како му 
је теолог од республике казао, да ме је ненријате! 
оптужио, ее знајући, да сам ја његов приЈнтељ 
клијент; јошт ми рекне, да не идем никуда из ае- 
говог дома, докле не видимо, што ћемо чпнити и који 
ћемо нут предузети.

Сјутра дан отиде овај мој првјатељ и агент од 
куће и врати се истом пред ручак. На обједу ми 
каже, да ваља прекопијати по нодару под канпане- 
лом све моје карте, атестате и пасоше и повп- 
јети с једном шупљиком (писмепом молбом) секре- 
тару од иеквизитуре, да их представи иствјем. 
Тако приправимо у три дана све карте, 
тврти дан понесемо секретару Бернарду Дизланцони. 
Овога замолим ја с мојим агентом, да прими ове 
моје карте и да их представи инквизитурима од
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ми:вори
слим ја У 
а сувише,
ншесу примљене моЈе карте, да развиди приицип и 
мо\е разлоге и правицу.а — По обједу пошао је на 
маЈ мој агеет у једнога анквизитура с мојијем кар- 
тама дома, који му с мојом срећом бијаше кум ње- 
гове дјеце и кога он извјести о свему, како смо 
ншли секретару и молили га, да прими и представи 
моје карте инквнзитурима., но није хотио. Када је 
ови инквизитур прочитао моје карте, одговорио је:
Пођиге сјутра у 12 часова секретару, прпмиће он 

ове карте п представиће исте нама у бусулу, офч- 
цио нуово.“ Сјутра дан како смо дошли секретару, 
тај час примио ми је карте и представио инквизи- 
турима, зашто га Је онај мога агента кум звао до- 

пришаптао му у уво, да их прими. Када је се- 
кретар примио моје карте, упитао ме је, ђе стојим, 

бијаше дан суботни, говорећи ми, да му се јавим 
у прву будућу суботу, да примим одговор. 

Впдјевши ја, да су моје карте примљепе, свали 
се с мене оно велико бреме стра, нити сам се ви- 
ше бојао тавнице, пошто ме је већ мој агент уси-

н

ма и

а
опета че*



181180
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Зедића дрзновење и слободно срце; боље ти 
е гледати из главице, него ли из тамнице, ка- 

°0Ја0 ^пјаху савјетовалп 3 горе речена адвоката.а 
К° ^Видећа они мој госиодар, да сам онај дан вео- 

печалан и да при обједу не могу ни окусити. го- 
м Једите весело, не бојте се нипгга.и Ми-

себи, а и њему кажем: „Морам се бојатп, 
што сада свак знаде за ме; поред тога

увате, презентати се у нерсони инквизитурИма 
стата; јер да ја пођем сад у друго царство о„ 
би освједочио лаже мога непријатеља, које је С°В 
против мене. На то ми они одговоре, или да сам?6° зуман, пли да сам се очајао и да не марим за свој

На мд мм чо тт*м ПИСМО послао У Крупп °Т' 
дође игуман и њеколико калуђрра и да ** 
печат манастирски, да ми учине један атестат 
мога у манастиру дјетињства и опхођења, за мпК' 
сеприказатисдругијем мојсјем свидјетељствима и п соши, куда сам по свијету и зашто сам ходио 
ђе игуман и четири старца и даду миатестаг таки послије нађем брод за дванаест цекина Ј3 
Задра до Венеције и трећп дан стигнем у Венециј/ 
а јошт није био декрет и заповијед на ђенералг 
вернатора од Далмације изишла, да ме увате и пп" шљу у Венецију.

Кад сам дошао у Венецију, тресао сам се од 
стра, да ме жбири не познаду прије, негоштод0Д 
ђем у дом мога упоменутога агента и пријатела Пријули. Кад ме је видио овај лријатељ мој, млоиј 
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је теолог од республике казао, да ме је ненријате! 
оптужио, ее знајући, да сам ја његов приЈнтељ 
клијент; јошт ми рекне, да не идем никуда из ае- 
говог дома, докле не видимо, што ћемо чпнити и који ћемо нут предузети.

Сјутра дан отиде овај мој првјатељ и агент од куће и врати се истом пред ручак. На обједу ми 
каже, да ваља прекопијати по нодару под канпане- 
лом све моје карте, атестате и пасоше и повп- 
јети с једном шупљиком (писмепом молбом) секре- 
тару од иеквизитуре, да их представи иствјем. Тако приправимо у три дана све карте, 
тврти дан понесемо секретару Бернарду Дизланцони. 
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гурао био, да се 
светога Марка могу сдободно 

и по шетати по пајап* 
ВенециЈн, куд мп драго. Шест» 

дан послије пошао сам из куће мога агента и 

грчке цркве светог Хурђа вашао сам код је,* 

Гркиње квартир. — Дође речена субота и пође* 

веће сам реченоме секретату Дизлавцови, јавата 

му се, како ми је рекао. Кад сам му дошао, казао 

ми је, да је речене карте представпо инквизитурц. 

ма, али да јошт вије никаква одговора примио, 

да дођем опет у будућу прву суботу. Тако ми одда. 

зећу од суботе до суботе сваке прођу осам субота 

а . ј. два мјесеца, међу којим сам ја времевом шетао 

сваки дан по пијаци и славној Венецији с њеквц

мојијем знавци п прпјател»н. а сувише с Јововићем. Јошт

с^ајаше у Венецијп речени викарије и с њиме је. 

ромонах Спиридон Сврдлин из манастира Драгбвића 

који бијаше дошао у Венецију. Често смо се ввђе- 

ли у црквп на летурђији и вечерњи, пла пред цр. 

квом. пли на пијаци светог Марка, и ђе би га гођ 

ја срјео ва близу, свагда би му се поклонио и по- 

здравио га, а он би на ма од мене окренуо гда- 

ву. Са Сврдлином би се често разговарао п шетао 

и свагда би га упитао, што ради г. викарије. Каже 

ми један дан, да га је почела ватати грозница 

огањ: зато га пођем једанпут посјетпти и с њиме се 

разговорити. Кад сам дошао к њему у собу, пошао 

сам му к руци, како старијему и викарију митропо- 

литову, но није ми дао пољубиги, већ ме је чинио 

сјести. Ту сам почео говорити, да сам дошао пита- 

ти проштења, ако сам га у чему увриједио, молећи 

га, да ми два сама један другом излиЈечимо раае, 

и да је љепше, да се ми два између себе подигвемо 

■ помиримо, будући да смо духовна лица. него да 

нас мирски људи и трговци мире. Затим га упитам 

овијем ријечма: „Кажите ми, за љубов божију, 

сам ја вам учинио, да ме у толико година ненави- 

дите и да ме из мога отачаства и пострига отрине* 

те. Кад сам посљедњи пут иошао уРусију, чинио је 

'Бурић, а и ја сам се на пошти из Венеције у За-

фаи Ђурић, у којој сам прппадко к вама ако 

вас и у чем увриЈедио и као човјек сагријешио да 

ме примите, као тедолубиии о,ац сава с.о“Тмш 

шег: а мсе ниЈесте удостојидв одговорити на ме 1 

ни ни 'Бурићу. Него ајдете, да па све, што 1 досаЛ 

бидо, заборавпмо п с нашпм братским мвпо« и Л 

сатани главу сатремо, да нам се свп.ет впГ 

и непријатељи не ругају. Ја ћу васвавијеи'него бављу
јатељи
почитовати за стариЈега архимандрита, а сувише 

викарија, свагда ћу вам десну давати и на сва- 

мјесту част носити; само ви мене оставите у миру 

п у моме карактеру у манпстиру. А како би лијепо 

било, да се сада помиримо,да се по Венецији зајед- 

ношпацирамо и да заједно у Далмацију пођемо; 

а када би нас и народ видио у миру, све би ђакуле 

простога народа улегле; наши би се пријатељи ве- 

селили, а непрвјатељи постиђели и оникоји међу на- 

ма смутњу сјеју и ватру поджижу.“ Представљао 

пред очи и млоге друге разговоре. које би
више

ком

во

сам му
могле бити млого лолезне нашем отачаству и 

сам од пол часа овај разговор лродужио највећом 

умилношћу и понизношћу, да бига приклонио к ми- 

ру; но он ништа није више одговорио, него само ове 

рпјечи: „Видићемо, ко је шуша, ко ли вук;“ а с отим 

Је рекао, да је он јак како вук, и да ће мене, како 

веку шушу, т. ј.козу, прождријети. За тим му се ја 

поклопим и отидем.
Кад сам казао Јововићу, Петровићу, Липовцу, 

да сам бпо код викарија, зачудили су се, да сам се 

могао прпклонитс к њему послије него ме је оп- 

тужио, а не зеајући зашто, осим јединственог у- 

зрока, што сам у Цариграду постао архимандритом 

п што сам у митри служпо, коју да хоћаше са мном 

бити у миру п љубави, могаше и он лако добити, 

у чему би му ја срцем и душом и самим дјелом по- 

могао и поревновао за срећу нашег отачаства и на-
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ву. Са Сврдлином би се често разговарао п шетао 
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сам му к руци, како старијему и викарију митропо- 
литову, но није ми дао пољубиги, већ ме је чинио 
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ти проштења, ако сам га у чему увриједио, молећи 
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сам ја вам учинио, да ме у толико година ненави- 
дите и да ме из мога отачаства и пострига отрине* 
те. Кад сам посљедњи пут иошао уРусију, чинио је 
'Бурић, а и ја сам се на пошти из Венеције у За-

фаи Ђурић, у којој сам прппадко к вама ако 
вас и у чем увриЈедио и као човјек сагријешио да ме примите, као тедолубиии о,ац сава с.о“Тмш 
шег: а мсе ниЈесте удостојидв одговорити на ме 1 
ни ни 'Бурићу. Него ајдете, да па све, што 1 досаЛ 
бидо, заборавпмо п с нашпм братским мвпо« и Л 

сатани главу сатремо, да нам се свп.ет впГ 
и непријатељи не ругају. Ја ћу васвавијеи'

него
бављу
јатељипочитовати за стариЈега архимандрита, а сувише 
викарија, свагда ћу вам десну давати и на сва- 

мјесту част носити; само ви мене оставите у миру 
п у моме карактеру у манпстиру. А како би лијепо 
било, да се сада помиримо,да се по Венецији зајед- 

ношпацирамо и да заједно у Далмацију пођемо; 
а када би нас и народ видио у миру, све би ђакуле 
простога народа улегле; наши би се пријатељи ве- 
селили, а непрвјатељи постиђели и оникоји међу на- 
ма смутњу сјеју и ватру поджижу.“ Представљао 

пред очи и млоге друге разговоре. које би
више

ком

во

сам му
могле бити млого лолезне нашем отачаству и 
сам од пол часа овај разговор лродужио највећом 
умилношћу и понизношћу, да бига приклонио к ми- 
ру; но он ништа није више одговорио, него само ове 
рпјечи: „Видићемо, ко је шуша, ко ли вук;“ а с отим 
Је рекао, да је он јак како вук, и да ће мене, како 
веку шушу, т. ј.козу, прождријети. За тим му се ја 
поклопим и отидем.

Кад сам казао Јововићу, Петровићу, Липовцу, 
да сам бпо код викарија, зачудили су се, да сам се 
могао прпклонитс к њему послије него ме је оп- 
тужио, а не зеајући зашто, осим јединственог у- 
зрока, што сам у Цариграду постао архимандритом 
п што сам у митри служпо, коју да хоћаше са мном 
бити у миру п љубави, могаше и он лако добити, 
у чему би му ја срцем и душом и самим дјелом по- 
могао и поревновао за срећу нашег отачаства и на-

Е
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рода бдагочасти наше. Но он се сирома бијаше 
свим опио сујетом и не хоћаше, а и не могаше ви. 
ђети, да се у Далмацији иком другом духовном 
цу носи. част, него само једноме њему.

У девету суботу пођем секретару, - 
никаква одговора. Упитам ја њега, би ди „ 
тићи до Тријеста, имајући њеког важног 
Одговори ми, да могу слободно поћи, но да се Иа- 
ђем у идућу суботу код њега. Тако одем у Тријест 
свршим мој посао и у шест дана вратим се натраг 
у Венецију. Видећи гореречени викарије, да ја Не 
одо у тамнице. зашто је највише дошао био из Дад. 
мације у Венецију, оддучи се прије мене из Веие. 
ције натраг, сврати се у Задар, и ту је код Про- 
ведитора реченог ђенерада сплео нове лажи и кде- 
вете па мене, објављајућп му, како ме је тужио у 
Венецији, коју ћу тужбу ниже овђе приложити.

Ја сам се морао сваке суботе приказивати ре- 
ченоме секретару, и један дан, послпје три мјесе- 
ца чекајући иепрестано резолуцију, истом сједо на 
објед и узе ложицу у руку, ето ти куцну њеко 
моја врата. Јавим се ја, а оно уђе човјек и даде 
ми један булетин, који ми бијаше послан од упоме- 
нугога секретара Дизланцона, који ми јавља, да у 
12 ури иоподне пошљем у бусулу (суд) мог адвоката.

Кад сам ово ирочитао, одговорио сам његову 
камеријеру, да поздрави г. секретара и да му каже, 
да ће бити сдужен. Прочитавши ја речени булетин, 
послао сам га они час по моме ђаку истоме моме 
адвонату Никад ми није слађи објед и при1'атнији 
био, него они дан, и учинило ми со, као да се сва- 
ли с мене тегоћа, која ме је тако притискивала, 
као да се сва Вепеција била натоварила на мој 
врат. Јер није шала живљети три мјесеца вавијек 
у њекој маслн и страу и чекати, каква ће сентен- 
ција взићи од оније страшније иеквизитура и нећу 
ли доћи у тамнице под земљом, у којијем тавницама 
мој ирви сусјед протопоп Курпћа четрдесет година 
живио је и еевипо страдао, како што и други многи.

Поаодне око 4 ааса отиде мој адвокат у бусу-

авзаот®и казали су му, да представим само копиј! и . ’ 

дођем у суботу секретару, да ми даде одговор Ове 
сам карте ја јошг прИЈе прекопирао био и колсебо држао; зато сам таки с мојпјем адвокатои ЦпПТ® „
одвео пстоме секретару и дао иу у руке. којиЈ).-Ј“ 
је овако почео по талиЈански говорити: Тоспп^ 

абате! принцппје видио ваше карте и изумињао та - вашега противника. и није нашао ништа’ 
злоба п клевете. Ви

ли-
но не нађец 

могао о- 
посла?

тужбе
него да је само завист,

морете поћи слободно у Далмацију, и проведитор 
ђенерал имаће од прпнципа заповнјед, да зовне ар- 
хпмандрита Скочића, за учинити међу вама мир. 
Вп ћете остати у вашем. манастиру у части вашој 
као архимандрит и старјешина; но дужни сте по- 
знатп архпмандрига Скочића за старјешину н ђене- 
рал-викарија архиепископа филаделфијског.и На то 
сам му ја и одговорио: „Господине! ја сам га свагда 
признавао за такога, зашто ја принознајем свете 
каноее ирквене и декреге краљеве.и

Трвће моје љ^то гоњеније од свагдашњега 
ми здотвора ђенерал-викарија архимандрита. 
Странствовање у империји австријској с на- 
мјерењем поћи ђе нибуд заточити се на сва- 

гда од отачаства.

50 п 
ДРУГ°1

У

Једва се избавим од ове биједе и од стања то- 
лпког у Венецији п помислим веће, да ћу наћи у 

отачаству, како гођ и у 
манастпру, послије толико љета мога по

почи-
Далмацији у 
моме
Европи и Азији странствовања, мир

на мјесто мира нађем, кад сам се

моме

алитак;
из Венеције у Далмацију вратио, други немир, 
увотребљен од реченога мог заклетога непрпјатеља 
I сплетен од лаже с хатрошћу при упоменутоме ђе- 
нералу, када га је звао, да нас помири. Да видимо
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дакле, шта је мој супостат учинио, кад је пре* 
тао реченоме ђенералу. Предао му је ову 
тужбу, коју сам ја с талијапскога језика

„Пресвијетди и преузвишени г. проведат 
ђенерал!и ^1

„Вијерност и изЕрсност једнога подложника вв 
јерна јест свагда звало срц,е и душу од мене Нв' 
канора Богуновпћа реченога Скочића, архвмандрит«Г 
и ђенерал-викарија архиепископа фил*делфијског V 
Далмацији, ка номњу и услужење чекајућн у свако 
вријеме заповијед свога приндипа. По такој ревно- 
сш и умилностп узвпшеноме принципу, во узроку 
нијесам поманкао приказати преузвишеној областв 
у ВенецкЈи, да јеромонах Герасим Зелић, од иава« 
стира Крупе мени подложноме, без нриказати сво' 
јевољне п рђаве мисли, одлучи се прије њекодико 
година од преведре г.ринципове државе и отиде у 
Трпјест, Москву и Цариград, од куда се врати зун 
јаспри, од којије дијел један оставио у Тријесту, а 
од стварп потребитијех не марећи, и уздржавајући 
карактер епискона, који говори летурђију и чнни 
остала иосветилиштау Задру на празеик светогПетпа 
п светог Плпје, ктитори цркве грчке у истомеграду 
ко.ји догађај учини.да савнарод вашегазаконаостане 
сметен и зачуђен, мислећи, да он могао би битије- 
дан, који би бацио народ у смутњу, изатозаиз- 
гледа прошасте и на садашњему приказивању и јед- 
нога архимандрита од Паштровића, у коме манастиру 
находим се старјешина и који јест подложен мојој 
власти. Тако будући првшле у моју мпсао њеке ства- 
рп, које би могле се згодити, промислио сам, да би 
добро учинио приказати преузвишеноме принципу, 
и за сахранвти сама себе од кога му драго случаја, 
како старјешина у Далмацији, п да не би зло бидо 
заповједити њему, да би имао доћи н стати у Кру- 
пи манастиру, како син истога манастира. Послије 
тога из Мљетака дођо у Далмацнју, ђе приђо

„.I мјесто, од којега јесам старјешина. Будући сада 
вашега преузвишенога господства заиовјеђено 

поомислити радп тужбе море бити учињене од ис- 
тога Зелића. Ево ме удиљ за опслужити ваше запо- 
вједп п приказати ствари, које се тичу истога Зе- 
лвћа. Имам првоказати вашему преузвишеноме гос- 
водству: у прва времена од садашњега вијека бија- 
те у Дллмацији без каква поглавара; учинили би 
скуп гдавари и калуђери од истије манастира а 
одабрали би једног јеромонаха из међу себе, кога 
вахођаху најврснијега, за архимандрита, који је 
вмао старање на изврсног јеромонаха од истије 
манастира парохијана и канелана од цркава грч- 
кпје у Далмацији, коме истк калуђери обећали би 
вослушање и помоћ у сваку ствар, која бн 
била од потребе за свачије добро. Досљедњи архи- 
мандрит бс Никанор Рајевић^ који се престави у 
годпшту 1770, у манастиру Крци, у које вријеме 
био јесам ја впкарије у истоме манастиру; на мје- 

којега архимандрита Рајевића промислише ка- 
луђерп од истије манастира одабрати ме на вла- 
дање духовно за осам година, којима будући повољ- 
во моје владање, хоћеше да примим исту теготу; 
и тако у мјесецу МаЈу 1778. по аакону црковном 
взабраше ме за архимандрита, како се види од пи- 
сма 1778 г. од манастира Драговића, Крупе, Крке 
одзгор реченпје и одабранвје. Исто би потврђено с 
гатентом 27. Јануара 1779 од епископа од Карлшта- 
та, од кога се служимо, тако и од црногорскога, у 
поманкању онога у штату поглавара у Далмацији. 
Тако за примвти чине духовне колико од једнога, 

другога чина свештеничког, угодно би у 
вапредак преузвишеној власти од преузввшенога сена- 
та одабрати на владање црковно поглавара, који уздр- 
жавазаконгрчкиисточниум.есту пресвијетле респу- 
пликемљетачке; међу којем бројене јес} у Далмацији 
вресвијетлога господина Софронијаархиепископа фи- 
ладелфијског а ови пресвијетли господвн с патентом27 
маја17^3 одабраме титулом за његовавикаријаособита
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и властита, и ево, преузвишени господине, приказат 
потпуно и истинпто теготе црковне, које наложеТб 
јесу на мене. Истина јест, да искаше који свептт86 
ник бити противо мене, али будући правица, истГ 
на свагда звади моја дјела, бијаху залудне* и о 
ништа њихове мисли; сами јеромонах Герасим з/ 
лић, којему не будући било угодно битинокарану 0л 
мене, како достојан бијаше, будући по сред ц0. 
кве опсовао једнога свештеника, свога брата, чинв 
ми се да се јест бацио за сместп они мир’ Ко,*0 
свагда радио јесам удржати; али уфам се у преуз. 
вишену власт мога принципа, кому будући прпказа* 
та моја понизност и обршење његове зановиједи и 
моја праведна дјела, да ће седосгојаги ослободити 
ме од такове сапротивштине, да би без ниједне 
тње могао служити Господа Бога и мога

хазатп своју жељу под расуђеније свога архи« 
еппскопа у Мљетци, који у годишту 1785 бијаше
04 Гпхиепи^копа црквама и поглавара у Далмаци- 
?а а^н0 украсти од истога потврђење 9. августа 1786. 
ј0’ *дудитп се недостојно и с чудом свега пука. У 

пи иресвијетли господине! не би никада архи- 
^чпита; ово поглаварство, или архимандрита у 
МаНанкање епископа од отаца или свештеника оз- 
п0М‘ еченије манастира на другије знака не поса- 
Г°Р Н0ГО сам0 крст, нити икада помислише на ми- 
Шпу п на штап архијерејски ни у манастиру, а ка- 

п ли У ЧРКВИ ГРЧК°Ј светога ИлиЈе у Задру; са- 
М°ијем тијем Зелић супротиво закону стече од па- 
твијарха другога мјеста сткдо архимандритства про- 

Ј< правпце, намисли имати сткдо у манастиру 
Крупп п част обикновену једнога епискона; и са 
свијем тпјем да он бијаше дошао у познанство, да 
безочпју бијаше стекао таку част, ништа мање ут- 
врђен у његовој холости, разгласи себе да је он 
архијереј грчки.“

Но лажеш, Скочићу! како жив (;ер у мртва не 
дирамј све, што овђе на Зелића бљујеш и клевете 
рпгаш, а сувише, да је Зелић себе разгласио у 
Далмацијп архијерејем; а како би 
вјек од свијета и карактера могао прогласити се- 

што није? Није то Зелић никад

власти пресвијетлог сената одабран

за

сме- 
нреузви-

шенога принципа до наЈзадњега днева мога живота 
Расрђен дакле Зелић исти на лагано моје покара- 
ње, кој’и показује његову евојевољност, оцијепи се 
од манастира и од штата принципова, не марећи 
ни за што за дужност, коју би имао имати

тиво

СВрХЈ!
мене његовог старЈешине, и одлучп иоћи у Цариграл 
ђе будући дошао пред престол пресвијетлога Авра- 
ма, патријарха јерусалимског онђе стојећега, и с 
лажима, мислећи да манастир Крупа у Далмацпји 
јест сткдо једног архимандрита, п море бити да ће 
бити рекао, дз у Далмацији нејма архпмандрита, и 
доиста архимандрит носи крст, и да по обичају ие- 
ће митру, пасторал, илити шгап архијерејске и оста- 
ле ствари различите, измоли од онога патријарха 
бити учињен архимандритом и с патентом 19. ју- 
нија 1785 љета стече, што је желио, недостојео. Не 
море рећи Зелић, да не зна законе принципове, ко- 
ји становито неће, да се имају искати такове ства- 
ри, и да ће добро упознанство од ствари залудније, 
будући не имаше образа приказати принципу, аека 
од његове области буду нотсрђене, да је било ис- 
тинито утврђено и могуће његово жељење за стећи 
поглаварство у цркви манасгира Крупе, имао је

поштен чо •

бе за онога,
пп у сну помислио, а камо ли на Јави учинио, зна- 
јући сувише добро ону историју 
чпвшег и погребена у петропавловском манастиру у 
Кпјеву, Симеона Кончаревића, кога су Венецијани 
хоћелп метнути у тавнице, да не буде из Крупе у- 
текао у Лику под австријску заштиту; и то само из 
тог узрока, што је без дозвољења республике учињен 
епископом од патријарха Арсенија Бркића у Пећи. 
Тако није Зелић толико безуман био, колико ти 
овђе у твојој тужби описујеш; није се он прогласио 
архијерејем, нити ће умријети под земљом у мра- 
чвијем тамницама, као што си се ти надао. Јер

епископа светопо-
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правда божија и принципова није то допуствда; 
ти су инквизитури држарни вјеровали твојијем да.»а* 
ма, као што је Зелићу казао исти секретар Вернап. 
до Дизланцони, да је принцип рекао, да је све оао 
што си на Зелића бљувао, пресна лаж, злоба, за 
и клевета; будући зпаде принцип, да је Зелић ишао 
уРусију 2 пут с пашушом од респуплике и с препо* 
руком у Петрбург на мивистра венецијанскога, Која 
није ти в^еровао твојијем лажама, и зато си поткупнф 
у Задру ђенералч, да свучеш Зелића од његова чи- 
на и карактера, кога је сав народ љубио и похва« 
љивао, како н сви Латини за његову ваљаност к 
љубав к своме отачаству, и Зелић је служио у з*. 
дру како архомандрит у митри, како гласе његове 
патенте дате од патрпјарха и архијеиаскопа у Ве- 
нецији.

не стече дозвољење од свога прин-ако прво
какве је хитре

ппотив меве код ђенерала Диједа изеовице, кад је 
?ват из мапастира у Задар, не могући из злобе нод- 
о01ети моје части у отачаству и манастиру и награ- 
?ен,а, која сам довно у моју земљу и обигељ Крупу. 
3 што га је грпзла и обличавала савјест и зашто 
су га њекп његови пријатељи укоравали, говорећи 
Му- Зашто се није са мном помирио и сагласио. како 
што сам му пред очи представљао прнје него сам 
пошао други пут у Русију 1787 године, јер тако би 

друга два манастира и толике цркве могле све 
уједво имати срећу и награђење у ономе бога- 
томе царству. II зато га сав народ био узненавидио 

проклињао, п тако је десперат послије неколи-
ко мјесеца попњо у земљу.

Ја како сам дошао из Венеције у Задар, јавим 
се упоменутоме ђенералу. Ту му искажем све оне 
ријечи, како што ми је рекао секретар одинквизи- 
туре Бернардо Дизланцони и које сам већ напри- 
јед опомепуо. 5 питам га такође, је ли примио из 
Венеције какав декрет, да ме с мојим дугаманином 
помири,пита, ђе сам нч квартиру; а Ја сам му казао, да 
сам код г. Сгефана 'Бурића. „Добро, вели, када при- 
мпм из Венеције декрет, онда ћу звати и вас п ви- 
карија, и гледаћу, да се помприте.44

Стојим ја у Задру, ал’ ето ти видим ђе дође 
манастира Крке викарије Скочић. Овај је стајао 

прије у Задру осам дана и поелије отишао у свој 
манастир, п до десет дана вратио се опет у Задар, 
_ ту Другије осам дана провео; но нешто му се не 
свиди и не учини но ћуди, зато се опет врати у 
Крку. 0! што је ово, мајко моја? Чудим се ја, да 
викарије два пута долази и одлази, а ђенерал мене 
не зове да вас помири. На ма сам се метнуо био 
у сумњу, да ту мора што бити и да се нова мрежа

р°“Лцвоа. лажи сплео био СкочићЕво

ввст

и

Дчље иродужује он своју тужбу овако:
„Ц у горе речене светковпне за дати то веђе 

пуку пезнање, говори летургију п служи у црквц 
задарској свом чашћу како један епископ исти, пред 
очпма пресвијетлога и преузвшнепог архијепископа 
истога града. Велича се пред пуком, чинећи виђе- 
ти на себи сгвари стечене од велике цијене и

и

про-сипање од немало Јаспри, које говорп да је стекао 
у Русији за манастир Крупу, и један дијел удожн 
у Тријесту, и по овом од случаја стојећи на твр- 
ђави и величанству од патенте украдене од патрн« 
јарха јерусалимског безаконо, по свакој придицн 
приказује се једно злотворење и човјек, који море 
посијатисмутњу упуку у провинцији за сметњу мира 
свега пука и народа, иавластито у садашња време- 
на од немира, који је међу краљи од свпЈета. Дак- 
лен говорећи ја с правијем срцем једнога поданика 
принципова умиљен и вијерап, рекао би, да би вај- 
боље било казнити истога Зелића и заповједити му, 
стати у своме манастиру с оним подложењем, како 
закон принципов заповиједа и закое црковни, да од 
истога манастира не има се одијелити, за поћи у 
другу државу, ако прво не буде приказати прави уз*

одговори, да није. За тим он мене за-а он

нз

ц
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џ ми је одговорие, да Је послвЈе првог мог њему 
ПО тадпЈански писатог писма примио заповијел ол 
рече„от ђееерала, да ако би ја ламисдио икудаиз Дадмације иођп и зато од аега (викарија^ ис^ао 

дозвољење, да мн пе има ово дати допштеае 
Узмем ја оба ова викаријева /гисма и „ревелем гадијавски језик. Затим сједнем на ' „ Д 5Г 

увразо у Задар уповенутоме ђенералт ДаТе« °ДеМ 
Уазпвајући му ипсма^пикар^еваР3^р™>'- 

ов даде лозвољење у Венецију поћи. Но он ми од 
говори овако : „Када вам то не допушћа г викапшо' 
ве могу нп Ја допустити.“ На то ја одговопи« Ј ’ 
је викарпЈв ноданик „ринципов тако како гоћ и 4“ 
а Ја како он. н да Јв он, т. ј. ћенрппл И Ја’
принднпа нама обама заповједник у Далмаци?/070 
Све задуду. веће ме ђееерал да нустп ^
опсдужпо, како му је заповјећено г т НИЈе
ри. вего је ирије јопгт „рождрео бт МТ П°МИ' 
од впкарвја и тако ме сад мгчио Он ^ ' УДВЦ?

около мене плете. Сам ниЈесам ћео ићи ђенераау 
док ме не зовне, јер ми је тако рекао био.

Прођу шест неђеља, а мене ђенерал не зове 
Једанпут истом сједо ја на објед, ал ето ти аегова 
ађутанта и зове ме г. ђенералу. ^станем таки л 
отидем тамо. Кад сам дошао к њему, нашао сан га 
сједећа за својом шкриторијом сама; поздравим га 
ја по обичају, а он ме упита овијем ријечма: „Јесте 
ли ви поданнк республике венецијанске?11 Одгово« 
рим ја: „Истинито, ваше превосходптељство! 
њејши свагда подложник мога принципа.и

на

-Добер'
узмн ову карту, прочати п опслужи.“ — ТаТмии 
и прпје него што сам нрочитао његов декрет /Т 
знао сам, да је ђенерал поткупљен од мога ’ °"
Ј*атеља; тако не учпни онако, како је мееи 
тар Дизланцони рекао,

неирв. 
секре-

т. ј. да нас помири, него
ме јошт узнемирп. Држпм Ја карту у руци и гово- 
рим ђзнералу: „Ваше превосходитељство, мене моји 
послови зову* у Венецију до архиенискона фидадед. 
фијског;“ а он ми одговорп: „Добро, питајте ви&а- 
рија, оће ли вам допустити.а Помислим у себи на 
ма да га је викаријо купио и здатницима очи засли- 
јепио.

прилиди
сти. но јако се сирома у тој надежди среварио; за- 
Што прав човјек и поштен христијанин нигда не купује 
зановце частии иравице Венерал ме нијехотиоза- 
то у Венецију пустити, зашто се бојао, да ће бити 
казњен, ако се ја с оним декретом представим 
принцппу. којнм је он мени моју част одузео. Ова 
казна пије га ни послпје мимоишла; зашто у мје- 
сто да гл је республика мљетачка послала на виши 

у Крф за ђелерала, послала га је у Палму 
Нову за подеш*ата. Да је мене ђенерал упитао, ка- 

постао архимандритом, млого би му пра-

У декрету стајаше, да ми је запријећено сдужи- 
ти више саборно у мптри, носити крст еа врату и 
кампдавку на глави, и не називати се впше архи- 
мандритом, и то све до друге његове заповијести. 
По овоме се види, да ћаше и мене огулити и опет 
ми допуститп, како је у мојиЈ’е патента. На 
отишао из Задра у мој манастир Крупу 
речееоме викарију по тадијанскн, да ми даде пис- 

дозвољење, да идем у Венецију до архиепи- 
скопа филаделфиЈ*ског. 1«

На ово писмо

степен
ма сам

п пвшем ко сам
веднвје казао, него Скочић, који је само лагао. Знао 
6и послије да је мене венецијански министар Ав- 
густин Гарзони за моје код њега услуге препору- 
чио натријарху, који ме је заархимандритио, п да

мено

одговори ми викарије, да је при- 
мио моЈе писмо на језику талијанском и да га то 
баца у велику сумљу, него ако 
пишем

тако пијесам украо патенту од патријарха и потвр- 
ђење од архиепископа филаделфијског, које потвр- 
ђење пма таку силу. као да ме је сам принцип и 
његов сенат потврдио. 0 том ме је исти архиепи-

Ж. Г. Зелића.

што желим, да му
по славенски, објећаваЈ*ући се, да ће ми по- 

служити, у чему буде могао. Ја сам му по српски 
онако исто написао, како што по талијански, и он- 13
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прилиди
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Ж. Г. Зелића.

што желим, да му
по славенски, објећаваЈ*ући се, да ће ми по- 

служити, у чему буде могао. Ја сам му по српски 
онако исто написао, како што по талијански, и он- 13
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скоп филаделфијски, када ми Је патенту папшп 
хову потврдио и када сам хотио да питам од 
дипа потврђење, увјерио. А за који сам узро& 

нио, да постанем архимандритом, то сам напри^' 
казао, а казао сам и пет савијима (сенаторцЈ^ 

кад су ми дали пашапорт за Русију. Тако нијег^ ’ 
се ни из каковог сујетвога таштеславља старао ** 

лучити по закону овај црковни чин, него само00" 
могу лакше придобити у свијету коју корист момр 

манастиру п отачаству, које биједно и непросвије 

штено и дан данашњи лежи у сљепоти, а сувиш 
клер. Овај нема никаквог учења и просвјештеаа6 
како и све скоро дркве мирске, окром три мава 

стира, правилније књпга, минеа и октопха, а оисто' 
ричкијем и не говори се, зашто је г. Павле СолариГ 
врући ревнитељ п списатељ српски књига, има’ хи’ 
љаду правица у своме Поминку, списану у Венепи. 
ји 1810 года, укоравати свој славено-српски нарол 

а сувише у Далмацији и у Боки Которској, за 

ову неревност учења и небригу о просвјештењу сво- 
га порода и нације славено-српске.

Упоменути Скочић казао је ђенералу впше 

жп него истипе о постављењу моме на степен 

химандритста; но ја ћу мојим читатељем приповједи. 
тп и исказати сву бесприсграсну ијавну истину, како 
је речени Скочић избран за архпмандрита у Дад. 
мацији, ако ће се и смијатп овоме обичају. Он 1е 
био поп мирски неженати и служио њеколико годи- 
на за пароха у граду Скрадину; а кад су га се 
христидани наситили, послали су га из парохије 
откуда је и дошао. Но фамилија га нвје ћела при- 
мити, зато Је морао Ноћп у манастир Крку, ђе се 
постригао у чин монашки. То је било прп старје- ) 
шини и архимандриту Никанору Рајевићу, који је 
имао њеку малу власт над свијем црквама 
у Далмацији источног

нијесу од оног доба пмали свога епископа, од 
је Далмација потпала и самовољно подложила 
Ј власт венецпЈ*анске республике, послиЈ*е кад 

нсти Далматвнци изгнали сами Турке из Дад- 
^Апије. Што се пак тпче начина, како су се прије 
уене архимандриги избирали, овај је био обичај; 
мора« га објазити и истину казати, макар се ко и

На^Кад би који архпмандрит поманкао, састала би 

е послпје од три манастпра три пгумна п јошт који 

лпрски парох код којецркве на тргу (вашару), и ту 

би се на обједу пождребалп, на којп ће манастир 

пасгв ждребје, да из њега буде архимандрпт и вика- 
оије Тако послпје смрти реченога РаЈевпћа сктпе 

се сва трп игумна у Косову 20. Јулнја 1776 љета 

лицем на светога пророка Илпју, ђе је у Косову 

храм цркве. Три ова игумна^ бида су сљедујућа: од 
Крупе Спирпдоп Симпћ, од Крке Нићпфор Травица, 
а од Драговпћа Мојо Јовић. II Ја сам онда имао 

срећу па том ждребију бити и служити како јерођа- 
. Кад је већ дошло било до ждребија,узме про- 
- Аврам Симић, парох исте цркве, једну мара- 

лу п завеже чвор. Овај чвор замота у три угла 

од псте мараме и пружи трема игуманма, говорећи: 
коме игумну допадне она свежа, у оном манастиру 

да буде архпмандрпт п впкарпје, кога онога мана- 
стира браћа нађу најврснијега п најнаученијега. 
Узму игумани речени сваки свој рогаљ, и кад про- 
топоп пусти мараму из руке, а оно отпадне онај узао 

игуману Сппрпдону Симићу, од мога манастира Кру- 
пе. коме су сви крупскп калуђерп билп ради, да он 

буде архпмандрпт. Овај је Спмић био у занату сво- 
ме слијеп, но ваљан и слободан говорџија, кој’и би 

п са царем неустрашимо говорио; осим тога био 

је врло слаба здравља. Прође више од године вре- 
мева, а речени пгуман не пође епископу у Австрп- 
ј) нлп У Дриу ГоРУ да се посвзти за архимандри* 
та, а у оно вријеме у свој Далмацијп није било корм- 
чије, него само у манастиру Крци. То впдећн упо-

како
ее поД

конда- топоп
ар.

п кдерох
вЈероисповједања. Он је имао 

помњу само поради расуђења у бракосачетању по 

закону, и зато су му давали титулу архимандрпта 
- викарија ђенералног, почем христијани грчке вје-и

13*
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менути Никанор Скочић, употреби сву своју хитрол^ 

и мајсторију окодо упоменутога нростака иг\цЈ 

Симића и осталије 12 калуђера, да пх како р01 

обмане и ту част себи привуче. Зато им он гов0 

раше, да Крупљани ту теготу архимандритства н 

впкарпјата њему оставе у манастиру Крци, ц0че (

и онако у Крупи нејма кормвије, а особито шт0 

речени игумав Симић не зна добро талпјанског ј0. 

зика. А ови прости и слијеии људи, не чуствују^ 

шта је част, шта ли достојинство, даду му п0 | 

иослије двије године напишу му јошт ренунцију, 1 

Кад су нослије видила друга два манастира Кркн 

и Драговић, да су муКрупљани пустили своју 

а они су се најпослије склонили и потврд0ЛИ’ 

буде архимандриг и старјешина над свпјем црк’ 

вама, шго се тиче духовне само управе у манастц- 

ри; но не и то, да буде старјешина и властите* 

над манастири и калуђери, с којпјем учрављају игу. 

мни сваки у свом манастиру, које игумне пзбирају 

сами себи калуђери за стар.јепшну , когавиде даје 

за манастир науваљанији. Ову су власт — 

калуђери круиски, који су себи избрали 

шину мене као архимандрита, а не за 

Крку и Драговић 
Тако

,РЈећи на Т°1 шт0 СУ У ови1’ем манастирима биле 

Гтпрјешпне, не само архимандриги, него и игумни 

гуцомоћни и неограниченп. нремда су се најмање 

гваке треће године промењивали, као и дубровачки 

„ринципи сваког мјесеца.
] Но дај Да се сад вРатимо на пут наше историје. 

Казао сам, да ме реченн ђенерал Диједо пије хо- 

Јпо ни по што пустпти да пођем у Венецију. Зато 

сам писао моме адвокату, да нзвади заповпјед зва- 

ву фогарешку, која бн заповједила ђенералу, да ми 

дозволпти пма поћи у Венецију. По несрећи мојој 

стигне ми оно дана писмо из Тријеста у Задар од 

пријатеља Анте Квечића, да је банкротпрао 

један грговац у Тријесту, кому сам био дао њеку 

мал'' суму новаца за корист мога манастира и за 

свакп случај. Ево сада скорби на скорб и печалп 

умножене на печал! Ако не дођем у Тријест с кар- 

тама Д° 20 дана, докле је био срок (термпн). изгу- 

биће мп манастир новце, и тако ће се мој труд 

опет у пргзрјењу њеке чести уништожити; а ђене- 

рал ми не да ни у Венецију поћп, а камо ли у дру- 

го царство.^
пптал изгубити, илп ђенералову заповијед престу- 

лптп. Но жао мп је прегореги новце. а страшно ’је 

и нрогив заповиједи учинпти, јер би тако потврдио 

Скочића лажп и клевеге. Најпослије сам се одлу- 

чио, да престуним зановијед ђенералову и да пођем 

у Тријест, расуђавајући, да се ова рана с време- 

излијечпти може; но новце, ако пропадну, мана- 

мој неће никад стпћн, да сго годпна у Дадма - 

цијп живим.
Тако иођем цесарскоме конзулу у Задру Лудо- 

вику Габријелп, који ми бијаше знанац и лрајатељ, 

даде пасош. Овај то учини и јошт ми даде

п

да
мога

пмадв н
За стаРје- 
манастцр

Сада дакле што се има чинити? или ка-

сам ја отворио иут, што се сада у сва 

три манастира налази у Далмацији по један архв- 

мандриг и по једна кормчија. Тако је Скочић ла- 

гао, шго је у својој тужби казао, да у Крупи ма- 

настиру нигда није било архимандрига, као шго 

је и све друго слагао Зашто намгим ја јошт 1764 

године, када сам дошао у Круну моме старцу јеро- 

монаху Јосифу Дошеновићу, да су у оно вријеме 

бившистарци Теодосије Ернак, Псаија Ернак п Ам- 

вросије Радаковић често казивали, да је јошт у 

вријеме њиове младостп било у Крупи архпмандра- 

та и да ја нијесам ирви. Него је то Скочић само 

пз гордости и славољубља говорио, да квлуђера 

крупскп ц драгбвпћкп буду крчкога манастира (у 

ком он живљаше) кмеги, илити купљееи робови, не /

ном
стир

да ми
препоруку на гувереатора Бригиду у Трлјесту, са- 

жаљевајућп .ме због несреће и штете, која ми се до- 

годила код онога трговца. Тако пођем из Задра у 

Крупу п кроз Лпку Рвацку у Тријесте, да нико 

еије знао оспм мога манасгира и реченога конзу-
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Стефана Ђурића, 
стигнем нроз Госпић и 
рождества Христова. Ту 
код њеколико 
да имали

ла и куда сам отпшао. 
Оточац у Сењ 

сам провео 
хрисгијана трговаца,

____  свештеника, него су пошли своме

натору молптп га, да бп ми он мјесто г. 

карлштатска Генадије Димовпћа дозволио 

на рождество опслужпм свету литурђију, дЈ, 

причестим и једно дијете да 

гувернатор мп допусти п јошт 

он, ако до шта буде, 
копа Димовпћа. Тако 
жио и тридневни празнпк
њпма весело провео, а особвто 
вића.

Австрију примамљивати оне фамилије, које 

1774. одселиле из Далмације. Би ли 

луцифер хитрије лажи измислити и спле- 

' летнути онога поштенога г. конзула у сум- 

сТ0’ д он је то сзмо зато лагао, како би конзул 

Н’Ј‘ Двстрију ппсао за мном, да ме уфате и па* 

Када је ове риЈечи саслушао конзул Га- 

. „ оД спиона Скочићева реченога ђака Мар- 

6рПт?ујковића. упали се сирома, не знајући прије 

БП лобу н гоњење Скочићево протпв мене. Зато 

за* Гтргћану Ђурићу, који је са мном био, кад ми 

>ђ„а2 Гавао зГ Тријесг, и запита га, „уд сам ја 

^ишао. приповједивши му све, што му је спион 

Гкочпћа казао. На то је Ђурић казао реченоме кон* 

1 да су то све саме измишљене ђаволске лажи 

3У У’ ----  не вјерује, будући д* је Скочић од то -

иацпјв У 
су се У ГОДУ 
могао сам

који

свуд У 
со'ш УЗМУ

пов едим п 
запста 
да ће г,исмено

код р# 
хри.тијаноц 

рождества

одговарати
сам овђе Услу.

Е°д Г. Коме ЛВа е
ОНо«

Из Сења сам отишао у Тријест, ђе сам се ба. 

вио њеколико мјесеци, док сам се намприо с овим 

трговцем. — Када је реченп Скочић разумјео, д* 

сам пошао из Далмације у Тријест, на ма је то ја- 

вио ђевералу, а ђенерал ме код инквизитуре опаа- 

же и оцрнп, за оправдати себе за неправду, Коју 

је учинио. Тако сам од ђенерала већ други пут 

дрнгавне инквизитуре оптужен. Ја сам из Трије- 

ста писао на ма у Венецију моме адвокату и по- 

слао му ђенералов декрет, да упита секретара Ди- 

зланцонпју, је ли од инквизитуре заповјеђено ђене- 

ралу, да ми отме мој чвн и карактер, које ми је 

црква дала и архиепвскоп фпладелфијски потврдио, 

кому је била дана власт од республике, управљати

црквама грчкијем у свој држави мљетачкој, сљедо- 

ватељно и у Далмацији.
Не могући ме трпити речени. мој непријатељ 

Богуновпћ ни у Тријесту, погаље једнога дезертир- 

ца из Л.ике испод мушкета, пјанца и спиона свога, 

који служашеза ђака Саватија Васиљевића у Задру, 

с лажама ђенерал-конзулу австријском речееом Лу- 

доввку Габријели, да му каже, да сам ја конзуле 

преварио п пасош од њега измамио, не за Тријест, 

него за Банат п Сријем, и да сам пошао из Дал- '

да нпшта
година заклети неприЈатељ Зелића. кога Је 

злоба и завист Скочићева већ до Петрбургаи
днко 
дажа,
говила. Онда се умпри речени копзул и узвЈеруЈе 

му је Ђурић казао, који му је саму праву
све, што 
истину открио.

Послије мало пише ми у Тријест мој пријатељ 

Стефан Ђурић о свему, што се тамо говори о мени; 

а ја сједнем и напишем писмо упоменутоме конзу- 

л\. које је учинио п исти у Трпјесту г. гувернатор 

Брпгида, јављајући му све моје послове и савјету- 

ћи га, да се не сумња о мојој части, него да буде 

гпокојан. На то ми одговори речени конзул по та- 

лпјански. чинећи винт, као да ни за што не зна, за 

не очитовати Скочића и спиона послатога истоме.

Већ толико мјесеци бавећи се ја у Тријесту, до- 

бијем писмо од мог адвоката Анзола Марија При- 

јули, у ком ме зове, да дођем у Венецију. Но десет 

другије мојије пријатеља пишу ми опет, да пе идем; 

зашто би оеда пошао сам у тавнице под земљу, јер 

су ме речени ђееерал и Скочић најцрње описали 

били код државне инквизитуре Ја сам моме адво- 

кату ппсао и казао, ако ме увјере он и секретар 

Дизлаецонп, да сам слободан п да нећу поћи у

ми
код
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кату ппсао и казао, ако ме увјере он и секретар 
Дизлаецонп, да сам слободан п да нећу поћи у

ми
код
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тавпице, а оао ћу оида доћи из Тријеста 
цију. Но ови ми нијесу ништа 
им није било познано, 
мени.

анцеларије при пмператору Леополду; Јован 
Јовановић, епископ новосадски, и Герасим' Адамо- 

рпћ, епископ ердељски. Исте године сдужила су 
сва ова три епископа у Бечу у новој грчкој цркви 
храму свететројице на рождество Христово, с који 
ла сам се и ја грјешан удостојио имати сабрано с 
^нма свештенослужење, како ти и парох и капелан

исте цркве.у толико мЈесеци мога стања у Бечу и 
толиком проласку кроз њега, идући у Русију и из 
ргспје натраг, упознао сам се био с млогијем хри- 
стијани наше благочасти и богатијем трговци 
Грцп Леванта, а толико више, што сам се знао 
с вима по грчки разговарати. Знајући иста рече- 

госнода трговци да сам ја Србин и да се доб- 
ро познајем са упомееутим епископом Петпом Пе- 
тровпћем, који имађаше служити садруга два речена 
епископа на празник рождества христова. саберу 
се њи њекодико и дозову мене, молећи ме, да би 
вм учинио велику љубав, да пођем у очи бадњега 
дена реченом епископу Петровићу и да му од њи- 

стране однесем поздрав и молбу, да би они сви 
жељели, да на рождество христово дође у кзроци 
пред авлију црквепу и у цркву обучен, како шго је 
обичај у Русији архијерејем, када иду у цркву на 
свештенослужење, који онда имају на себи мантију 
архијерејску, капу пана-камилавку на глави шља- 
ку, крст на прси, и ир. — Ја сам се и позачудио, 
што мп оеда говораху они Грци, мислећи ја, да сву- 
да и по свијем царствима благочастиви наши епи- 
скоии имаду и садрже једнако своје архијерејско 

благочињење, које сам видио какс у Русијп, 
Дариграду, Солуну, Смирни, ђе аЈ^хијере 

ве само када ће служити,

у Вевр 
отписали, будући Г, 

инквизитурн Ма*сде «

Из Тријеста одем 1791 године у Беч послани. 
ку венецијанском Анзолу Дулфини, молити га. даСр 
он подвати и прими код инквизитура, не би 8 
ми одржао својом ирепоруком слободу, да се могу 
вратити у Венецију и представити моје разлоге п 
правице принципу и притом потужити се на непра. 
вду, коју ми је учипио у Далмацији подмићен за 
рушпије од Богуеовића речееи ђенерал Диједо. На 
прошњу моју одговорио ми је мииистар, да је МОј 
носао у другом трибуналу и официји. а не у инква- 
зитура, да би се драговољно нримио мене, да ми 
заштити правицу код инквпзитура државни, и да Му 
је зато пуно жао што ми не може помоћи.

При овоме министру у Бечу бијаше секретар 
Антонио Градениго Млечпћ. који је био секретар у 
Цариграду при реченоме горе баилу венецијанскоц 
у години 1784 п 1785, кад сам служио при пстоме 
баилу за канелана, који ме баило ирепоручио чрез 
свог драгомана толмача патриЈарху, да ме 
произведе на степен архимандригства. ОваЈ исти 
секретар Градениго и мој познани пријатељ имађа- 
ше рођееога брата, који бијаше секретар код исти- 
је инквизитура послије смрти реченога Дизлавцони- 
ја. Тако видећи овај секретар у Бечу Градениго 
моју у писмима правицу и од ђенерада и Скочића 
учињену ми неправду, узме копије од свије мојије 
карага, патента и декрета и пошље их у Венецију 
своме брату молећи га, да их представи инквизиту- 
ри и да ми одржи декрет од исте, да се могу сло- 
бодно новратити у моје љубимо огачаство Далмаци- 
ју. — Но није одговора задуго добио. —

Чекајући тако на одговор и давајући мјесто 
гњеву мојије непријатеља у отачаству године 1791, 
налазио сам се у Бечу 8 мјесеци, ђе бијаху онда 
три епископа: Петар Петровић, референдар илири-

чке к
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црковно 
тако и у
ји иду обучени у цркву ) 

и посведневно вавијек.
Тако вијесам могао вјеровати, да ме нпЈесу 

исти Грци у Бечу увјерили , говорећи ми , да 
је толико пута служио речени г. епископ Петровић 
и да нигда није дошао у цркву по обичају руском
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тавпице, а оао ћу оида доћи из Тријеста цију. Но ови ми нијесу ништа им није било познано, мени.

анцеларије при пмператору Леополду; Јован Јовановић, епископ новосадски, и Герасим' Адамо- рпћ, епископ ердељски. Исте године сдужила су сва ова три епископа у Бечу у новој грчкој цркви храму свететројице на рождество Христово, с који ла сам се и ја грјешан удостојио имати сабрано с ^нма свештенослужење, како ти и парох и капелан
исте цркве.у толико мЈесеци мога стања у Бечу и толиком проласку кроз њега, идући у Русију и из ргспје натраг, упознао сам се био с млогијем хри- стијани наше благочасти и богатијем трговци Грцп Леванта, а толико више, што сам се знао с вима по грчки разговарати. Знајући иста рече- госнода трговци да сам ја Србин и да се доб- ро познајем са упомееутим епископом Петпом Пе- тровпћем, који имађаше служити садруга два речена епископа на празник рождества христова. саберу се њи њекодико и дозову мене, молећи ме, да би вм учинио велику љубав, да пођем у очи бадњега дена реченом епископу Петровићу и да му од њи- стране однесем поздрав и молбу, да би они сви жељели, да на рождество христово дође у кзроци пред авлију црквепу и у цркву обучен, како шго је обичај у Русији архијерејем, када иду у цркву на свештенослужење, који онда имају на себи мантију архијерејску, капу пана-камилавку на глави шља- ку, крст на прси, и ир. — Ја сам се и позачудио, што мп оеда говораху они Грци, мислећи ја, да сву- да и по свијем царствима благочастиви наши епи- скоии имаду и садрже једнако своје архијерејско благочињење, које сам видио какс у Русијп, Дариграду, Солуну, Смирни, ђе аЈ^хијере ве само када ће служити,

у Вевр отписали, будући Г, инквизитурн Ма*сде «
Из Тријеста одем 1791 године у Беч послани. ку венецијанском Анзолу Дулфини, молити га. даСр он подвати и прими код инквизитура, не би 8 ми одржао својом ирепоруком слободу, да се могу вратити у Венецију и представити моје разлоге п правице принципу и притом потужити се на непра. вду, коју ми је учипио у Далмацији подмићен за рушпије од Богуеовића речееи ђенерал Диједо. На прошњу моју одговорио ми је мииистар, да је МОј носао у другом трибуналу и официји. а не у инква- зитура, да би се драговољно нримио мене, да ми заштити правицу код инквпзитура државни, и да Му је зато пуно жао што ми не може помоћи.При овоме министру у Бечу бијаше секретар Антонио Градениго Млечпћ. који је био секретар у Цариграду при реченоме горе баилу венецијанскоц у години 1784 п 1785, кад сам служио при пстоме баилу за канелана, који ме баило ирепоручио чрез свог драгомана толмача патриЈарху, да ме произведе на степен архимандригства. ОваЈ исти секретар Градениго и мој познани пријатељ имађа- ше рођееога брата, који бијаше секретар код исти- је инквизитура послије смрти реченога Дизлавцони- ја. Тако видећи овај секретар у Бечу Градениго моју у писмима правицу и од ђенерада и Скочића учињену ми неправду, узме копије од свије мојије карага, патента и декрета и пошље их у Венецију своме брату молећи га, да их представи инквизиту- ри и да ми одржи декрет од исте, да се могу сло- бодно новратити у моје љубимо огачаство Далмаци- ју. — Но није одговора задуго добио. —Чекајући тако на одговор и давајући мјесто гњеву мојије непријатеља у отачаству године 1791, налазио сам се у Бечу 8 мјесеци, ђе бијаху онда три епископа: Петар Петровић, референдар илири-
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него



202 203

в грчком. Ја се дакле овијем Грдима објећам 
ћу их послужити и тако њиову жељу испунитв. М

По мом обичном дрзновењу и слободи пошао 
сам рано у очи бадњега дана реченоме г. епвсао. 
пу п све сам расказао, што би Грди жељели, да 
учини љубав. Тако ме је послушао и оније господе 
Грка вољу испунио, који су ме затојошт већма 
бпли и к себи на обЈед призивали. У сваком вијеа? 
показују се неке нове моде, некијем миле, а неаијеЈ1 
немиле, и по сввјем народима и надијонима измје- 
њују се старп њиови обичаји, како су се измијеву- 
ли п у австријској империји код млогије грковсточ- 
није архијереја, који су оставили опо благочиније 
долазитп у архијерејском одјејању у цркву.

Док сам опда у Бечу био, проводио сам врије- 
ме доста добро. Чрез дијело оно месојеђе сабира- 
ли би се скоро свако вече упоменута трп архвјере- 
ја, ја, Доситеј Обрадовић и друга млогасрпскагос- 
пода и офидири на разговор и на игру од карата 
код њ. превасходитељства г.ђенерала Сечујда. Међу 
овијем временом 1792 године дође у Беч из Цари- 
града са сто и тридесет Турака посланик турски на 
потврђење мира и за окончати са свиЈем рат, аоји 
је пмператор Јосиф II. 1788 године почео био. П 
ја сам се удостојио с г. епископом Петром Петрови- 
ћем у друштву поћи у дарски двор и виђети, како 
ће император Леополд публнчно у своме двору прн. 
мити реченога мпвистра. Велика царска сала бида 
је нуна господе; у наокруг били су сви први дарсвк 
мпнистри п еви инострани посланидп; а дар стаЈа- 
ше на врху сале гологлав и лијепо обучен у биједу 
упиформу, накићен с обичнпјем царскијем ордееи. 
Ето ти дође посланпк турски са другије 12 Тура- 
ка. Како су дошла, стадоше сви код врата, а посда- 
ник с једним Грком драгоманом, који знађаше турси 
и њемачки, приђе самому цару, но идући од врата 
до цесара учиви три поклона понизна по обичајутЈр- 
ском. За њиме носаше једно младо од 18 годиеа 
Туре на једном сребрном и позлаћеном опјату ио*

рдпву. ппсма од турског султапа цесару послана. 
Када Д°ђе посланик близу цара, узме од Турета 

нога бљудо п пружи цесару, а цесар рече њемач- 
кП своме драгоману, те прими овај с онога бљуда 
висма. За тпм упита царски драгоман од стране 
пара Леополда посланпка турског, је ли му здрав 
султап, коме одговори драгоман турски, да је здрав 
в да поздравља свога брата цесара. Тујејошт ње^ 
волнво рпјечп говорено бпло; за тим су се Турци 
вратплп на своје квартире у Леополдштат и ту' су
се размишљавалп.

Сутра дан зовне цесар Леополд турског посла- 
впва са свом његовом кортом на објед, а овај је 
вослао казатп, да би желио, да за њега и његову 
ворту кувају његови куварп, да тако начине објед 
јјо турсвом обичају, које јецесар дозволио. Тај дан, 
вада су Турци код цесара били на обједу. пошли 
су са обједа свп, т. ј. сва корта цесарева и турска 
у редут (театер царски), да Турци виде, што ни- 
су никада видјели, оне различите музике. балање, 
на хиљаде свијећа воштавије и ужеженије. Ту су 
Турци ДО 30Ре осталп и одвећ задовољни били на 
угошћењу п части. коју им је цесар Леополд учи* 
вио. Сутра дан разболи се цесар Леополд и пре- 
ставп, а ја трећи дан сротнем у кароци посланика 
турског полагано идућа кроз Беч. Ја сам поред ка- 
роце ишао позадуго и видио, ђе посланик плаче и 
често сузе са очпју таре. Упитам дакле њеке Грке 
около мене, зашто плаче, који ми казаше, да плаче 

цесаром Леополдом, што ће т. ј’. свијет помисли- 
тп, даје умрео за узрок његовог несрећног доласка 
У Беч. Цесар је стајао шест дана у једној сали не- 
погребен п обучен у цароко одијело; на глави му 
је бпла круна и изгледао Ј’е тако као жив и као 
да ће сад здрав устати. Из главе му је био изва- 
ђев мозак, а из трбуа дроб, и тако је био балза- 
миран по обичају свије цара. КоЈ*е год хотио, ишао 
га је мртва видити, и истом седми дан око три ча~
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в грчком. Ја се дакле овијем Грдима објећам 
ћу их послужити и тако њиову жељу испунитв. М

По мом обичном дрзновењу и слободи пошао 
сам рано у очи бадњега дана реченоме г. епвсао. 
пу п све сам расказао, што би Грди жељели, да 
учини љубав. Тако ме је послушао и оније господе 
Грка вољу испунио, који су ме затојошт већма 
бпли и к себи на обЈед призивали. У сваком вијеа? 
показују се неке нове моде, некијем миле, а неаијеЈ1 
немиле, и по сввјем народима и надијонима измје- 
њују се старп њиови обичаји, како су се измијеву- 
ли п у австријској империји код млогије грковсточ- 
није архијереја, који су оставили опо благочиније 
долазитп у архијерејском одјејању у цркву.

Док сам опда у Бечу био, проводио сам врије- 
ме доста добро. Чрез дијело оно месојеђе сабира- 
ли би се скоро свако вече упоменута трп архвјере- 
ја, ја, Доситеј Обрадовић и друга млогасрпскагос- 
пода и офидири на разговор и на игру од карата 
код њ. превасходитељства г.ђенерала Сечујда. Међу 
овијем временом 1792 године дође у Беч из Цари- 
града са сто и тридесет Турака посланик турски на 
потврђење мира и за окончати са свиЈем рат, аоји 
је пмператор Јосиф II. 1788 године почео био. П 
ја сам се удостојио с г. епископом Петром Петрови- 
ћем у друштву поћи у дарски двор и виђети, како 
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рдпву. ппсма од турског султапа цесару послана. 
Када Д°ђе посланик близу цара, узме од Турета 

нога бљудо п пружи цесару, а цесар рече њемач- 
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султап, коме одговори драгоман турски, да је здрав 
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ђев мозак, а из трбуа дроб, и тако је био балза- 
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п хо не као архимандрита, него 
м еписко-са ноћи понешен је и погребен у мапастипу

цинском.
хе ђегођ пршплп.

простога јеромоваха. Једав Ла„ по},е 
ву Петру ПетроввЈу, референЛару, и ’и„плп 

ив даде лрепоруку ва н, лревасхоЈ? га’
митрополита од Стратимироввћа, ла би иЛо *СТВ° ■Г' 

»• превасходитељства лримили у кгт, / тГ'°''ИЈе‘ 
с1Ир Фрушкогорски. Када је уломевути г ’ Мана' 
ЦетровлФ разумјео моје намјереве, оЛВг)аг1,С?СК°'‘ 

и тако иајпослиЈе оЛреЛим иоки или у1“с °Д

кацу.
Послије шест мјесеци ирими мој г. секретаћ 

Градениго из Венедије од свога брата и секретара 
од инквизитуре одговор, да је он представио сва 
моја писма ииквизитурнма и напомпњао о мени, но 
да никаква одвјета није могао од њи добити, ЈцТо 
се тиче мога посла и странствованија. На мамије 
дошао секретар па квартир, да ми каже одговор 0д 
брата; али ме није нашао у њему, него ми је оста- 
вио једну дедуљу. Кад сам дошао у в?чер кући и 
прочитао, шта ми је секрзтар написао, веома сам 
се опечалио, размишљавајући о моме стању и го- 
њењу од непријатеља из мога отачаства, коме сам 
посве привезан и које сам тако љубио, да нијесам 
марио изгубити у Русији моју до гроба срећу не хотјев- 
ши остати код приндипа Потемкина, који ме је Ву- 
дио, да будем при њему оберфелдпатер. Ово мнсде- 
ћи потече ми ријека суза п падне ми тако 
на срде, да ми мало није душа изншда 
плача и једања. Опази мој домаћив, гди 
ним. и чудећи се запита ме, што ми се

да

ди

овогак0 ме на граници пропусте, или ако не, а онп г

гу-м-
ме ]е 
чу једну
пођем пз
свпјетло христово васкресење стигнем у Карлштат, 
а могао сам и у Госпић. да се нијесам бавио осам 
лапа у топлида Варазкдинскије. У Загребу проведем 
једанданваскресења римскакод пресвијетлога и стра- 
нолубпвог г бискупа Емилијана Верховца, и код 
њега еам пмао част бити на обједу. Трећи дан по 
васкресењу одлучим се из Карлштата и дођем срећ- 

Госпић међу оне добре христијане и моје сга-

гешко 
од тешког 
ја сузе ро- 
Догодндо;

но ја му нијесам могао од илачавише од часа про- 
говорити и што казати. Видећи он, да ма се врло 
ражалило, стане ме тјегаити и разговарати, савјету- 
јући ме, да не скорбкм, и опомињући ме. да Бог 
промишљава о сваком човјеку, дакле да ће и о ме- 
ни промислити,

Сутра дан пошао еам благодарити секретару 
пријатељу за његову љубав и труд, што се за мене 
толико старао, ако ми и није могао у овоме послу 
номоћп, премда није номанкао мене највруће пре- 
поручити свом брату. — Дан и ноћ размишљавао 
сам, куда ћу пристати? У огачасгво не смијем, јер 

тамо облаган и ненавиђен од непријатеља; у 
Русију ее могу, јер пе пропуштају; у Бечу или у 
Тријесту опет пе могу, јер имам мало новаца, ?, 
без новаца не може се живљети. Тако смпслим по- 
ћи у Фрушку Гору, у који богати манастир, ако би

но у
ре пријагеље: Торђа Дошеновића, Луку Милеуснића 
Букапа и Стефана Јорковића, Симеона Јовановића 

У Госппћу сам се бавио шест нећеља. и пз 
сам нисао у Крупу мојој ва Храстје браћи пи пр. 

њега
синовцу иопу ИанњЗелићу, молећи ихда зођу у Гос- 
пић, да се видимо и да .један другом посљедње цје- 
ловање дадемо. Писао сам гакође, да дође рођена 
моја сестра Магдалина и да ми доведе Божу, рође- 
нога сиповца од брата мога Теодора Зелића. Тако 
ми дођу њека браћа. која су била у манастир), до- 
ђе и поп Паче и сестра п мали десетољетњи рече- 
ни синовац Божо, сиротабез оца и без матере, кога 
сам себи зауставио. Послије два дана опростимо се

и

сам
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сви, изт*еливамо се братским ЦЈеловањем 
чем и са сузама растанемо се.

Мееи су сва господа у Госпићу од регим 
била осим трговаца познана; а сувЕше г. мајоп лТб 
нило Орешковић, који бијаше у оно вријеме кант ' 
командант. ГГослије мјесец дана мога у Госпи?" 
пребивања, пошље овај господин по мене свога ак 

танта и кадета Николу Рукавину, спна Јаце р??‘ 
вине. Кад дођем ја овоме мајору, а он изврати на 

ме своје сурове и крваве очи, коднко да се нијесм 

нигда познавали, и запита ме овако: „Кажа ми Шт° 
чиниш толико вријеме овђе у Госпићу, јер 0ћу 
знам твој посао.и Ја му на то. одговорим, да 

дошао овамо из Беча ради мојијепосдова, које НгГ 
јесам дужан никоме открити, но када будем видао 

на вами штолу, епитрахил, онда ћу се вам исно- 
вједити. Чувши он то, рикне као бијесан п одгово- 
ри мв: „Ја ћу тебе сутра послати са 24 содда1а 

иреко Велебита у Далмацију." Но ја му рекнем- 
„Слободно; но протестирам у име пмператора Фран- 
цпшка II, да ми дате на писму, за којп ујрок?“ д 

ђе ти је, веди, пасош? донеси, да га видим/ ()ти. 
дем ја у канцеларију региментску, узмем га, те до- 
несем; а кад га види, а он умукне и мало посдије 

рекне ми, да идем с Богом. Ја сам истина мој па- 
сош такп приказао регименти, како сам дошао из 
Беча; него види, да се на меко није намјерпо и 

није пмао шта друго питати, посдије него сам му 

казао, да сам га рад виђеги, као редовника у што- 
ли, епитрахиљу, да му се псповједим.

Од мајора сам таки отишао г. 
гаде Гвоздановићу

'р после. Десети дан дође од ђенерал команде 
Каунида заповиЈед рененоае а/ору Опе 

архимандрнт Зелић вз Дал.ЈДе 5ГожеМОЈв
дривципа
шковпћу, да
сгајати у Госпићу п годипу дана ако 
дјело изискиваги. За ово ми није хотгтп аегово 

јор ппгда казати, зашто ме се стићаГ Рече™ ма- 
речепп ђенерал Гвоздановпћ и дпуги ° Су ми 

офпцврп за ову од ђенерал-команде запови-,еНТСКИ

3аДИ]1ослије овога отидем један дан од шале рече- 
номе мајору, којп ме љепше лрими, него прпје кад 

ме је звао, и уппТа ме: „Што заповиједате, госпо- 
не?а Ја му одговорим, да сам га дошао питати, 

када ће ме послати са С0ЛДати преко Велебита у 
ДалмацЦЈУ^ Да се М0ГУ спремити на пут. Но ово моје 
пптање насмије се он и посади ме код себе, пита- 
пћп од мене проштење и извињавајући се, да он 

нпје °Д свега срца онако зло са мном прије посту- 
пео. него да су му моји непријатељи из Дадмације 
писали против мене, да ме пошље под стражом у Дал- 
мацију реченоме ђенералу Диједу. Којн су оно моји 

непрпЈ’атељп билн, није тешко погодити. Речени Ско- 
чпћ и колунел Цолат, побратим Скочића, оба једна- 
ка врага; јер подобан с подобним се брати и љуби. 
Опоменутп Цолат писао је на прошњу Скочпћа ре- 
ченому Орешковићу, да ме пошље у Далмацију, и 

био Је у оно вријеме супраинтендент на граница 
прпнцпповије сАвстријом и турском земљом. Исти 

Цолат био је шпион од пнквизитура и заклети душ- 
манин свпје нопова, калуђера и фратрова; мислим, 
да је био такође и потајни фармазон; а чуо сам, 
да фармазони имају добар морал и да ближњега 

&убе п помажу. Но био он фармазон, не био, што 

му драго; то је само извјесно, да он не могаше ни 

чути, нп виђетп свештенике, како једног, тако и 
другог закона.

Писао сам из Госиића у Задар Стефану Ђурићу 

и другим пријатељем, како у Дадмацију, тако п у 

Венецију, и ј писму сам с њима опраштао се и

ђенералу од бри-
п казао сам му све мајорово са 

мном постунање и његову пријетњу, но овај миод- 
говори, да је он човјек мало добри, него да пишем 
у Загреб ђенерал-команди, ђе онда бпјаше прпвцип 

Кауниц. Како дођем на квартир, таки напишем пи- 
смо принципу преко ђенерала Девалеша у Кард- 
штату, молећи га, да даде заповијед 
манду, да ме остави на на кантон-ко» 

МИРУ» ДОЕле не превидим
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поздрављао, да ћемо се видити други пут на друго 

христовом доласку, јављајући им, да одлазим у 
јет, лишее мога отачаства и пострига и принуи' 

с великом жалошћу зл.оби и зависти мојије - 
јатеља мјесто дати и уступити.

Пети дан Петрова поста одлучим се са ф0^ 

шпаном у мојој кароци из Госпића кроз Оточац, 
и Ријеку за Трпјесте. Читајући ја једну наравоу,* 

тељну књижицу у кароцп и сједећн ту са мојим сн. 

новцем малим. дођемо до близу Сења. Када дођем0 

на вратннк овога мјеста, а оно мој кочијаш. Сава 
Узелац из Дивосела, невјешт не затвори стражњнје 

кола. Кад у једанпут полети кочија низ& 

страну. Он истина устеже коње, ал не може* 

тако видећи ја, да је смрт већ пред очима. узмен 

кајасе од узда да устегнем; но ка.јаси пукну и пре. 

тргну се. Сад дакле кола, бијући коње по ногу, мо- 

рала су низа страну цестом лећети. Док сам ја ск0- 

чио из кароце и док сам се дигао, веће се кароца 

преврагила била и сва четири точка гледала у небо, 

а спновац под кароцом остао покпивр« 11т~'

руку. Сутра дан врати се мој кочијцш с 
ваправВ У0Сцић. а ја одем по мору у Ријеку, ђе 

воН,“е бавио Ј5 дапа. докде ви.,есам 
саМ Кад ову оправим, пођем из РиЈеке 
ропУ-^.^ст баш на празник светвје апостола Петра

} Давла.

СМРТу ота^аство;

начипио ка- 
и стигнем

непри.

в
гонитеља; мој позив, и повратак 

постављене на ђенерал-викари' 
јатство.

мога

точака дрпвпђајућп ја моје послове и сиремајући се 

Б путу пз Тријеста у Беч, ето ти еенадапо лете 

мп ппсма по иоштп из манастира Крупе, из Задра 

п од другије прпјатеља из Далмације и из Лике 

од њекије свештеника мојије пријатеља, како и из 

Денеције од Јована Јововића Стратимировића, од 

Мате Липовца и од мога агента Прнјулија. Свн, ко- 

лико да су се договарали, пишу ми и моле ме, да 

се зауставпм у Трпјесту и да не одлазим из њега 

никуда, давајући ми на знање, да се мој гопнтељ 

Богуновић. илп друкчпје Скочић, архимандрпт и ђе- 

нерал-викарије, преселио са овога сввјета и да ће 
заштититељ ђенерал Диједо до јесеннпро- 

поћи у Венецију, а да ће на његово

___ ааридуи осгао покривен. Што је год
било од дрвета, то се све било поломило и на хи- 

љаду комада отишло, кожа се озгор подерал* и сва 

зелена чоја из нутра. Мој кучер ударио главом 0 

зид и разбио на два мјеста; но не био Г1 
кати и на мене
ћи, пего мени поијјр«*. ^репом нашом . ПЈ 3 г*. 

час њека господз за нама, који рђаху у Сењ у једној 
кароци. Кад они виде моју несрећу, скоче из своје 

кароце, исправе са мном моју кароцу и изваде дије- 
те, које бијаше угануло ли/еву руку, изгпрКо«* ■

зид и разбио на 
кати и на мене 
ћи, него мени 
час њека господа

два мЈеста; но не био капац ска- 
гледати, јер јењему лакшебидо си- 

изнутра. Срећом нашом дођу у тај

се његов 
мијевути
мјесто доћи у ДалмациЈу за ђенерал-нроведптора 

или гувернатора Алвижо Марин. Овај је од уиоме- 

нутнје мојије прпјатеља у Венецији добро у мојој 

стварп упућен био и пзвијештен о неправедном мом 

гоњењу од реченије мојије непријатеља. Ја сам до 

њеколико пута чптао она писма мојије пријатеља, 

борећи се по мисли, шга имам чинити? или одлази- 

ти у свпјет, или чекатп јошт оно вријеме (четири 

мјесеца) н повратпти се за тим у моје отачаство. 

Најпослпје смислвм, да се пе враћам више у ота- 

частво, у коме је по пророку сваки бесчастан. Но 

не могући ја у Трпјесту за кратко вријеме опра- 

витп се и од њега одлучити се, везан с њекијем 

мојпјем посли, примао сам сваке поште ппсма из

Ш. Г. Зелића.

и

ШШ . руку, изгребено

крваво све по образу и истучено, како су га коњи 

вукли под кароцом. Онда узму ова добра сењска 

господа мене са собом на кароцу п од њи један 

узме терати коње, а своме кочијашу дадоше управ- 
љати моје коње. Около пол часа ноћи стигеемо у 
Сењ и како дођемо тамо, ношље мој домаћин по 

фелчера из крчме, те остриже мом кочвјашу власи, 

опере му раквјом ране и завије их а мом дјетету

н
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љати моје коње. Около пол часа ноћи стигеемо у 
Сењ и како дођемо тамо, ношље мој домаћин по 
фелчера из крчме, те остриже мом кочвјашу власи, 
опере му раквјом ране и завије их а мом дјетету
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Далмације и Венеције од мојије пријатеља и 

варао еам им натраг. Најпослпје посавјетујем се°' 
Тријесту с њекијем мојијем прпјатељи. а сувнше I 

Јованом Куртоввћем е с венецијавским ђене С 
конзудом Калигаријом, шта имам чанитц ц на к. 
се страну окренути? Сви ови, као да ба се бидЈ 
договорили, бијаху једне мислп, говораху ми и да. 
ваху мп савјете, да се вратим у моје отачаство 

цредстављајући ми нред очи, да могу бити корнстап 
њему и моме роду, којем бијах преко мјере пакло- 
њен! Тако из љубови пстоме отачаству и роду ‘ 

сувише на толико пвсама п савјета мојпје прпјател 
приклонпм се п зауставим се у Тријесту. -

По иромјени властп свјетовне у Далмаавји 

повратим се у моје отачаство и у моју обитељ, ма- 
настир Крупу, у коме сам од осам љета имао вас- 
питање и ђе сам пострижен био у монаш&и чан 
Манастир ме је понајвише привлачио к себи, расу- 
ђавајући по оној пословпцн: ђе власи, ту и коств, 
п набљудавајући свете каноне, а особиго светнјех 

великим Василијем претписани монашки чиц да се 
окром трп узрока не може монах одлучиги од свог 
манастира. Ови су ме узроци зауставили, који су ме 
привезали у Крупи, те нијесам могао примигп се 
оне среће, која ме гледаше 1788 љета и коју мв 
даваше кнез Потемкпн, заустављајући ме да останем 

код њега као фелдпатер, док би се с Турци војва 

окончада. Но ко би се могао надати и ко би суд- 
бину нреварити, ко ли је предвиђети могао, да ће 

се у моме отачаству подигнути нови вали онаке зло- 
бе и зависти против мене, а да би од кога, не ба ни 

жалио, него од мога ва Христје брата ињеговијеу 
Далмацији заштититеља, ђенерала Дпједе. генералова 

секретара мистуре, Карла Моле и властелпнч у Ве- 
нецији званога Дона, које је све правда небесиа у 
шест мјесеци дигла са дица земље истога љета. Та- 
ко могу нраведчо свагда изрећи: Кто Бог 
јако Бог наш, ти јеси Бог, творјај чудеса. - \

Године 1792. дође у октобру мјесецу нови ђе-

ал.1/роведитор, упоменути Алвиже Марин, и ја 

о' шнуара 1793 љета стигнем из Трпјеста по суву у 

'днастир Крупу, а одавде у Задар, ђе ме речени г. 
Г аерал отачаски прими, сажаљевајући о мојој не- 
гпећп з говорећи ми, да је он нзвјештен од мојије 
пцјатеља у Венецији, колико сам био гоњен пепра- 
едно п колпко сах страдао из злобе п завпсти не- 

ппаведпнје људи л управитеља у Далмацији свјетскије 

п духовније. Јошт ме је увјеравао, да се више не 

пмам нлкога бојати под његовом влашћу и гокЈрио 

мп је озако: „Пођите ви, господине, сад у ваш ма- 
настпр, уживајте мир, учите свој иарод христпјан- 
скп л оне вама подложне монахе, да буду своме 
отачаств\ ез свег срца наклоњени и свом-прпнципу 

вијерпп и у саему послушни.и На овој нравици 
мндостн благодарио сам му из глубине срца мога 

п препоручио сам му се у његово нраведно покро- 
вптељство. То су исто учпнили и четири старца мо- 
ја, која су ме из манастира до Задра к г. ђенералу 

пратила- Трећи дан повратим се у манастир Крупу, 
V коме се валазаше ђекоји брат неблагодарав. коме 

се не допадаше, што сам се ја вратпо у мој постриг 

ц обитељ; али су и они послије дошли к себи и по- 
королп су се другој браћи. Ја сам жпвио повишеу 

Задру, него ли у крупској пустињи, ђе сам се опхо- 
дпо с госнодом и иријатељн.

Сдучи се, да у години 1794. 20. новембра пре- 
селп се у вјечност крупски игуман Сава Бједов; 
п онда изволе братија именовати мене и на сабору 

одобритн нисмено и с потврђењем нечата манасгир- 
скога за старјешпну манастира Круие.

Послије овог изабрања молао сам писмено гу- 
вернатора за нотврђење, да би се тако обезбједио 

у моме нравитељству и старјештву у манастпру, и 

он мп је ово потврђење дао.
Тако сам ја законнм путем дошао на старјешин- 

сгво у манастпру Крупи, ђе сам нашао мдога неуре- 
ђења, илн боље рећи развраћења, на саблазну нашему 

чпну монашкому; но које сам мало по мало с великим
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га произведе на степее архимандритства; доби- 
^такође иасош од репееога ђеперада Марина и 
Ј ,е у ЦрнУ Гору. Послије његовог одласка пробу- 
° се старјешине од три манастира и сви калуђери 

мирСки попови, пароси и капелани, размишљава- 
ј\ћ„ вакву је слабосг имао у рас)ђењу брака и за- 
кона докде је био Јгрости јеромонах и парох задар- 
ски, п шта ће чинити, када се врати из Црее Горе 
као' архимандрит. Сагласе се дакле трију манастира 
стајјешине и њеколнко мирскије свештееика и пред- 
ставе, прије него што се он вратло у Далмадију, у 
име свога клера реченому ђееералу Марину тужбу 
против упоменутога пароха и његова унрављења над 
завономгрчко источним и црквама у Далиадпјп, и за- 
лоле V њој упоменутога ђенерола, да му ту

потврди прије, него би га избрали трп мана- 
п клер саборно у Далмадији.

Кад се вратио исти јеромовах из Црне Гг.ре у 
Задар, нашао је у канделарији код ђенерала, да му 
је заарећено з^ати се у напредак провикаријем са- 
моназзаним. Срдит на ово иозове старјешине од 
сва три манастира, да му одговоре пред судом п 
влашћу упоменутог ђенерала, за који су му узрок 
затворили нут, да не може имати влаети над црква- 
ма и клером у Дадмацији на мјесто покојнога вика- 
р^ја Скочића? Та«о дођу пред ђенерала старјеши- 
не од сва три манасгира и кажу све причине и 
разлоге, које кад је разумјео ђенерал, одсудио је, 
да речени парох остане само у свом манастиру као 
архимандрит п да се више неима пачатн у црквена 
дјела е ствари, него да се саберу сва три манаети- 
ра и клер и да изберу себи ноглавара над црквама 
славепосрпским источнога исповједања.

Међу овим временом промијени се власт Марп- 
иова и на мјесто њега дође у Далмадију из Вене- 
дије ђенерал Андреј Квериии, п ло заиовијести о- 
вога сабраће се истом старјешине три манастира 
и мирско свештенство, за одабрати по закону и о- 
бичају ђенерал-викарија. Међу тим јошг за времена

трудом и стрпљењем истријебио. Истина. био сам0 
мале чести могабратства узненавиђен, но залуду јеЈ*
бојевећачест са мном била у сагласију. Ја сам об

двије ћелије на два трата (тава 
уредио сам Једну салу за примање пристојно отм]е. 
није гостију; узео сам једног ваљапог брата за намје. 
стника у економичкијем дјели и живио сам у мана- 
стиру до 1796 године. Ове сам године взбран 0* 
три манастира и клера за ђенерал-викарија и ла50 
сам послије морао више у Задру живити, него дд у 
манастиру, за опслуживати заповиједи од гуверна- 
тора и ходитп по Далмадији различније диједа ра. 
ди. То сам чинио при республики мљетачкој. При

а при францу-
ској седам, докле нијесам получио ренунцију. Био 
сам у то вријеме допустио намјестником мојим, да 
носе титулу игумана. но зато ме је опет сваки прП. 
зиавао за старјепшну мога манастира. до 1811. 'го- 
дине. докле није дошао г. Краљевић у Далмацију. - 

Послије него сам ја постао старјешином* као 
архимандрит у маиастиру Круии, бпјаше у Задру 
за пароха један јеромонах, упомевути Саватиј^ 
Тртида наречени по оду Васиљепић, који све у тој 
мисли нребиваше , како и покојни архимандрит 
Скочић, да осим манастира Крке не може бити који 
вз Крупе и Драгбнића у Далмацији архимандрит 
и викарије. као да је манастир Крка имао њека 
права, по којима би Крупа и Драговић бпли

новио и подигао на).

гувернији австрпјској девет љета, власт

не
стира

крчко-
га манастпра поданици илити км^тп. Зато се рече- 
ни парох иослије смрти викарија Скочића напме-
еовао сам провикаријем п миЈешао се свагди сам. 
ђе би се тицало расуђена о браковима од сродства. 
Но видећи три манастира и остало свештенство, да 
је тако са свим расдабљен, што презире каноне 
црковне светије отаца и апостола, за то се старао 
и гледао, да добпје јошт част архимандритску. Та- 
ко приклони браћу манастира Крке. да му даду пг.- 
смо с печатом и препоруку на њ. високопреосвеш- 
тенство митроподита црногорског Петра Петровића. |
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новио и подигао
на).

гувернији австрпјској девет љета,
власт

не
стира

крчко-га манастпра поданици илити км^тп. Зато се рече- ни парох иослије смрти викарија Скочића напме-еовао сам провикаријем п миЈешао се свагди сам. ђе би се тицало расуђена о браковима од сродства. Но видећи три манастира и остало свештенство, да је тако са свим расдабљен, што презире каноне црковне светије отаца и апостола, за то се старао и гледао, да добпје јошт част архимандритску. Та- ко приклони браћу манастира Крке. да му даду пг.- смо с печатом и препоруку на њ. високопреосвеш- тенство митроподита црногорског Петра Петровића. |
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Маринова сагласе се старјешЕпе три манастира в - 

укпнути својевољно и самооазвано викаријатсто4 

речеиога архимандрита. поднес> ђенералу МарвиЈ 

у име свега далматпнскога клера ову прош&у: ™

!а да не бУ*е пРимлен ниги почнлт ^

п Јухивеиством. Ако ли би се пак к*А цРквама 

трпју мапастира и свега клера и наполЛЈ3, ™лу

М »е буле зато познат в приМЉеЛег0 котГ’ Не’ 

беру^увох обичашол влаићу ц0 закопу стапГ« °Ла* 

п саборвп старци три мавастира и мппгко ,РЈ Вне 

СТВ". п онда ће овај бити позват и почитокан6'”1'6'7' 

што су п први поглавари бпли почптова Ј« „’ Како 

■ 3а тај тзрок ки старјешине п сабоми г УШа'

„ ГГресвијетлж и преузвишени г. 
ђенерал! проведиТор

„Будући да је пошао са овога свијета, вма тра 

годпне, покојни архЕмандрит Никанор Иогуеонвћ 

којт: ј ест био вменоват у овој провинцији ‘за&ова 

грчкога у Далмапији од три манастира, Крупе, Крае 

и Драговића, одабран за старјешиву, т. ј. у фпГ\ри 

вппарија ђенералнога н поглавара пад цравама и 

сввјем духовенством од закова грчкога. којп јест 

њеколпко л>ета начиком вијерно уздржавао и'владао 

на мјесто покојнога архимандрита Рајевића, дакден 

сада и свагда у напредак нема се забацити и ра. 

зоритп овај похваљени трвју манастира духовни 

обичај и богоугодна управа од трију старјешина. т. 

ј. игумаеа и осталије духовније часније персова и 

саборније стараца, тако п мирскије свештеника 

за садржање помеђу три манастира и свега ду. 

ховнотд чина тврдога сајуза, сагласија. мира п љу.

похвалу п отигаје, а не за с »бдазну мир-, 

скому народу, а сувише за нзјвећу славу Кожију и 

вјерност и благоговјенство нашему преведроме прве- 

ципу, које све ззвиси од Бога и принципа; за тај 

и за многе друге узроке, који би се моглп породи- 

ти помеђу духовенством и прочим мирским народом 

у Далмацпји; зато нема се забацпти овп старинскп 

трију маиастира правилни духовни ооичај, нити је- 

дан мапастир без другога и трећега море одабрати 

вигаеречеаога старјешипу у прилици викарија ђе* 

нерала над црквама и свијем духовенством, иего с 

љубовљу и сагласијем јединодушпо, ио закопу, како 

свагда гато је од старине био обичај; зато ако би 

се пак која иерсона у чину архимандрита, игумна. 

илп проигумна појавила у фигури викарија ђенера-

еи
п мирскп

^асасмо се поповити и утврдити три манастира 

ласт п обичајне дирите. Која карта да има крје- 

пост на свакоме праведноме суду нашега преведро- 

п преузвпшепога принципа, у свако вријеме, гдје 

бсла ова од потребе, да море служити, и за вп-
бише утврђење и вдеровање, ми старЈешпне и од стра- 

ее свега братства и мирсксга свештеиства потпи- 

сгјемо се и прилажемо наше обичајне манастирске 

печате. Даво у Далмацији од впшеречеиије мапа- 

стера 12 Јунија 1795.“
Са овом картом дали смо ђонераду Марвпу сље- 

дутуће молебно писмо, које гласи овако:
бави и за

У Задру 7 Јулија 1795.

„ГГреузвишени г. проведитор ђенерад од Дал- 

мације и Албаније!

„Архпмапдрит Герасим Зелић, старјешина од 

манастпра Крупе, Атанасије Бурић, игуман од ма- 

наствра Драгдвића, и Јанићије Илић, игуман од 

манастпра Крупе, чвнећи у име свије јеромонаха 

н свештенства грчког закона, не могу своје зачуђе- 

ње мучању предати, у које су пали, од како су ра- 

зумјелн, да се јеромонах манастпра Крке и капелан 

цркве светога Илије у овоме граду, чпнио избрати 

за архимандрита од свога манастира и да сам себе

I
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меће на власт ђенерад-виаарија, идити погдан 

иад црквама закона грчког у Далмацији. Он јр ' 

тај узрок био спровођен с пречаснијем писмима 34 

ђенерала од 14. маја 1795 и отишао у Црну р г*

за иримити од нреосвештењеЈшег тамошњег апхм^ 

пископа ио закону и ио канонима постављење Јв' 

архимандритство. с којим да море вдадати с 

шћу, како ђеиералнивикарији од провинције. Но/ 

ко стари обичај и закон црковни не уређује изабпат' I 

ђенерал-викарија у ировинцији; у оваким догађаја*,8 I 

ириетоји се игуманом н старцем од три именовава 

манастира и мирским свештеницима и старциМа в* 

једпо мјесто скупити се, да тако буде сабором одабра! 

ње. Дакле је одабрање сопствено јеромонаха маиа^ 

стира Крке и капелаеа задарског иротив канона 

црковније, који пије никада био избран саборно, сдо. 

бодео и по повољности лица пристојнпје и старје' 

шина на ову вдаст и поглаварство црковно у Дад. 

мзцији; него се сам меће на нсту власт протав ста- 

рије обичаја, са увређењем закона и права свије 

манастира. Тако молимо, да буде препетствовано 

ово неправедно поступање истога капедаеа, ц0је 

долази истинито на велику саблазан и зао изглед 

свегдуховеог клера и народа закона грчког. Ми ис- 

ти гореречене старјешпне и духовенство поничн,ејше 

молнмо, да из ове ноштене секретарије ое буде до- 

пуштено истоме никаква власт и досгојинслво, по- 

добно власти и достојинсгву ђенерад-викарцја у про- 

винцији, докле не би гореречене три старјешине 

биле зване, да исказку њиове правице иред влашћу 

пресвијетлога и преузвишенога г. ђенерала, да се 

тако у овој важној ствари и случају сахране свачи- 

је тигуле и власт три манастира и привилегије њи«

ове, које су увријеђене од истог капедана с његови- 

јем ненристојнијем поступком.ц

Ову нашу прошњу иотврдио је ђенерал Марино, 

и то је био узрок. што је реченому пароху, кад се 

повратио био из Црне Горе у Задар, запрећено би- 

ло у име ђенерала у секретарији назавати се

апијем, п заповјеђеео, да се више не пача у дје- 

ВИ*закона л управе црковне, пего да остане у свом 

Ланастиру Крци у својој часги и достојинству.

М На годину прије дошао је био исти бнвши капе 

н задарскп с њеколико стараца из Задра у Скра- 

иН да се договоре, ђећесе сабор скупити и кога 

за ђенерал-викарија пзабрати. У то вријеме на- 

лазио се и секретар ђенералов за своје после у 

лБрадипу. Кад је овај архимандрит из разговора 

свиЈУ игумана и саборније стараца разумјео био, да 

Сс сви готово једног мњења и иротив њега и да га 

еећеизабрати за ђенерал-викарија, изиђе из сабора у 

двор, као да би носла имао. Послије једне четврти 

часа врзтн се као поплашен и за нрестрашити све, 

каже. да је секретар ђенералов разумјео, да су се 

сабради старјешине и прочн стдрци, да наименују 

ђенерал-викарија, а не имају допушгеља од нрове- 

дитора ђенерала, зато да ће сви поћи у Задар у 

тавнице. Ова хигроизмишљена његова лаж престраши 

све и како што су сесабрали били сгарци нрије подне, 

тако су се послије подне разишлибили и отишли сваки 

ј дому- П ово је узрок, што се тога љета 1795, 

власги упоменутога ђенерала Марина нпје мо-

_више сабор састављаги, оудућп да је исти архи-

мандрпг свакојаким начпном гледао, да се сабор 

ее скуии, знајући, да му је сав клер противан и да 

њега ни по што не ће за ноглавара црковна изабра- 

тн. А како би га био и изабрао, кад је био потај- 

нп лпцемјер, пе судећи га ја, и кад је имао велику 

слабост у расуђењу брака, судивши свагда нротив 

канона светије апостола и отаца за скверни њеки 

интерес. Истина, мене су послије за ђенерал-вика- 

рија изабрали, по ја се о том достојинству нигда 

нијесам отимао, пити сам о њему и у сну помисдио, 

знајући, како је тешко и трудно то бреме носити у 

вртограду христовом, који се од толико љета заста- 

рио и који је неорезан и неокоиан; а сувише што сам 

имао намјерење и трећи пут виђети Русију п свом

своме
при
гао

про-
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от.ччаству коју корист учинсти. Тако се 

дужило до 1796 године, '

Ове године скупи се у цркви светог Турк 

фортицом од Книпа по еалогу проведитора V ђ0* 

рала Андрије Кверинија сабор, на 25 јулпја да 1п!5е' 

ре себи ђенерал викарија.на који сабор јест во 8' 

од ђенерала мииистар од секретарије Виценп0 р 

зерта. Од 21 гласа добпје 18 архимандрит зедв* 

Тако сам ја већ изабран био за ввкарија ђе 

рала над свима далматинским црквама нашега вНе' 

роиспопједања у истој провпнцији. Но јошт је ве 

требно било потврђење прпнципово; тако смо ту ет

и њему иозеану учинили, и он ме је у том доетојни 

ству и части потврдио 22 октобра 1796. Ј Н'

тио лспштп мо.а љубезнога отанасгва и таотп 
КОБ„е п пр. ПутуЈући овако ол дрЕве ло ^

лазво сам по љскнјсм мпрскијем парохвјама тата 

бесчпниЈа. ко]а Је стилпо п јелноме попЈект ка/ати 

* СТаВИГИ; Заг° ИХ ја 04 ипреИ:

Ј њеквјезг црквама налазио сам •

мопахе ол трп манастира, п ту сам примјетиомало' 

пећу чисготу и поредак на светој трап™ ” ало 

љека налазпо, која нијеСДолвк’ из ве-

колико вз лепросвјештења и

ВРВје>* пр,
:1

камо,п-

сам п ту
брпзења вроистекла, 
незнања. А не може им се ни за зло призштп, 

нити знаду, што је дужност свештепичка, ни-

Трећи днјел

на ђснерал-викарство 

истог достојинства.

зашто
ти што је црква, што ли олтар, што лп сасуди цр- 

ковни, проскомидпја, света трапеза, одежде и друге 

ттвари црковне; а ово пе зна зато, зашто до данас 

ј Далмацпји школа није видио и да се у њима мо- 

гао научити; и кад би и било школа, опет није књи- 

га о дужности свештеничкој, у којима бп то стаја- 

ло- Ја сам такође около 1764. године учио на лл- 

повој даскп аз буки и сав буквар, и као шго је он- 

да било, тако је гогово и данас, зашто се јошт до 

данас нпје у Далмацији нашао који трговац Србин, 

да тргује с књпгама, илп барем, ако не с другијем, 

а ово с правплнијем црковвијем. Да сву Далмацију 

обиђеш, ђе пма 54 цркве наше. не бн нашао, осим 

у три манастира п три града, Задру, Шибенику п 

Скрадину, ни у једноЈ сав круг црковнпје књпга, 

се све њнове књиге састоје у еванђелпЈ*у. апо-

Од иостављења 

остављења Ао

Моји ђенерал-викаријални први пост 

неустројство влера и дрковног запта; на- 

стојаље и усидоваље једног архимандрита 

да би постао православним еписвопом у 

Далмацији и у Боки Которској.

Истог јошт августа мјесеца узмем по декрету 

упоменутога проведитора ђенерала Кверпна по у- 

спенију са собом јеромон^ха Никодима 'Бурић 

манастира Драговића. једнога ђакона п једног __ 

ка, и пођем по свој Далмацијп учинити ђенерадну 

визиту по свијем црквама и у трп манастира Када 

дођем* у манастир Крку. дође ма на памет, како су 

у пустињи жпвила 2 монаха у злоби и немиру. Је- 

дан се разболи и умрнје, другп то чује и опечали 

се и пође на његов гроб, метанишући на његову 

гробу и питајући нроштење; то исто ија учиним н&

а из 
мом- него

еголу, октоиху, минеју, општу псалтвру и часловцу. 

Истпна, бпо се., родио један љубоотачаственпк и 

ревнптељ. који се постарао био и срећу имао, дони- 

јети пз Русије књига и разнпЈ*е драгоцјеније стварп 

за све благочастиве цркве у Далмацији; но нека 

господ Бог опрости оном, којп Је нрепетство тому 

учпнио у годипи 1788.

I
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Прошавшн кроз дијелу Далмацију и ц0о. 1 

све цркве и манастире, вратим се у Зчдар иДИв,В8 

рапорт од неуређења реченому проведитору 1аде|1 

ралу. Ту сам јавио: прво, велико помаекање п«^еа 

у дрковној служби; друго, како нигда не дрХеР0Х| 

бара или протокола о крштењу, бракосачетаа 

мртвије; треће, како се нигда до 1796 године V У 8 

матинским црквама источног вјероисповједа|ЈаДа4' 

олтара нијесу наповиједала и ирогласивала бпа * 

сачетања, била она по закону, илн безлкона, у 00 

ству најближем; како су се вјенчавали не у цра* | 

ма/ него по кућама, и то ири вечери пјанц; и аа8а' I 

су женици, ако их пароси не би ћели из какв1° 

важног узрока вјенчати, полазили другому Па1) №

у Далмацији, илити у турску земљу и ту би се вје?

чали. Како би иослпје долазили из Турске натп *

с невјестом и казали своме пароху, да су вјеичан*

тако би живили у сродству, и крвосмјешењу Ј

смрти. Често би пароси п одлучили оваког безако°

ног мужа п жену од цркве, а често и цијелу 0ат

фамилију, у којој би се случила она безакона ае-

нпдба; зашто млоги пароси нијесу могли расуднти 1

да родитељп и сродиици женихови нијесу криви’

што непросвијештени жених не слуша ни цркве своје’

а камо ли родитеља. Никад није био у Далмаццјн

до мене обачај, да пароси по канонима црковнима

са олгара прогласе, ко се жени, ко ли се удаје,

зато нијесу питапе од пчроха ни нолиција од сло^

боде, откуда би се певјеста довела, и из тог узрока

бивадо је често, да се онда истом произнашло, да

је жених с вевјестом у сродству, кад је већ невје-

ста доведена била дома; но онда није било ни во

што могуће припудитп жениха, да се од невјесте 

раздучи.
Млоги су по Далмацији и отпмалн дјевојке; а 

то би онда било, кад би који жених сирома био и 

не бк могао по обичају далматинскоме испросити 

дјевојке и трошиги на сватове и пироае; нли кад 

би се жениху смилила дјенојка, но не би је
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р0Д 38 аега. Г овијеа би случајпма жених домамио 

,Рез сусједа, или други иознаника дјевојку на ка- 

гВо опредЈвљено мјссто, а понајвише ноћу. и онла 

бк је одиео кудгођ да не зна ни отац, нп матн нит 

ико ДРУГН за “У- А кад Ј® ве бв никако могао при- 

иамЈги. онда би скупио 10 вли 15 момака, све са- 

Јгпје својпје рођака, отишао ба ноћу с овима кући 

,је«ојкиној и варварским нааином отео би ,'е из 

руку оца п матере п одвео би је са собом. ПослиЈе 

бп вослали родптељима ДЈевојке отете вли прпмамље 

ве кога и искали би мира који им се понајвише ла- 

вао вз важније узрока; а кад би мир и опроштење 

получили. оеда би се вЈенчали и пир и весеље чи 

вили. 0«а, се пир на велнку несрећу Далматинаца’

•р|0
цостр 
дога
ТЈ се скупи скоро по села: кум, преокумак. стари 

сват, барЈактар, војвода. чауш, ио два ћевера и о 

сталп сватови. свл рођаци. иобратими. кумови ппп 

јаггли. познаницч п комшије, и даи и ноћ једућн 

а вагоницом и силом вино пвјући, осим попова и 

кал> ђера и фратара, који се трефљају често по сели 

„„осећи милостику, потроше п разоре све. што би 

„огла ЦИЈела женихова фамилпја њеколико м,есеи 

пошгено и умЈерено уживати. Зато да би могтћи 

жевици учинили оби,а,ни пир и весеже, убпју в0ла 

по 1 ио 15 брава, п прпираве 15 или 20

е.

са велпким трошком и убиством до-
н сад,
оитељства чини. 1у се оез мјере и оез раз- 

по пет по шест дапа дан и ноћ једе и пије.

и

испеку
абарила (акова) внна п ракије; а колпко се закоље 

тука, кокошију, гусака, патака и голубова, и коди- 

ко се хљеба поједе и другије којекаквије од теста 

јела. то се не може ни избројити, и колико гостин- 

калуђерски коњи жита позобљу. —

Безумљ*1 и сљепота Далматинаца позндје се не 

само из трошкова овије пирова, него и из оније 

непотребније приправа, које за прославити крсно 

своје име и прославити свеца и покровитеља своје 

фамилије чине. П колико сам обишао Јевропе и А- 

зије и колико разлпчније народа видио, и нигдје

ски и

дао
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нпЈвсам примјетио, да аојп народ слави речецв- 

крстније имена, него само српски народ, и то 

само у непросвијештеној Далмацији, него и п0 Д1)у®е 
мјестп, у Боснп, Србији, Ерцеговипи, Славоевји ! 

Кроацији , славећи своја безрасудно и преко мје8 

ре крстна пмееа, доводе себе у велпко убоштво, за'.
дужују се у трговаца по градови и послпје толико 

година док се одуже. — Много су пута Римљацц Гр*° 
били насилственим начином дјевојке грчког вјероис' 

новједања и без икаквог доиуштења и цедуле паро! 

ха грчкога вјенчавали се, и то је било једнако д0 

доласка австријског срећпог оружја у Далмацију 

године 1797. Предам комисару господиеу ковте 

де Турн писмено за сваке варварске обичаје бивше 

под республиком мдетачком у Далмацији, којц Пзда 

декрет, да без три с олтара наповиједи п без цола. 

ције слободе од пароха, не имају како грчки, т 

и римски пароси вјенчавати Гркињу, која би до
за Римљава, и тако се уздржавало и опслужавало 

до года 1810.
Кад сам већ од сената венецпјаеске релуплике 

потврђен био у вдадаљу црковном у Далмацији, от- 

пустио сам први распис (циркулар) из досгојинства 

викаријалног, да се јеромонаси трију маеастира 

све мирско евештенство по парохијама узму др^а- 

ти свога свештеничког чина п характера, да не пјан- 

ствују но градови и селима и у својијем парохија 

ма на подсмеј и поругање, а сувпше на саблазну 

народа. Други сам раснис издао, да сваки парох 

има узети три књиге и записивати у њи крштења, 
бракосачетања и мртве, и да с олтара еаповпједају 

у три свечана дана браке који се благословити и- 
мају , но само браке слободне и не нагоњене. 

Ако би се пак случило, да је невјеста из другепа- 

рохије, а оно да парох женихов не смнје вјеечати, 

докле не добије дозвољења од иароха невјестина. 
Такође да ниједан парох не смије у туђој парохији | 

какву свету тајну савршити без дозвољења онога па- 

роха, чија је црква, осим у случају крајње нужде, 1

Прц,в се иикад нв,е знало унраво ко ;е * 

варох. којв хрпстијанин коие нароху ппвна ! ". ' 6 

бп присгојалп прихода нарохпјалии Пп В 

д!Н0 мога владања и уређења клера на6 Г0' 

вог вјероисповједања у Далмацији,Р?. Т ол 2 

сга 1796 годпне, нонели су бнлп скоро Сви 
сдушати и опслужнвати иповог црковног погГавап“ 

заповЈедп, оспм ,едног ар.хн.мандрпта и једног га^ 

нгиваног протопопа, од којп је први развпХ., ° 

другп попове, који су по паг.оЛ/! * ка' 
;и„а, да не слушају моје запопХц ЦТп 

бпла обоЈица ка;.аена,Ј како ш Гће се далуђере, а 
п другог 
слпје су 
*е видјега. —

у то исто вриЈеме и года донесе несрећа горе- 

упоменутога Ивковића у Далмацију, бившег монаха, 

всга сам ја 1781. годпне довезао из Кијева до Хер- 

зона, да уједно пловимо нреко црног мора до Ца- 

раграда; а ђе је бизшв монах послије постао ђако- 

, свештеником и архпмандритом, то се не знађа- 

ше, нитп латенте од рукоположења на степене цр- 

возне имађаше, или ако сх је и имао, ве хоћаше 

ником иоказати; а ја сам се млого старао, да их 

. Впдећп ја да он неће ником да покаже сви-

тако
шла

ном

в
впдпм
Нетељства о свом нроизведењу на степене црковне, 

сам се јако и свагда, је ли он по канонима
стмљао

црковнијем правилима посвећен па ђаконство и 

свештенство, и ђе у каква епископа.
Овај Ивковић наслзједи њекојим вачином има- 

ње, састојпвше се у стварима покретнијем покојно- 

га кнеза и пуковнпка Марка Стратимировића и дође 

онда из Русије у Венецију. Ту се упозна с једним 

зеатним из Задра трговцем, који такође и богат би- 

јаше, и открије му своју жељу и намјерење говоре- 

ћи да он има 12,000 цекина п да не би марио све 

иотрошити, само да добије од републике вевецијан- 

ске декрет да у Далмацији и Боки Которској буде

в

|
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упоменутога Ивковића у Далмацију, бившег монаха, 
всга сам ја 1781. годпне довезао из Кијева до Хер- 
зона, да уједно пловимо нреко црног мора до Ца- 
раграда; а ђе је бизшв монах послије постао ђако- 

, свештеником и архпмандритом, то се не знађа- 
ше, нитп латенте од рукоположења на степене цр- 
возне имађаше, или ако сх је и имао, ве хоћаше 
ником иоказати; а ја сам се млого старао, да их 

. Впдећп ја да он неће ником да покаже сви-

тако
шла

ном

в
впдпм
Нетељства о свом нроизведењу на степене црковне, 

сам се јако и свагда, је ли он по канонимастмљао
црковнијем правилима посвећен па ђаконство и 

свештенство, и ђе у каква епископа.
Овај Ивковић наслзједи њекојим вачином има- 

ње, састојпвше се у стварима покретнијем покојно- 
га кнеза и пуковнпка Марка Стратимировића и дође 
онда из Русије у Венецију. Ту се упозна с једним 
зеатним из Задра трговцем, који такође и богат би- 
јаше, и открије му своју жељу и намјерење говоре- 
ћи да он има 12,000 цекина п да не би марио све 
иотрошити, само да добије од републике вевецијан- 
ске декрет да у Далмацији и Боки Которској буде

в

|



225_ Т
тиеци именуЈу писмено еппскопом н да му се |
на модбу, с којом би се представио сенату ТЦВП1У | 
блике венецијанске. Но вије зпао сиромаИвко^6?'
опај љегов друг и богатлпја подитике венеција •
нити њиове утврђене максиме (правила), којом00*8* 
јесу нигда дозвољавали Мљетчани, да у Далма]8*1* 
п Боки Которској буде епископ источне цркве^'* 
узрока, да би тако лакше привукли и припул И3 
далматински и бокешки народ псточног вјеровс 
вједања римској цркви. Нису знали ни то, даПо* 
далматинска три манастира с манастиром’ Сав ^ 
ским у Кастелу Новом у писаније 100 година чест* 
пре стављали модбе принципу венецијанском, «а ј?0 
дозволио, да у Далмацији и Боки Которској 01 
један благочастиви епископ, но да нијесу могли п* 
када то одржати; него да су им све обећавали^в 
замишљавалп до онога часа, докле није Бонапан * 
исту ренуплику с Французи разрушио и оборио 179У 
года

Чувгаи упоменути купац намјерење ово од Ив- 
ковића и видјевши речену суму цекина у истога о- 
бећа му се са свом силом у помоћи бити, једно ае- 
лећи и сам видити једанпут од свога закона еиис- 
копа у Далмацији и отачаству, а друго, надалћн 
се од туда својој каквој користи. Тако се здруаи 
Ивковић са богатим овим трговцем, зашто се. као 
што она просга далматинска пословица вели, лажа 
и скуп лако погоде. и овај га препоручи у Задар 
другом свом ортаку и најпрвоме и могућем трговцу 
и добром христијану, д» то чини потајно, без зна- 
ња три манастира и цијелога клера далматинског, 
да се гпадови, т. ј. банке прокуратори потпишу Ив- 
ковићу на прошњу, коју је овај исти сачиеио био, 
како је к Тимотеју глава 3. зач. 7. какову убоеаи- 
скоиу иодобајет бити, и пр. да њега избирату за 
епископа.

Тако дође Ивковић из Венеције у Задар с пре- 
поруком гореупоменутом господару. Овај га је дра-

224
ољно примпо, видећи писмо свога ортака из Ве- 

који му препоручнваше најврућим начином, 
прикловп банку задарску, шибеничку, скрадин- 

.. јј дрнишку, дп се потпишу на молбу од Ивко- 
|{а сачињену, као да га нзбирају за епископа, но 

потајно, да не чују трп манастира и мирски клер, 
601'ећи се, да ови не стаоу како на пут овом кра- 
ином и канонима протпвном избрању. Нико се еије 
оудио Цвковићу. што је желио бити енископ и што 
,е по свом лакоумљу хотио против каноеа украсги 
из четирп далматннска града шаку трговаца с пот- 
ипси за своје избрање; но сваки се разумни човЈек 
дввис гореупоменутим двама господарима. који су 
V Далмација били н^јзпдрији и најискуснији људи 
у светом писму, да су се дало преварити од онога 
човјека, коме нису знали ни рода, ни порода, ни 
пострвга, ни характера, или је био монах, или све- 
штенвк, илп архимандрит. Тако су били зажмурили 
умом, као наЈпростши и најнепросвјештенији људи, 
те су се усудилп избрати за епаскопа и архипа- 
стпра вепознаног сасвим мужа. Ваља да речена два 
господара вијесу нигда прочиталс каноне светиЈ*е 
апосгола и светиЈ‘е отаца о избрању еппскоиа. Ни- 

ваља знали, да у <. васеденском сабору гл. 18. 
правилу 3. овако стоји: „Всјакоје избраније 
ољеније от мирских еластеј не теердојест;и иу Лаоди- 
кијском сабор) гл. 10. прав. 13.: „Њест еиискоа сеј, 
иже мирскнми челоејеки избран будет.и У сабору 
антиохијсЕом гл. 9. прав. 21. и сабору сардикијском 
ГЛ. 14 прав. 2.: „Аште кто от града ео град ари- 
• «€Д, и ж>лви теорит, от народа аримаја себје ао- 
'орники, да глагољут, желајем и молимсуа, да буде- 

пам еаискои, тој ни на самој кончиње пеарича- 
“ 11 светпје постола гл. 1. правилоЗО.: „Агите 

котори еаискоа мирских књазеј, или људеј аомогитију 
примет е церков, даизвержетсуа, и одлучитсја; и пра- 
бпло 14.: гНе восхиштати еаискоиу арестола чуждаго 
аштв и аразден јест.и 9

Прокуратори, т. ј. банке реченије градова под-
Ж. Г. Зелића.
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војпма је Ивковић обећао био, да ће,
** уртаНОвити о свом трошку семинарију, толика 
СКил’ншта задједу, библиотеку и српску типогра- 
Пп- (иечатњу), што би, јеЈ Богу! једва цар учи- 
^ ти могао, а камо ли он, који је већ њекодико сто- 
иИ , декииа потрошио бпо на једап тоговачки ко- 
т*баљ Са оннм купцем у Венецији, који га је пре- 

опучпо бсо у Задар, да га взберу за еппскопа. 
Тако се ја но савјету крупске браће и грађана 
потппшем на исту прошњу и ударпм манастирскп 

ат. Јоште прп том дадем циркуларно савјет п 
: повијед игуманима друга два манастира, Крке и 
Лраговићз, и свијем парохом, да се потпишу п пе- 
чаг свој ударе, које овп и учине. К тому је јошт 
Цсковпћ њека имепа сам потписао, п то мирска из 
Боке, п удари печате различне, ђе је само могао 
50јп паћп, само да умложи чп ‘ло молећије. А ово 
је све врава пстина, јер сам ја то мојијем очима 
V пстога послпје впдјео. С овијем потписи отиде он 
р Венецпју п представи се сенату годпне 1797; но 
I тзј ма пропадее од Француза мљетачка репу- 
блпкз: тако сирома Ивковић остане преварен. као 
н први прије њега. који су код псте властп тоа- 
анли, да буду епископи у Далмацији.

Тако остану сад Далматинци без сваког влада- 
да и властптеља л учини се у Далмацији међу про- 
стпјем народом анархија. Сваки је био себи краљ, 
свакп заповједник. Поотпмају коњаницпма талијан- 
скпма коње и робу; развале толике јавне прпнципове 
квартпре; у Шибенпку убију сву фамилију Цолатову 
нојпје био конзул француске републике; у Спдиту 
убпју солунела Матутиновића, као да је био јако- 
бпн п Француз; у Трогпру поробе најбогатпЈу кућу 
Гараиеову и проспу му до 300 бзрила (акова) уља 
(зејтпна), но старјешпне дома не нађу, јер су њиовом 
срећом два брата била у Венецији. и тако су се 
спасли од смрти и тиранства простог народа. Сви 
ТаЈијанци, званп од Далматина Лацмани, саберу 
се у далматинске градове, а највише у Задар, около

као епи-
па прошњу Ивковпћа. а најпослије је п 

мени с писмом, т. ј. с иреиоруком. у Круцу°*Ч 
ђенерал викарију, савјетујући ме, да се и сам Ка° 
пишем на њу и да циркуларно нрепоручим ИГП°Т' 
нима манастира Крке и Драговића и свем мит/**' 
ме клеру, да се и они потпишу; ако ли пак ми* °* 
старјешине три манастира и друго мирско свешЈ 
ство то учинили ее би. да ће грађани обј п68' 
простоме народу, да калуђерп и попови не дадуИТ1 
буде у Далмацији епискон. Примивши ја ово пВг * 
које су ми писали иокојни Стефан 'Вурић из ЗаЈИ0> 
из ШибениЕа Марко Парашћева и нарох Дошев 
стари Макарије Кпнета, парох скрадински. рас?1 * 
вао сам о том избрању, да је против канона пЈГ 
ковније. Но расуђавао сам и то, да се ни дпу?* 
игумани и мирски свештеници потписата неће ак 
се ја као архимандрит манастира Крупе, а сувиил 
као ђенерал викарије у Далмацији не потпишем в 
да ће се онда манасгирци и попови

ппшу се

> нкод грађана н
простог аепросви.Јештеног парода изговориги на ме 
што се ја као ђенерал-викарије потписао нијесам! 
Најнослије расуђавао сам и ово: да калуђери сва 
три манастира у Далмацији више живе 
ном и милостињом просгога народа, него сС ирошеви-

мадих
прпходом и имањем манаиирскијем: тако ако се не 
потпишем, неће се заисга потпнсатп на други ка- 
луђери и мирски свештеници; а онда ће грађанн 
упустити у уши просгоме народу, да само калуђери 
и иоповп противостоје томе, да буде епискои у Дал- 
мацији. Тако неће се смјеги послије калуђери нн 
из манастира иомолити, а камо ли изићп међу про- 
сти в&род поради обичајне милостиње. А највише 
сам расуђавао то, да се из тога неће родити каква 
буна и несрећа међу клером и нростим народом. — 

Прпзовем дакле у моме манастпру Крупи све 
старце и јеромонахе и заиштем и од њи бистрог 
у овој ствари расуђења и савјета. Они ствар узму 
на разсуђење и закључе, да је нужзо да се потпи- 
шемо, да тако угодимо непросвијештенпјем грађа-
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12,000 душа, гди су сг,и трговци, господа н 
рјешипс градске дрктале од страха, да вх ТалвјЈГ I 
не поробе. зато су им давали рапу, да не ио«? 1 

од глади. заштс ни од кога пијесу ввше имали п/' ' 
ће. Они, којп су држали онда мувицију и прВНпв' 

пову казну, к >д је овај с реиупликом пропао, п0н;% , 
гли су се одвећ млого, зашго нијесу имали коме дј 
вати рнчупа. жИШ

Ја сам се онда налазио у моме манастиру^ т 

сам чувао оне драгоцјеве ствари. да их разбојнпп^ 
не одвесу. За тим задарско владање п савјет одре,0 
колунела Данежа, садашњега ђенерал бркгадпра н 

мене, да пођемо уГоспић и да просимо од австрцр 

ског владања и тамогање кантон-команде једву чест 
во]ске. да доведемо у Далмацију, за што ова жед* 

добровољно подложити се под владање австријског 
императора Францишка II. Данеж нпје викада прИје 
био \ Госиићу. нити кога тамо познавао; за т0 д0. 
ђе најприје у Обровац п одавде ми иише у Крупу. 
да тај часдођем у Обровац, по заповијести задарског 
савјета и бившег ђеверала Андрије Кверина. Кад 

сам дошао тамо. покаже ми налог и заповијед 
с њиме поћи у Госпић. Тако уз- 

мемо с нама њеког трговца из Обровца, Ангонију 
Шимувела, и дођемо у Госпић у Лаку. Ту нађемо 

Фалера, која заповиједаше са свон 
личком регимептом. За то пошљемо из Госиића јед- 
но нисмо цесару у Беч нас трп, како депутата: ја 
од стране х^-исг^анског народа п као њпов ђене- 
рал-викарије, а Давеж п Шимунели у име градова 
и свије Римљана, просећи од..........

в свјеговаЈП народ, да впјерност поважу н,,^ Д"ДП 

пг да се умири и зла не чпни. да Се ца"
дрггог не оружава п да даду господп зем веГтТ°ТВК 

чпра, протпв ко;п су усталп били. На озе ст ол ЦИМа 
гЗЕо ополчнла бпли. да бппх може бптп све вст™-4/ 
Сијп. да ниЈесупоб]егли бплп у градове гго, ,"РиЈе' 

Из Обровца вратим се у Крупј, 4а Јш ,б*РЛу' 

ввје каква штета посдпје мепе догодвла //4' Се 

,,ошао тамп. нашао сам, блатодареае булг КпЈ™
,уД0ТВ0РН0Ј КрТПСКОЈ боГОроДВЦИ, свн 3Дт,„о и 7нП
но. л° »еколико дана дође ми из ГГГп*Г Цр' 
„пво Руђери, којп се у^овво бно 
еештове догодп од злије лу.,ч ко;„ Р„„’ла МУ 
тпјп убпдп реченога конзула фравцуЦ0/ јт анар 
Ја сам га у манастир пр.,мпо , „”1 Ј(олата.

вако држао, докде нпје дошда у Касве )е*'
" Ије Вбћ с- Да”вацв“Гу^

цесаре«а 
бпла.

од Задра, да пмам Хотпо сам њеколико дана отпочинутп у манасти- 
рУ од велпког труда п ватре, врућппе, ко ја се те године 
1797 догодпла, ал’ ето тп мичетвитидан из Грачдца 

писма од попа Атанасије Дошеновића, који иђаше са 

б&т&лоном мајорл Боже Мамулеу Книн као фелдпатер 

п војп ми пссаше, да ме реченп Мамула жели виђе- 
тп, него да дођем у Кннп. Јошт то вече ноћу одлу- 
чом се из манастира и осванем иред Кнпном. Када 

се предс^авим мајору, онда ми он надожи. да идем 

у Плавно на границу турску, и у друга села п да 

предпкујем пароду, да се умири и да се владању 

цесаревом поддожп. То је пужно било да из тог уз- 
рока учнеим. заштосе парод био раздијелио на три 

ва четпри класе: једна је хотједа под краљевство 

и закоее мађарске, друга под Авсгрију, трећа је 

вамјеравала, да сами себи взберу прпнцина, а ње- 
кп су опет желили под Турском влашћу бити.

Докле сам ја у Плавпу и оним околпијем сели-

њеког капетана

цесара. да примц Дал- 
31'ЦИЈу под своје крило и покровитељство од упаље- 
не анархије. Тако речени кантон-комапдант повјери 
нам трећи дан 300 војника и двије царске баеди- 
јере, које ми доведемо најприје у Далмацију, да 
освоје градић обровачки и новоградски. Како чују 

анархисте, да је цесарева војска дошла у Обровац, 
на ма се почелп примпрпватп. II будућп да је баш 
онда била неђеља и по обичају млого народа дош-
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ма народ лрпмирпвао. дође по мору у Задар г • V 
по.м малом флотом и њешго мало војске пег I 
ђенерал-фелдмаршал-љетнакт барон Матепи р?Сае * 

впна. Примиривши ја народ около границе XV ’*** 1 
будући сви закопа грчкога, вратим се у Книн^*6, 

дадем реченом Мамули репорт. Ту пађем г. дан' • 

кота сам морао за љубов нашу свуда, као Мен^ 
Телемаха. снроводити и тјерати, да се прица*10^ 

речевоме Рукавини, к&ко поглавару од војсне 6М(> 
стријске, не би ли потврдио наше иатеете п ппа^* 

у којима смо се нашли, кад је пала републака 

нецијанска. Тако пођем нз Книна у Трогир, мисГ 

ћп. да ћемо стигнути и онђе наћп Рукавнну. ДрГ' 

дао дођемо тамо на конак п сиђемо код г. фгЈлГ® 

рика Палтона, и будући да је Рукавпна већ олатлр 

отишао био, за то се ујугру рано навеземо на мопр 

и ,)едва стигнемо ђенерала Рукавину више Брача6 
а да је било мало више вјетра на мору, био бв нам 

утекао и не би га стиглв били до Боке Которске 
Кад га стигнемо, уђемо к њему у велпки траЈ 

бакул у камару и поздравпмо га. Он нас учтпво^ и 

политично примп ц потврди наше патенте; а посдије 
пас пошље натраг у Сплит с пиемом на полковвика 
Казимира. говорећи, да ћемо од њега првмити 

повијед, што ћемо раднти. Вратимо се ми патраг 
а кад се Казимнру представимо, а оп пошље Даве- 
жа у Имоцку на аоманду, а меае, да идем и да 

предикујем народу по Далмацији, да не мисле више 
о другом вдадању, него да се сви добровољно 

ложе австријској круни и владању, како што 
до мало времепа и подлджилп.

Мало затим подложи се сва Далмација и Бона 

Которска двору австрвјском, које сам ја од свег 

срца желио, знајући благо и праведно владаље ав- 
стријско, којему сам не мало принио моје услуге. | 

Кад се већ сва Далмација в Бока Которска 

срећно подложила била двору австријском, вратио 

се речени ђенерал Рукавина пз Боке у Задар, гди 

му се представи Ивковић и получи од њега пасошза

ова1 архимандрит јоште
молебним писмом, на 

се им-

исте го-

$еч. Тако отиде 
дпне у престолпи тај град с 
ЈОМ смо се билп свп гтотписали и ггре1СтаВИ вер„ору; јошт к тому слаже (као што ће “ лп 

ввђетп), лз Јв он у Далмацпји ђенерал-викаои^
е1™о^;вГшато'УеР2%'МЈ ВЗб^Пеили

еије он него уаЊеШТ0 јј*л° истипа бплоРза:

за епископа

I
и

за зашто
у другом уе
хотјело њеколпко трговаца

избрање није законо и по канооима 
већ доказао. На које му

дажно,
икарије;

јпто га је
иматп; но ово 
црковнијем, као што сам
је цар Река0’ да се 3Рати. У Далмацију и да чека 

до буду&е огранизације цијеле Далмације.
Стојећи Ивковић у Задру к не видећи часа, да 

ироје цостане епископ, за којом чашћу нреко мјере 

гиљаше, пшао је у Задру од адвоката до адвоката. ишту- 
1в савјст, шта има чиниги. Зеајући исти адвокати, да 

сејошткоЈи златник покојнога кнеза Анте п Марка 

Стратпмировпћа из Русије у њега налази, замамљивали 

су г» непрестано докле му нијесу све пзмамшш, и 

говорпЈИ су му, да он неће бити епископ прије. еего 

Зелића са ђенерал-викарства збаци. Кад то чује 

Цвковпћ, помамп се и од десперациЈе побудали тако, 
да му се сав Задар смвјао и р)гао. Призове себи 

неког реченог самопрозваеог протопопа по имену 
Савковића, кога сам ја често заузднвао и с влашћу 

краљеном угрожавао, да не в.јенчава четворпженаца 

п но благоспвља безаконе због сродства браке, ка- 
је вјенчао у туђој епархији удовицу за стар- 

ове кћер за рођевога Ћирина

в

за-

под- ко што
ца Ћиру Паренту, а
синовца Буру Паренту.

Тако му сачине адвокати прошњу писмену, 
он је даде упоменутоме протопопу, који превари три 

калуђера п три попа, те се на њу потпишу; а оста- 
ле он сам с горереченим протопопом (јошт обојица 

пјани) потиише и пмена опије свештеника и пасти- 

ра црковније замрче, који нијесу нвгда ни поми'

су се а

П
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су се

а
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слили потписати 
црквеиог поглавара.

Ваља знати, да ђенерал-викарији 

и под венецијанским владањем нијесу 

мене власти, падопсаги ког свештеника 

источнога закона, ако би овај у чему сагријепГ** 

него би га у овом случају затварала свјетовнаЈв, В0; 

Зато сам ја при владању австријском, које је 9 СТ* 

дина трајало, свакојаким начином старао се Г°' 

извадим свештенике из руку мирскије и казни лЈЈ 

ове. него ако би који погријешио и оптужен био о* 

народа, да је због његовог пебрижења умрло К0;Д 

дијете некрштено, или чељаде које неисповјеђено и 

непричешћено: да је у неђељу, или који празниж 

осгала литурђија неопслужена, да их у овакијем 

случајпма к^зни духовна власт п њаов старјешина 

Ја сам неколико парОха цитирао у манастир Крупу 

ђе су стајали слободни који дан под именом затвора 

и нијесу трошили ни за јело, нп за ниће, нвти су 

што коме плаћали, као што су код свјетовне власги 

по градови млого плаћати морали адвокатима, доа 

се откупе из затвора. осим свога другог трошка за 

јело и пиће. Зато који су гођ свештеници били ц0 

њеколпко дана у манастиру Круни као под затво- 

ром, није се од њи ниједан потписао на тужбу оеу 

Ивковићеву протпв мене. Заштосу сами виђели и по- 

знали. да сам се старао отети их из свјетовније 

руку и казни и да им је млого лакше било који 

остајати у манастиру Крупи и пити и јести беа 

крајцаре, ђе су се јошт ползовали боље свештеном 

дјејству и црковном благочпнију, пего ли у Задру 

у мраку и тавнпци, јошг па своме трошку.

Млоге је лажи Ивковић представио био цесарЈ 

у име свештенства против мене, као свогпоглавара 

и ђенерал-викарија, но нијесу му ништа помогле, 

како што ће се виђети послије. Пмао је он јошт и 

помоћника, од који један бијаше архимандрит, а 

други самоназвани прогопоп, и ови су. се дан и ноћ 

старалп, како ће ме низвргпути с викарства, које

се на његову тужбу даваше ни једне крајцаре користи, него ме 

кошташе мога трогака и неисказана труда, 

и царскога намјестника декрете п ста- 

и ноћ, како би пстријебио из 

а христова трње од сто и впше ље- 

киЈ& се већ уселило било и обајатило. Млого 

гам пута просио од гувернатора штогођ пензије, или 

поне да >,п прими ренунцију. коју сам му толико пу- 

та представљаб; но нигда ми није хотио прпмити, 

нптп које помоћи датп. А вавијек сам стајао у За- 

,ру, плаћао по по 20 цекина на годину квартир, 

лржао момка на плаћн и одијевао га и раепо га, 

оснм што сам морао плаћатп адвокате. који ми пи- 

гувернији и другијем властима по Далмацпји, не 

могући држати на свом трошку секретара; понајви- 

пак мучило ме је то, што сам скупо толмаче у 

ЗздрУ плаћати морао, долазећи ми свака дап из 

гтверније и доносећи којекакве декрете и запови- 

једс, од којије сам послије циркуларе по свештенству 

пЈПљао. Чекао сам и све годину по годину потезао, 

ое би ли ме цасар за труде моје наградио, које 

јошт васпосљедовало нпје; дозвољене мн части од 

патријарха и митрополита у Млетци биле су ми од 

Диједа млетачкога заустављене.
Послије њеколико мјесеци дође у Далмацију ко- 

мисар граф Рајмонд де Турн навладање грађанско. 

Овоме се ја таки представим, да ми потврди моје 

патеете од патријарха Аврамија јерусалпмског и од 

архиеаископа венецијанског, који се пазиваше фц- 

ладелфијским, да могу у силу истије свештенодјеј- 

ствовати, које ии бијаше забранио при републици ђе- 

нерал Диједо, за повољити упомеиутоме’ архиман- 

викарију Окочићу. Комисар Турн на 23

не

се Дан

В1!

шу

ше

Дан

идриту
јануара 1798. изда ми декрет, да могу по сили мо- 

јије патента уживати и свештенодјејствовати.

Послвје него сам добио овај декрет од царске 

комисије, представио сам истоме графу де Турну 

тодике неуредности, које се налазе у свештенстсву 

и народа источног исповиједања: да млоги пароси
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црквеиог поглавара.
Ваља знати, да ђенерал-викарији 

и под венецијанским владањем нијесу 
мене власти, падопсаги ког свештеника 
источнога закона, ако би овај у чему сагријепГ** 
него би га у овом случају затварала свјетовнаЈв, В0; 
Зато сам ја при владању австријском, које је 9 СТ* 
дина трајало, свакојаким начином старао се Г°' 
извадим свештенике из руку мирскије и казни лЈЈ 
ове. него ако би који погријешио и оптужен био о* 
народа, да је због његовог пебрижења умрло К0;Д 
дијете некрштено, или чељаде које неисповјеђено и 
непричешћено: да је у неђељу, или који празниж 
осгала литурђија неопслужена, да их у овакијем 
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по градови млого плаћати морали адвокатима, доа 
се откупе из затвора. осим свога другог трошка за 
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руку и казни и да им је млого лакше било који 
остајати у манастиру Крупи и пити и јести беа 
крајцаре, ђе су се јошт ползовали боље свештеном 
дјејству и црковном благочпнију, пего ли у Задру 
у мраку и тавнпци, јошг па своме трошку.

Млоге је лажи Ивковић представио био цесарЈ 
у име свештенства против мене, као свогпоглавара 
и ђенерал-викарија, но нијесу му ништа помогле, 
како што ће се виђети послије. Пмао је он јошт и 
помоћника, од који један бијаше архимандрит, а 
други самоназвани прогопоп, и ови су. се дан и ноћ 
старалп, како ће ме низвргпути с викарства, које

се на његову тужбу
даваше ни једне крајцаре користи, него ме 

кошташе мога трогака и неисказана труда, 
и царскога намјестника декрете п ста- 

и ноћ, како би пстријебио из 
а христова трње од сто и впше ље- 

киЈ& се већ уселило било и обајатило. Млого 
гам пута просио од гувернатора штогођ пензије, или 
поне да >,п прими ренунцију. коју сам му толико пу- 
та представљаб; но нигда ми није хотио прпмити, 
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гувернији и другијем властима по Далмацпји, не 
могући држати на свом трошку секретара; понајви- 

пак мучило ме је то, што сам скупо толмаче у 
ЗздрУ плаћати морао, долазећи ми свака дап из 
гтверније и доносећи којекакве декрете и запови- 
једс, од којије сам послије циркуларе по свештенству 
пЈПљао. Чекао сам и све годину по годину потезао, 
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викарију Окочићу. Комисар Турн на 23

не

се Дан
В1!

шу

ше

Дан

идриту
јануара 1798. изда ми декрет, да могу по сили мо- 
јије патента уживати и свештенодјејствовати.
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презиру и не опслужују заповиједи свога дрковво* 

поглавара, т. ј. да ве држе три ређистра од

теља, бракосачетања п мртввје; да случивши се боа 

ве наповиједају по канонима дрковнијем тт> ™ 

са олтара; да' вјенчава)у бјегунице жене 

вије њиовије првије мужева; а мирски, да ц 

хићавају од родитељг силом и варварским На*. 

чвном невине и педорасле дјевице, и да 

просвијештени иароси исте браку оачетавају по во- 

ћв п у пјано вријеме, без проглашења с олтара & 

без икаквог допуш гења и слободе од пароха дјевој. 

чинг, зашто је млого пута између двије фамилије до 

крви дошло. На ово моје предсгављење благоводк 

ми иста комисија послати декрет, да циркударно 

објавпм паросима, да под највећу казну ича. 

ју држати речене три регистре; сваки шесг мјесецн 

иоге (нрим.јечања) нредставити у официју вичарија 

ђееерала, а впкарије опет гувернији; да не имају 

никог вјеичати у ноћи и без три наповиједи с од- 

тара, тако без полпције од слободе. Ову је запови- 

јед најприје презрео парох задарски, речени Васи- 

љевпћ архимандриг. ко!и био јест камен сабдазви,

- је комисија царска својим декретом та- 

кв лишила парохије, премда је у њој служио 

12 година, и послала у свој мапастир. Овај је 

био добар взглед другијем паросима и зато су овп 

послије боље испуњавали своју дужност, бојећи се 

да не изгуби своју парохију. а притом и казну не првми.

Тако сам циркуларно објавио свијем парохима 

у Далмацпји, а послије »810. года и Боке Которсне, 

да сваки брак ио три пут напомену у цркви и да 

сваког мјесеца посвјетују парод, да не граби силом 

дјевица од родитеља њихови, нитп иак да чиее у 

четпрп забрањена поста женидбе; а особито, да не 

држе примљене дјевојке и невјенчане дома за строгу 

казну свјетовну, него да је отпусте родитељимн својп- 

јем. Т*ко је отео био у Карину Анта Драгаш ћер 

Марка Балаћа из Ервеника, а у Вукшићу ИлијаАн- 

туновић, римокатолик, Марију, ћер Марка Змијан-

оо ја сам пх обпје с влтшћу краљеве гуверније 

атпо својпјем родитељпма, прву године 1799. а 

110 п- 1806. Ове су исте дјевице мало поелије биле 

закону испрошене п по трикратном с олтара ог- 

^ашенл вјенчапе; а уграбитељи њиовп били су сва- 

кп по двије годинеу задарским тамницама, * осим 

* о ст платпли својпм адвокатима сваком по 30 це- 

Јпна да су се опростили тамнпце. Оне пак дјевојке, 

гоје се код иас зову ноћне касалице, које се ноћу 

твраду од оца п матере и пусте се премамитп од 

^омака. чннпо сам многе повратити родитељима и 

чсвати дотле, док се трп пут са олтара не огласе 

п послије вјенчају. Овај је случзј прије меое често, 

рвјеме мог впкарства догодпо се млого пута; 

тако сам повратпо дома Маријт, сестру Саве Ппље, 

која се послије вјенчала за Силвестра Веселиновп- 

ћа! п Јовану. ћер Боже Боклпје, коЈа се послије 

вјенчала за Ћпру Јајића, п млоге друге но Далма- 

цијк. Тако је казна пароха задарскога уплашила 

друге свештенике, те нијесу више смјели вЈ*енчавати 

у ноћп по кућама. без три оглашења п без полпцпја 

од иароха допуштења; примјер Драгаша и Антуно- 

впћа задала је стра момцими, те нијесу више смје- 

дп крастп дјевојака; а пример дјевојака Пиљине п 

Боклијне учинио је то, да друге дјевојке нпсу се 

усудпле више иреварити своје родитеље п дати се 

одвести: за што су се бојале, да се и оне не по- 

врате п тако стид пред еародом не лретрке.

Млоге парове, који су били међу собом у крв- 

сродству, а особито по светоме духу, чиеио сам 

разлучпти. како што каиони светије отаца запови- 

једају. Само ми се један отео у Голубићу, некп 

Божо Плавша, коме је допустио неки епископ карл- 

штадскп, у вријеме првог правитељства австријског 

у Далмацији, да у браку остане. Ја до тога вре- 

мепа пијесам знао, да њеки господа епископп пмајг 

впшу власт, него што су ималп светп оци и апостоли, 

Еоји сј правила п каноне црковне сами сачинидп, 

а нама само оставпли, да их држимо и пабљуда-
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вамо. Зашто не знам, за који би други узр0а б 

установљенп патријарси, епископи п други пастип1 

стада христова, него да каноне набљудавају и ^ 

закону и канонима свете источне матерецркве ста”0 

христово пасу. II ако су у ономе варварском 0т? 

манском владању принуђени благочастпви епискоцв 

п свештеници, нротив закона и црковнпје канонав 

против саме може бити њиове воље, ако г 

ственог ненаситимог среброљубља. в,јеич\вати иеза« 

коне браке; а оно попе нијесу принуђенп они арха. 

јереји, којим је судбина благоволпда пасти стад0 

Христово у благочастивијем и просвијештенијем цар. 

ствима, гдЈе сама царска власт и десница заштићеце 

да.је, као што је мени давала, само ако се запроса. 

Што се каса опслужења закона црковнога и !Јре- 

пнсаније канона светије отаца, о том је свети аоо- 

стол Павле духом светим прекрасно написао, гово- 

рећи: „Аисте сол обујајет, чим осолитсја9* А наша

проста народна пословица вели: С главе ночне рвба 

најпри.је воњати.
Служећи ја прп републици п при иравитељству 

австрпјском без плаће, у надежди да ћу је добнти, 

како што ми је гувернпја млого пута објећавала’ 

саберем све декрете моје и атестате, узајмим од 

њеког мог пријатеља 100 цекина, узмем од пресви- 

јетле гуверније пасош и дођем у Карлштат. Овде 

ми се потпише на насогау нолковник Кази%шр, да 

смијем ићи до Загреба, а у Загребу комапдант ђе- 

нерал Черпели до Беча Тако идући поштом ста- 

гнем осми дан у Беч. 25. фебруара 1799 године. Ка- 

да дођем у престолни оваЈ град, представим се цару 

и дадем му писмену прошњу, доказујући достови- 

јериими агестати моје како при републицн, тако и 

при правитељству австријском учињеое вијерне у- 

слуге, просећи за ове каково год награђеније, 

пропзведенпје за епископа далматинскога.

Када сам се представио ја пмнератору с мојпм 

агентом Артл, удивио се био цар, говорећи овоме: 

Какав је то ђенерал викарије, кад је био овђе Ив-

гПј, п казао. да је он ђенерал впкарије у Двлма- 

к0г ? На то одговори мој аген г цесару, да ја имам 

^азатељства. с којима Н. Величаство увЈ*ерити 

*°ту сам ја ђенерал викаргуе, а не Ивковић. 

*1 тим занита пмператор мог агента, знам лп ја 

тллвјаеско? а кад овај рече да знам, онда се о-

кпепе даР менп и уш1та ме п0 талиЈа»ски: „Колпко 

пма V Далмацији грчквје манастира?“ Ја му одго- 

тјорпД- трД* 0,1 516 опет запита: „Колико има у 

апма архимандрита? Ја му кажем: „Два, ја у Кру- 

пи а други у манастиру светог Арханђела.а Цар: 

А ђе стојп у Далмацијп Ивковић?и Ја: „У Задру, 

Ј ђе се пострпгао, ја не знам. иего сам чуо, да се 

Молдавијп иостригао."
Послије ове кратке бесједе пружи цесар руку, 

ја му дадем написану прошњу, с доказатељствима. 

дрочита он неколико првиЈе врста, затим се окре- 

не таулнну, узме перо и нешто наппше на внстан- 

дији. Послије се окрене и рече нам, да пођемо, мп 

ћемо сутра од Тугута пмати одговор. На то се' мп 

ноклонимо и отвдемо. Сутра дан сједнем ја с мо- 

јпм агентом, који се назив ше Артл. у његову ка- 

роцу
он нпје добио јошг, не има времена виђетп, што је 

цесар одредио; него да идем у ДалмациЈу и да ћу 

примити одговор преко гуверније у Задру. Истина 

је. да је Тугут пмно млого посла, заштоонда бпја- 

ше рат међу Австријом и Фраицусаом, и зато бп 

свагда, кад би гођ дошао с мојим агентом к њему, 

чекао по чптав један час, док би се курири р^зишли, 

који један долазаше, а други одлазаше, и док бп 

мп најпослије ушли. Најпослије сам молио Тугута. 

да мн учипи милост и да ми каже царску одлуку, 

бнла она добра или зла, објећавајући му се, да ћу 

с њом бпти задовољан; по није могуће бпло исчу- 

патн од њега и једно слово о томе.

Тако сам се морао вратити у Далмацпју без 

сваке користи. Ја би заиста получио био, ако и 

касно, од цесара коју гођ царску милост и награду

ве нз соц.
1

У
а

и отидемо Тугуту. Но овај нам одговори, да
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установљенп патријарси, епископи п други пастип1 
стада христова, него да каноне набљудавају и ^ 
закону и канонима свете источне матерецркве ста”0 
христово пасу. II ако су у ономе варварском 0т? 
манском владању принуђени благочастпви епискоцв 
п свештеници, нротив закона и црковнпје канонав 
против саме може бити њиове воље, ако г 
ственог ненаситимог среброљубља. в,јеич\вати иеза« 
коне браке; а оно попе нијесу принуђенп они арха. 
јереји, којим је судбина благоволпда пасти стад0 
Христово у благочастивијем и просвијештенијем цар. 
ствима, гдЈе сама царска власт и десница заштићеце 
да.је, као што је мени давала, само ако се запроса. 
Што се каса опслужења закона црковнога и !Јре- 
пнсаније канона светије отаца, о том је свети аоо- 
стол Павле духом светим прекрасно написао, гово- 
рећи: „Аисте сол обујајет, чим осолитсја9* А наша
проста народна пословица вели: С главе ночне рвба 
најпри.је воњати.

Служећи ја прп републици п при иравитељству 
австрпјском без плаће, у надежди да ћу је добнти, 
како што ми је гувернпја млого пута објећавала’ 
саберем све декрете моје и атестате, узајмим од 
њеког мог пријатеља 100 цекина, узмем од пресви- 
јетле гуверније пасош и дођем у Карлштат. Овде 
ми се потпише на насогау нолковник Кази%шр, да 
смијем ићи до Загреба, а у Загребу комапдант ђе- 
нерал Черпели до Беча Тако идући поштом ста- 
гнем осми дан у Беч. 25. фебруара 1799 године. Ка- 
да дођем у престолни оваЈ град, представим се цару 
и дадем му писмену прошњу, доказујући достови- 
јериими агестати моје како при републицн, тако и 
при правитељству австријском учињеое вијерне у- 
слуге, просећи за ове каково год награђеније, 
пропзведенпје за епископа далматинскога.

Када сам се представио ја пмнератору с мојпм 
агентом Артл, удивио се био цар, говорећи овоме: 
Какав је то ђенерал викарије, кад је био овђе Ив-

гПј, п казао. да је он ђенерал впкарије у Двлма- 
к0г ? На то одговори мој аген г цесару, да ја имам 
^азатељства. с којима Н. Величаство увЈ*ерити 
*°ту сам ја ђенерал викаргуе, а не Ивковић. 
*1 тим занита пмператор мог агента, знам лп ја 
тллвјаеско? а кад овај рече да знам, онда се о-
кпепе даР менп и уш1та ме п0 талиЈа»ски: „Колпко 
пма V Далмацији грчквје манастира?“ Ја му одго- 
тјорпД- трД* 0,1 516 опет запита: „Колико има у 
апма архимандрита? Ја му кажем: „Два, ја у Кру- 
пи а други у манастиру светог Арханђела.а Цар: 
А ђе стојп у Далмацијп Ивковић?и Ја: „У Задру, 

Ј ђе се пострпгао, ја не знам. иего сам чуо, да се 
Молдавијп иостригао."

Послије ове кратке бесједе пружи цесар руку, 
ја му дадем написану прошњу, с доказатељствима. 

дрочита он неколико првиЈе врста, затим се окре- 
не таулнну, узме перо и нешто наппше на внстан- 
дији. Послије се окрене и рече нам, да пођемо, мп 
ћемо сутра од Тугута пмати одговор. На то се' мп 
ноклонимо и отвдемо. Сутра дан сједнем ја с мо- 
јпм агентом, који се назив ше Артл. у његову ка- 
роцу
он нпје добио јошг, не има времена виђетп, што је 
цесар одредио; него да идем у ДалмациЈу и да ћу 
примити одговор преко гуверније у Задру. Истина 
је. да је Тугут пмно млого посла, заштоонда бпја- 
ше рат међу Австријом и Фраицусаом, и зато бп 
свагда, кад би гођ дошао с мојим агентом к њему, 
чекао по чптав један час, док би се курири р^зишли, 
који један долазаше, а други одлазаше, и док бп 
мп најпослије ушли. Најпослије сам молио Тугута. 
да мн учипи милост и да ми каже царску одлуку, 
бнла она добра или зла, објећавајући му се, да ћу 
с њом бпти задовољан; по није могуће бпло исчу- 
патн од њега и једно слово о томе.

Тако сам се морао вратити у Далмацпју без 
сваке користи. Ја би заиста получио био, ако и 
касно, од цесара коју гођ царску милост и награду

ве нз соц.
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Ч
да не буде на моју н свега мога отачаства велв 
несрећу у миру пожунском предао Французима
мацију.

Из Беча вратим се у оадар и заиитам гуверв 
тора, )е ди што за мене дошло из Беча. Веда: Нв" 
је ништа. Послије године дана дадем исгоме ц 
гувернатору у Задру другу инстанцију, модећи 
да њу пошљу цесару. То сам и друге п треће и че’ 
тврте године чинио, но све васује. Онда напишеи 
једну пдачну прошњу по српски цесару и пошљев 
је бившем онда првдворном агенту, а сада Н>. ц 
п а. ведичаства савјетнику п народни греконеуеијат^ 
ског закона учплишта впшему надзиратељу, г. Нес- 
торовићу, који прими и цесару је у руке преда; 
н он не нрими нигда никаква одговора; у ебој саи 
се тужио на неправицу, коју ми чини гувернија то- 
дико година.

Ова је прошња од предреченог г. Несторовића 
предана цесару у руке, као што ме је исти таки п0. 
сдвје писмом увјерио. Посдије некодико мјесеци д0. 
ђем ја у Задар, да предам од пароха, мом правЕтел- 
ству потчињеније, назначења (анаграФи) о крштенин, 
вјенчанима и покојнима. Кад сам ове већ био предао 
гувернатору Гоешу, затшта ме овај, јесам ди ја посдао 
цесару какву прошњу, писану по српски. Ја му од. 
говорим, да јесам, а он ми је онда казао, да је ис- 
та прошња дошда из Беча у гувернију п да су је 
опет носдади с информанцијом'за ме добром у Беч.
Ту сам се опет мадо обрадовао, надајући се, да ће 
ми цесар дати што пдаће, с којом ћу моћи задржа- 
ти моју ђенерад-викаријадну службу, иди барем да 
ће зановједити гувернији, да ме отпусте, зашто сам 
га већ мдого пута модио да прими моју ренунцију.

Међу овијем временом отиде Нвковпћ п други 
пут у Беч цесару и предаде му протпв мене тужбу 
да би ме цесар скинуо с впкарства; а није знао си- 
рома да сам ја то и жедио и мдого пута гуверндју 
за то просио. Но мјесто да га цесар посдуша и е- 
писконом постави, пошље га под стражом чак у Бу-

пВу у мапастпр, ђе је стајао бдизу годину дана.
п ппје је бсо пушћен и дошао у Дадмацију. Он је 

’ једну свау од брата, еећакињу рођену упо.ме- 
0?т0је кнеза Стратимировића, који су сви помрди 
н* Уској сдгжбн, од који је насдиједида бида ведпко 
пмање. Ову је нослпје Нвковвћ вјенчао за свога 
по матери брата Јову Сврддина у Русији и дошао 
•е посдије с њима из Русије у Тријест године 1790.
На мадо за тнм оставио је исти Сврддин своју су- 
ппугу а она је остала са Пвковићем и својим има- 
н,ем, војв је па 12,000 цекина издазидо. Све ово 
бдаго источио је Ивковић градећи корабаљ и тра- 
Зећи поВенецији, Дадмацији и по Бечу епископство; 
а ово ми је пста жена казивада, пдачући на њега 
н тужећи се, која сада по Венеција по путу проси

уидоегињу.Ивковпћ све Једнако буњаше попове и кадуђере 
по Далмацији протпв мене и посдије него што се 
вратио из затвора из Буковине. Већ се био досадио 
попима и кал}ђерпма, зашто су видиди његову памет 
вјетрење в не постојансгво, и какве фигуре но За- 
Дру чпљаше. А јошт какве би чинио био, да је по 
стао у Далмацији епископом! Сав клер мене укорава- 
ше, што сам издао био циркударну зановпјед, да му 
се на прошњу потппше. Ја сам већ напрвјед ка- 
зао, да смо се морали нотписати, п то из узрока, 
да угодимо слијепим грађанима. Тим сам се бранио 
код клера. Међу тим казао сам и то, да су свему 
крпвп три трговца задарска и да су они почетак 
све те невоље и биЈеде, а не ја, као ђенерад-вака,- 
ри пмајући дприт, кад бп хотио ту част искати за
себе а не за Ивковића.Међутим промијену се игумани у три манастира 
који су се на Ивковићеву прошњу потиисали битн и 
други на мјесто њи постану. Тако сачиие ова тро- 

ј јица једну ирошњу по српски императору и пошљу 
I је преко гуверније у Беч, молећп цесара, да не 
1 бвПвковића за епископа потврлво, прије него му се 
1 У гуверну формао процес и разабрање, ђе се нос-

но
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гоме ВурђУ Г0ДПНР 180?‘ дође мн из Залра од%г- . ^-5* 

рпније декрет и заповиЈед, да предам либре (књиг^
„дју меви иотчињеевје пароха о рођееијем, мртвп- 

!рм п вјенчанијем. На ма сам парохом диркуларно 

пб1авно заповијед од владаља и објавпо сам вм и 
Јмоје стране, да ми све речене кљиге пошљу у 

^адар- Да их могу гУвеР,,и1и показати.
° Хако се одлучим 26. априла тог истог љета из 

манастира и пођем у Задар. Први дап пођем 
калуђ* рима и паросима Стефану Новоселцу 

Вучковићу у Биљане Горње на конак, 
од куда сам писао попу Дамјану Торбици у Плав*
НУ< 4*а ми доведе купљенога из Турске п наређе- 
нога коњл. Поп је то учинио и коња ми па рок до- 
вео; сутра дан по обједу с реченам попом и паро- 
јом пођемо мало до двора мога рођака, г. конта 

Нвколета Дрдо Митровића, друкчије Јанковоћа. 
јрдво, да овога поодијчо,и др\го ди‘ опет мога коња 

покушамо, ваља ли 25 цекина у злату. Тако метне 
на доведепота коња сједло, но не опази,

# колани пространи. Узјашем ја и горе- 
пој и парох, но кад сам био близу двора

240

тригао, ђе је произведен на ђаконств
°5 свештевл*. 1

и архимаедритство. А сувише укоравали су г I
вој парници, да је пријеваром украо првје од °* 
ђана, а послије од клера потписе на своју ПГ)4П г^а*
У овој тужби уплетена су била три вгумва и м*18,1* 

пароси и поглавари општииа, који су се предг Л°Ги 
ли гувернијуму преко свога агевта. покојаога СиВН* 
опа Јакшића, и посдадв је у Беч. Ја се у овај6' 

ов посао аијесам могао мијешати, како вскариј^0* 
нералнп, будући да сам се ја први дут потписао б 
иа Ивковићеву прошњу и ]ошт к тому учивио, те Н° I 
се и рав клер потписао. Тако не би било моје ПМ1 
штење, да ја узмем моју ријеч патраг и уништожи» 
моја ДЈела; но нијесам могао уставвти игумне икл« 
да не чине с њиме, што им драго.

Међу тим ја сам чекао од дана дс дана, од Мје 
сеца до мјесеца, од годозе до године одговор цеса. 
ра, или какво му драго помиловање, на ону ИоГ 

српску прошњу; по васује. Не могући дакле више сл?- 
жити, чити дјела којекаква савршавати, сједнем те 

вапишем опет једну прошњу цесару на талијанском 
језику, молећи, да пли ми се трошкови ва изврше- 

ње иодигичке службе нужни опредијеле, кли да ми 
се ренунција примн, т. ј. да се отпустим.

Мало послије учини се у гувернији далматин- 
ској премјена. Граф Гоеш отиде, а на његово мјесто 

дође ђеперал фелдмаршал-љетеант Бради. Сједећн 
ја једаред у моме манастиру Крупи, 
сам хоће лп ми се што илаће дати, 
рем из достојпнства овог отпустити 
ке тегобе опроститп; ал’ ето ти мени декрета од 

гуверније, који ме јошт већма свеза за службу, мје- 
да ме службе опрости..
Кад сам овај декрет прочптао, ублажио сам се 

мало и почео сам се надеждом оживљавати, да ће 

ми се какова награда дати. Међу тим сам радио у 

моме манастиру и понављавао двије ћелиЈ*е иједну 

малу цркву, које су биле без подова остаде и ки- 
снућп толико годииа немало све пропале. По све-

*ога 
мојијем 

Свдвеструп

мој слуга 
да су му 
речеви
Гпомевутога господпеа на равноЈ улици, потегнем 

50њу узду и ободем га мало да поигра; учини он 

десет дванаест скокова, но будући да је био мален 
прасе дебео. а колани добро нестегнјти, зато 

се седло ваљаше, пак сам се и ја на седлу час на 

једву, час на другу страну пригибао. Бојећи се да 

ее паднем, стиснем около њега ноге, да не би пао; 
но нијесам се сјећао, да су ми на чизмама мамузе. 
Ове су га све већма и већма боле, што сам ја више 
стпсклвао; зато се све више и више коњ помамљи- 

в скакао. Не могућп га никако устегнути да 

сјашвм и видећи себе у рђавом бићу и опзсности 

великој, смислим, да у скоку сјашим. Зато се лије- 
вом руком уватим к^њу за гриву и држао сам у њој' 
каише од узде, а десном ногом ударим о земљу. Но 

како ова о земљу груне, а она пукне на два комада 

више глежња, а лијева остане јошт у узенђији. Сре-
25. Г. Зелжћа.

в као
размишљавао

или ће ме ба- 
и тако ме вели-

сго
вао
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ћом мојом стане коњ; зато дпгнем пребијену 
у висипу а лијеву држим у узенђији и ставен 
ону двојицу, да сјашу и да ме спусте, које 
учине.

У тај ма дође и гореречени конте Никоде 
Јанковић, кога је моја несрећа млого опечали*0 
била. Ту се скупе људи, метну ме као мртванан^ 
сила и донесу ме кући, ђе су гореречеаи °' 
живљели. Мало за тим вападне на ме

зашто сва нога од пете до кољена биЈаше осјећао, ‘ Су Ј1Сји љекарИ 5ИЛИ Пр0сти муже-
°пти сељани п научили су овај занаг, намјешта- 

бН РЛ пебијене ноге волима и кољма; но народ их 
јућп "Р Јупотребљавао у потреба и за своје ноге, 
је поСт0Јсам п ја чпнио. II точно менп речени Ер- 
на° ® <р0 намјести и кост с кости сљуби тако, да 

Дбити не би боље учинили ни првп учптељи

аогу
'Икац 
°аи и

паросн 
неисказлнажеђ, запросим оне около мене, да ми донесу једа 

стакло воде; но један између њи проговора: Нр 
дајте му воде, него вина.“ За који пак то узрок” 6 
знам ни данас; може бити да се опијем и’дл такп 
бољећнцу толико не осјећам. Еле мој господин 
рођак конте Николето пошље свог момда, те донеср 
велики врг пун вина. Ово ја поппјем у два душка- 
но залуду, жеђ се све вигае и више ум.1ож1ваше, 
Међу тим дозваше старца Симуна Зорића из Коп- 
лата, који знаше добро сломљене кости памјешћата 
Кад ми стаде овај ногу направљати и преломљене 
кости у ред дотеривати стоји шкрипа коствју, што 
једпа 6 другу чеше и удара; а ја опет шкрипам’зуби 
од велике муке. Јаукао нијесам, него сам се био 
јако усићио и бољу с трпљењем сносио, размишља- 
вајући. како су трпљели мужоствено толики

море
по^аекмико година.
П° 1ежећи у Биљанима м;есец и по, отворе ми 

Ј нози ране и реченп мој љекар даде ми са- 
с?" Л1 Пођем у Задар и да се лијечим. Костп су 
БЈ6 е V н°ге се^ биле сваРиле и срасле. Тако ме 
уП с МС1*а два васпитаника, гореупоменута паро- 
' «М'и за четирп маса на коњма допрате ме у За- 
ха’ гру Нађем камару у трговца Стефана Миље- 
Д9Р* Јпрележим јошт шест неђеља, док сам се од 

излпјечио и неколпко стученије коштица из

п хирурги, који по свеучилишгима уче

ае

впћа н 
рана
гољенп извадио.

Међу тпм долазили су ми како у Биљанима, 
1 Задру неки пароси, попови и калуђери на 

и доносили су ми речене књиге, које самтако и у
посјештење
морао онако болестан отправљати ц. к. гуверниЈИ. 
Н>еки су ме параси и кадуђерп и сажаљевалп о 
моме несрећном случају и болести, а неке сам примје- 
тпо да су биди радоспи п да су ми се смрти ра- 
довали; а то су онп били, којпм сам давао неку 
малу казну, да не вјенчавају пјани н по ноћи и без 
три*са олтара наповпједи, ида имају служити сваке 
ееђеље и празника народу свету летурђију; ал’ им 
ја зато нијесам нпмало за зло примио, знајући. да 
У свакој фамидаји, селу и провпнцијп виша чест 
људи не љубе свога старјешину, а сувише којп се 
вађе зао, како ја што сам бао, п то да се опслу- 
жују закони црковни и царски.

Пстог љета 1805у мјесецу Ј*униЈ*у у Петров пост 
около уре ноћи уђе мој домаћин у камару и каже 
мп, да ме један кадуђер желп поздравити. Поми-

,г светимученици за Христа, свога спаситеља, тако ћу и ја 
трпљети за себе и за продуљење мога живота.

При том мом мучењу бвјаше моја рођеиа се- 
стра Мандалена и Василија, жена рођенога^г™ 
брата Теодора. Ове плакаху на глас, и то ми усу- 
губљаваше моју болест, зато сам чонио, да се из- 
рену из камаре папоље. Речеви Зорић прнвеже ми 
дашчпцама пребзјену ногу; но будући да је био 
стар п да му руке дрктаху, зато није могао управ 
погодити и намјестити кост с кости. До пет часа 
дође други љекар неки Јуре Ерчић из Придраге; 
одаиије ми ногу и виђо, да ма стоји нога на криво; 
рекнем му зато, ако боље заа од првога, да је из 
нова направи. Сад сам јошт већу муку а бољетиду

мога
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излпјечио и неколпко стученије коштица из

п хирурги, који по свеучилишгима уче

ае

впћа н 
рана
гољенп извадио.
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морао онако болестан отправљати ц. к. гуверниЈИ. 
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мога

16*
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слим ја, да је који мој брат из Крупе, Крке 
Дпагбвића. и одговорим му. да га пугти к менп _ 
камару. Уђе исти и поче по обичају читатв: Д/ ^ 
твами светчх отац и С метанијом. Позкам ја еа^ 
по читању и по језику, да то није Далмативац. 
страни; зато га упитам, откуда је. Поче ми петР<> 
одговарати по српски, но нијесам га могао добТ<> 
разумјети и видећи га да је Грк, поччем га по гпи! 
ки иснитивати. Каже ми. да је из Синајске Гоп 
протосинђел. да је по Босни путовао и сабирао 

т лостињу и да је сад дошао из Турске управ 
у Далмацију, да му допустим по градови 
милостињу, и да га препоручим парохима, 
га наповидилч свијем трговцем, да 
оно, што море. Упитам га ја, ђе је на 
Турске прешао у Дал ацију? Одговори ми, више Це1 
тине иреко Уништа. Овђе сам се Ја страшно уПда- 
шио био, говорећи му. да је ведико зло учинпо. шти 
није ишао јавним пу1ем на Паланку Рашковић^ 
што није с другијем људма био у лазарету, ’ 
стојп ту контумацију, како и остали, 
из турске зе^ље. .

Нријеовога његовога прт*хода бијаше из полиције 
проглашена заповнјед, да сваки инострани, који бн 
дошао у Задар, да се има таЈ час представити еа 
својим на ошем у полпцију. Док сам ја ово моме го- 
сту толковао слијегаше се он гве једнако 
и у великој смирености исто како лисица. 
ди уваћена у гвожђу, одговараше мп, да он 
знао за ту заповијед, мислећн да је слободво 
ти сваком и по Далмацији, како п 
кп сам ја номислио даје дошао овамо 
као шго -

тао к мени, пзбавпти од биЈеде, да не потпадне 
сав Задар У контомациЈу, а мога г. протоспнђела и 
њеГова два момка по законима не мушкетају п ти- 
:еда им па огањ не баце, то сам се старао учинп 
ти. ЈвДв0 из ^овјекољубља, а друго из странољуб- 
ља< зашго сам и Ја млого странствовао. и знам ка- 
к0’је, и желио сам страном толико иомоћп. колпко 
ее море. Међ) тијем сл\жио сам 1а кафом в чибу- 
ком, размишљавајућп 
вати.

с ким се имам заго сав ето-

у трцбуналу сам имао Једног главо 'г приЈ.чтеља, 
овоме сам таки писао п молио, да таЈ*к менв 

!,Р°сити 
не би лв 

Даде 
^рнници из

министра;
лође д° мене, дами је велика нужда с њиме го- 

Он таки дође, а Ј*а га аослужпм по облчају 
и приповједим му међу тијем ову историју о 

Ужасне се и препадне се овај мој

час
МУ сваки ворити 

кафом
протоспнђелу. . .
ппијатељ, кад разумвЈе, и поб. ЈИ се, да од прото- 
сввђела на њега куга не пређе; скочп да бјежи.

увјеравао, а и мој госг, да је у тур-
Ја сам га
ској Босни,откуда Је исти дошао, све здраво и мвр 
по, молећп га, да ме усавјетује. шго имам с про- 
тосивђелом чпнитп. Овај мн господин одговори, да 
Му кажем. да таки, како се у јутру град зором от- 
вори, узјаше на коња и да се истим путем, откуда Ј*е 
догаао, врати у турску земљу; затим, ако желн нро- 
свтп по Далмацијп милостињу, нека дође путем пу- 
бличвим у лазарет и одстоји ту контумацију. Све 
сам то по грчки протосинђелу истолковао. који Ј*е 
раео у јутру отишао из Задра у Турску земљу, но 
виЈе се нигда више повратио. До мало МЈ*есеци по- 
слије чујемо. да је псти протоспнђел постао у Боснп 
епискоиом, које му је еплскопство продао Калнник бо- 
санскп. Но опет послије аеколпко мјесеци пукне глас, 
да су Турци новог босанског епискона затворили, му - 
чпли ноглобпли;а зашго? менп то није познато. Пос- 
лпје него се ослободио од турскијеруку, утече из Бос- 
неу Австрију.а годпне 1807 из Аветрије у Биоград Ка- 
ра-Ђорђу међу Србље, ђе Ј*е нашао два руска офи- 
цира нацпје грчке, ђенерада РодоФпиика и мајора

п
Да оп- 

К0ЈИ Долазе

с ра.ченн 
кад се ви

пије 
ходи-

по Турској. Та- 
људе варати,

у Босни. Ерцеговини и СрбиЈи варају про- 
стп и слијепп српски народ. п сабиоају од њи то- 
лике новце на име манастира. за које послије купу- 
ју влЈДИчаства; но расуђавао сам опет да није крнв. 
знајућп, каква је у Турској слобода и глупост оее 
њиове варварске гуверније. Нри свему том постарам 
се, како ћу њега и себе н сву фамилију, ђе је до-
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Недобу, тако п владику Леонтију, и ту је жввиоор 

мјесеци. Како се међу Србпма владао и как0 јГ** 

Биограда изишао, не зпам. То бол>е знају Спб83 

п онај српски псгорик, Скиптровић, који је • 
ту јавио, ко је бпо узрок, те је Србија онако Ј* ' 

до пропала, послије него се 10 годпеа јуначкц бп 

нила од лавовије уста. По сво; прплици на том а I

хвалптп Срби могу Родофиноку, Недоби и Леонтн* 
епископу.

По горе напоменутом императоровом декрету 0
Фебруара 1805 године, којим је Пвковић сасвнм

прогпаа пз Далмације, а ја у мојој власти духоввој 
потврђен, пмао је цесар мисао, да ми даде што пла^ 

ће. То исто свједочи и атестат ђенерала Брадв" 

али се ово не могаше на моју велаку несрећу 000?.’ 
Бнтп, за узрок, што немирни Французи ииром По. 

жупским лишише Далматпнце за неко врнјеме свога 
доброга краља и оца, коме је судбина небесна и 

опет понратвла вајерне њему и миле Далматиннр 
љета 1813. 27. Октобра. це?

аеговој ђак упали кућу.У то ,Гоћ"Уђе"п3горрР т

ов 0»аеб%аСрТ пДр°овиц4- Тткуда

сјео доћп у Далмацију. Ја сам се сгар.о шнн пи 

« овога човЈека с ониуем народом, ,пју је 
вућу ђак његов понеотице ааиалио,' н иисао сам „7 

4а се врагп у Далмацпју, објећавајући му 7 

га намЈестити у Шнбеивку. Тако се он в,,аТП а -Ј 

га пошљем с препоручстељним писмом прокурато 
рвва у Шибеник, коЈИ га драговољно за учитЛа 

врвме Но иоедиЈе аега дође неки друГИ т 3 ,^а

впк и хоћвше га изагнагп, но ја сам га сваг.а 
јом ввкариЈалпом влашћу заштпћавко. за ко,:е 

је свагла у њеколико нисама топло и •

о..„

дрво

25.

могво учинити, како што сам желио и ништа ввше 

ннјесам му учпнио, него само оно, што сам ц сам 

получити желио, кад сам странствовао по Фрушкој 

Горп 1788 године, а послије п по другој Европи п 

Азијп. Заиста могу исповједити обилним језиком, 

да опај. који нигда странствовао није, не зна. шта 

је иностранп, и који није трппо биједе п нушде, не 

зна шта су ова. као дто и нека српска пословпца 

вели: сит гладном и здрав болесном и богат спро- 

маху епгда не вјерују. II право рећи. колико је у 

моме вијеку долазило из Сријема у Далмацпју мла- 

дића свакојакије и јошт од Мијиљевића млого уче- 
вије, во виједае није био онолико постојап у Дал- 
мадијп, нити се држао своје части, као овај; зато 

сам га понајвише првмао у моје покровитељство и 

љубио; а то не из другог узрока, него да би се мо- 
гла од њега ползовати јуност мога и данас непро- 

свијештенога отачаства и клера. Истина, ја нпјесам 

могао мојим трошком помоћи овоме Пантелејмону 

Мијаљевићу учитељу, зашто нпјесам имао ни сам ни 

од куд и ни од кога какве плаће; но трудио сам се 

другим начпном пружити му руку помоћи.
Судио сам послије: у Далмацији има 54 цркве

Старање моје о ^ становљењу народне шкоде 

ради обунења православне источнога испо- 
виједања српске мдадеии у Далмадији.

Умпреп мало и опојен надеждом, да ћу скорим 

временом получиги од цесара што плаће, постаран 

се, да добпјем из Српјема каква учитеља. Пишем 

дакле епискону г. Видаку, да мп пошље ког настав 

нпка, које овај учини и пошље ми њеког Марка Ра- 

довановића, кога ја намјестим у Жегару за учите- 
љр, но који пије ту више био. него шест мјесеци, а по- 
слпје отпде у своје отачаство. Дођу такође и млоги 

из Сријема, које ја све којеђе поналјештам. Међу 

овима дошао ми је био један ђакон из Фрушке го- 
ре. пз манастпра Привине Главе, 
лејмон Мијаљевић. Овога 
Книњем за

по имену Ланте- 
пред

се море бвтн

сам нам.јестио био 
учитеља, ђе је стајао у кући цркве 

велпкомученика Ђорђа. Овај би све-
тог
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25.

могво учинити, како што сам желио и ништа ввше 
ннјесам му учпнио, него само оно, што сам ц сам 
получити желио, кад сам странствовао по Фрушкој 
Горп 1788 године, а послије п по другој Европи п 
Азијп. Заиста могу исповједити обилним језиком, 
да опај. који нигда странствовао није, не зна. шта 
је иностранп, и који није трппо биједе п нушде, не 
зна шта су ова. као дто и нека српска пословпца 
вели: сит гладном и здрав болесном и богат спро- 
маху епгда не вјерују. II право рећи. колико је у 
моме вијеку долазило из Сријема у Далмацпју мла- 
дића свакојакије и јошт од Мијиљевића млого уче- 
вије, во виједае није био онолико постојап у Дал- 
мадијп, нити се држао своје части, као овај; зато 
сам га понајвише првмао у моје покровитељство и 
љубио; а то не из другог узрока, него да би се мо- 
гла од њега ползовати јуност мога и данас непро- 
свијештенога отачаства и клера. Истина, ја нпјесам 
могао мојим трошком помоћи овоме Пантелејмону 
Мијаљевићу учитељу, зашто нпјесам имао ни сам ни 
од куд и ни од кога какве плаће; но трудио сам се 
другим начпном пружити му руку помоћи.

Судио сам послије: у Далмацији има 54 цркве

Старање моје о ^ становљењу народне шкоде 
ради обунења православне источнога испо- 

виједања српске мдадеии у Далмадији.
Умпреп мало и опојен надеждом, да ћу скорим 

временом получиги од цесара што плаће, постаран 
се, да добпјем из Српјема каква учитеља. Пишем 
дакле епискону г. Видаку, да мп пошље ког настав 
нпка, које овај учини и пошље ми њеког Марка Ра- 
довановића, кога ја намјестим у Жегару за учите- 
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дасуспромаси, пли Д]еце непмају, којаби се у 
Ј1Т уанла. То ]е и већа нест пароха, калуђера ' 
„рагора говорпла; тако уе остала моја ревцост мрт- „п труд ло данас бесплолан, глелјући, како X 
„опови пе ИМЗЈУ у својој нарохпји ђака 4а “ “

легурђпЈИ помогне, него, како гођ ц кадуђери тпи 
манасгпра, којп се на парохијама нтлазе узмт нз своје фамилиЈе, или из туђе какво днје,е , ДЕ ' 

но неку жалост науче; но међу тим мора 
луђеру алч поиу коње чешаги н сваку кућнг 1Гп 
гребу чинити, а пригом и у цркву одходити „ птати' 

н гако оствју дјеца као и дуовници слпјепив Јп емрти као што сам п сам остао слијеп До гооб™ 

аухЛп калуђере у К,.уви. Тако би п остала бил„ н ДалчацпЈа и Албанија п Бока Которска п,/* 
во тупа и непросвпјешгена (а о Бое.пГ тг ’

Црној Гори није ни говоритп)™^^; 

милост бож,а и милост н
1 Ј и дан и иоћ о просвЈе- 

огачаскп ста-

источног вЈероисповЈедања; ту дакле има 54 
дрквепа и толико и ј'ошг више пароха 
Да сваки од овије даде на шкоду и 
ке године по један цекпн. 4 ф »ринта у дван 
то бп велнка закрпа била нашијем учнтељI*,,Га, 
јошт бп већма ревновллп и грудили се, да 
науче и просвпјете. Но знајући ја, да ни дрквр"' ј 
нрокурагори. ни нароси и канелани то драгово68* 
дати неће, представим цесаро-краљевском гуверв*80 
У Далмацији прошњу с информацијом, да не имамоРУ 
ДалмациЈИ једне школе постојане, да се могу уч0 У 
дјеца, од које би временом изишли учени и просви* 
јештени свештеници п пароси, и да од толи&о г 
дина царствује сљепота и непросвјешгење у 
мацији и међ народом и клером исгочног вјеп*" 
исповједаља. молећи, да би издала цесаро-краЈр 
ска гувернија на све иоглаваре од крајина зап*' 
вијест, да по прошњи мојој, као ђенерад-викарија 
усавјету.ју све прокурагоре црквене, парохе и ка- 
пелане. да даду по један цекчн, да ба 
жати могли једног учитеља на адаћи, да 
штено живити.

шко- 
и про-тУтоп%

Учнтежу сЛа;

свом ка-

впвп и
обазре

крзља Францишка
штењу Богом поданих себи народа 
рајући се, заповједи, да се свуд по монархиЈи, ка- 
ко год остале, тако и грконеунијатске школе, свуда 

предводитељством упомепутога г. краљ. савјет- 
нпка Иесторовића увести имају, како што ће се и у 
Далмацпјп заиста увести скорим вреченоч. 0, суд- 
биво, зашто нијеси дозволпла пре 100 година, кад 
су Далмагинци истјерали Турке из ДалмациЈе, да 
моје отачаство погпгдне под владање пре вијетле 
австријске круне, ђе царствује слобода сваког зако- 

ђе ц фствује наука и просвјештење народа и 
сваког племена; него си допустила, да моје

не
втако уздр- 

м°же по.

На ову моју прошњу одговорила ми је гувер- 
нија, да она похваљује моју ревност к просвјештењу 
мога огачаства а рода, но да оеи не могу дати 
таке заповиједи, него да се ја старам лијепим па- 
чином привесги и увјешгати парохе и прокураторе, 
да сваки по једап цекин принесе драговољно на 
жртвеник отачаства и рода свога.

Пошљем дакле циркулар свије м парохима ицр. 
квенијем прокураторима, просећи од њи, да за корист 
дјеце и норода свога, а п цијелог свог рода, прине- 
су сваке године по један цекин, и да се они, који 
оће добровољно даги, потпишу на десну страну цир- 
кулара, други пак, који неће и који не желе свом 
роду и самом себи среће, на лијеву. — Неки су се 
паросп погписали на десну страну циркулара и обје- 
ћали да ће драговољно давати; неки пак, и јошт 
скоро највећа чест, на лијеву, изговарајући се, ида

под

ва,
поданака
отачасгво, Далмација , толнко вријемена стењ^ под 
вевецијанским. а онолики српски еарод неколико 
впјекова под јармом варварске и тиранске отоман- 
ске власти и у највећој п крајњој сљеиоти и непро- 
свјештењу. Истипа, слава и слобода српскога наро- 
да, која више од 400 година на бојном Нољу 
Косовом закопапа дежи, почела се била у Србији 
подизати, ео невјераост, несдога и нељубав српскије
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„рагора говорпла; тако уе остала моја ревцост мрт- „п труд ло данас бесплолан, глелјући, како X „опови пе ИМЗЈУ у својој нарохпји ђака 4а “ “
легурђпЈИ помогне, него, како гођ ц кадуђери тпи манасгпра, којп се на парохијама нтлазе узмт нз своје фамилиЈе, или из туђе какво днје,е , ДЕ ' 
но неку жалост науче; но међу тим мора луђеру алч поиу коње чешаги н сваку кућнг 1Гп гребу чинити, а пригом и у цркву одходити „ птати' 
н гако оствју дјеца као и дуовници слпјепив Јп емрти као што сам п сам остао слијеп До гооб™ 
аухЛп калуђере у К,.уви. Тако би п остала бил„ н ДалчацпЈа и Албанија п Бока Которска п,/* во тупа и непросвпјешгена (а о Бое.пГ тг ’Црној Гори није ни говоритп)™^^; 

милост бож,а и милост н
1 Ј и дан и иоћ о просвЈе- 

огачаскп ста-

источног вЈероисповЈедања; ту дакле има 54 дрквепа и толико и ј'ошг више пароха Да сваки од овије даде на шкоду и 
ке године по један цекпн. 4 ф »ринта у дван 
то бп велнка закрпа била нашијем учнтељI*,,Га, јошт бп већма ревновллп и грудили се, да науче и просвпјете. Но знајући ја, да ни дрквр"' ј нрокурагори. ни нароси и канелани то драгово68* дати неће, представим цесаро-краљевском гуверв*80 У Далмацији прошњу с информацијом, да не имамоРУ ДалмациЈИ једне школе постојане, да се могу уч0 У дјеца, од које би временом изишли учени и просви* јештени свештеници п пароси, и да од толи&о г дина царствује сљепота и непросвјешгење у мацији и међ народом и клером исгочног вјеп*" исповједаља. молећи, да би издала цесаро-краЈр ска гувернија на све иоглаваре од крајина зап*' вијест, да по прошњи мојој, као ђенерад-викарија усавјету.ју све прокурагоре црквене, парохе и ка- пелане. да даду по један цекчн, да ба жати могли једног учитеља на адаћи, да штено живити.

шко- 
и про-тУтоп%

Учнтежу сЛа;

свом ка-

впвп и
обазре

крзља Францишкаштењу Богом поданих себи народа рајући се, заповједи, да се свуд по монархиЈи, ка- ко год остале, тако и грконеунијатске школе, свуда предводитељством упомепутога г. краљ. савјет- нпка Иесторовића увести имају, како што ће се и у Далмацпјп заиста увести скорим вреченоч. 0, суд- биво, зашто нијеси дозволпла пре 100 година, кад су Далмагинци истјерали Турке из ДалмациЈе, да моје отачаство погпгдне под владање пре вијетле австријске круне, ђе царствује слобода сваког зако- ђе ц фствује наука и просвјештење народа и сваког племена; него си допустила, да моје

не
втако уздр- 

м°же по.
На ову моју прошњу одговорила ми је гувер- нија, да она похваљује моју ревност к просвјештењу мога огачаства а рода, но да оеи не могу дати таке заповиједи, него да се ја старам лијепим па- чином привесги и увјешгати парохе и прокураторе, да сваки по једап цекин принесе драговољно на жртвеник отачаства и рода свога.
Пошљем дакле циркулар свије м парохима ицр. квенијем прокураторима, просећи од њи, да за корист дјеце и норода свога, а п цијелог свог рода, прине- су сваке године по један цекин, и да се они, који оће добровољно даги, потпишу на десну страну цир- кулара, други пак, који неће и који не желе свом роду и самом себи среће, на лијеву. — Неки су се паросп погписали на десну страну циркулара и обје- ћали да ће драговољно давати; неки пак, и јошт скоро највећа чест, на лијеву, изговарајући се, ида

под

ва,
поданакаотачасгво, Далмација , толнко вријемена стењ^ под вевецијанским. а онолики српски еарод неколико впјекова под јармом варварске и тиранске отоман- ске власти и у највећој п крајњој сљеиоти и непро- свјештењу. Истипа, слава и слобода српскога наро- да, која више од 400 година на бојном Нољу Косовом закопапа дежи, почела се била у Србији подизати, ео невјераост, несдога и нељубав српскије



250
251

поглавара, која је била и на крвавом Косову . 

погибељн светог кнеза Лазара Гребљано^вћа^ *** 

нвше те Србија опет потпаде иод вемило пп’ 

варвара. А том јој је криво безумље своји по ° 

ра свјетовније п духовиије, који н.»јесу хотјелн^ 

слије него су неситој аждаји стукли били главу/по?’*0' I 

тн се једном најславпијем и најмогућијем двору и п°^ 

сусједу и покровитељу, од кога су Србн у најв^ 

нужди јошт у стара времена пмалр сваку 

Јадна Србијо! касно ће ти већ више доћи онак * 

срећа и касно ће се родити други Црнн 'Борђе Т]Ва 

тровић. Истина, кад сам био у Бечу год&нр 

онда су ми се њеки петљарци на њега тужилв г 

ворећп, да је он крив и узрок био, шго је Спбв^ 

онако пропала; но нијесу ми и то казивали, како ? 

до 70 невјерпика и издајника договорило бвло пре^ 

него што ће Србија пропастп, да погубе онаког 

славнога витеза, који је био први узрок’ што се (V 

бија иодигла била, што се из лавије уста избаввда 

су Срби неколико година слободу ужив »лв и 

изаберу себи другога поглавара, подобна Вуку 

Бранковпћу, који је свога цара изеевјерио, као што 

су и Борђа изневјерили, три Грка и неколико Ср- 

ба слијепаца. Године 1810. били су иослали ови не- 

В1ериица депутата у Љубљану Николу Шкуља к г 

Мармонту, да им се подложе, не знаЈући, да 

ће десница божија и цесарева са сајузнииима свп- 

јпјем сатрти силу француску и уништожити

дост њену, која се већ до више небеса 
била. —

ГГоведење 
владања ] 
цесар им!

једп »егове п гувериуе, у кРЈепкој иадежли да и 

бвти 04 дара поинлован. Но полико са„ гођ »шлио 

п° Све ом еванђелиЈЈ: иштите и обрештете тииите 

и отврзајетсе еам, премда сач ово свагла 
вебесно.. а не земво узносио, опег. ни^аЛогаГлТ 

чекатп, да ме цар чим помилује. Но т поИ°Га Д0‘ 

десгокосрђу цара прпппгати, него оним коГима°^ 

„ладаае у ДалмациЈи повјеровано ц који „1" Је 

јев својвјем информацијама цару на мјесто љ;КП' 

цр„о кажу, а овима предобра цесар мора 
ровага, вего лп Једноме, премда ноштеному Ј 

јервому поданику. Јо

У то врнјеме родп се леђ! Австппт,, љ 

цуссоаз рат. Обије ове силе подигну се тако 
„рогиво друге, као да ће је смакнтги и Г Ј ЈНа 

бацвтп. Страшни облаци подвгну се љ У нРопаст 

в ЧРЉП над Австријом 1ев«,Р“ЧЈГ“е а 

послиЈв Над њоЈ, ИЈ ировалили ч ШТ°
«.р.«Р &,5

и вп-

све дрв>ц 
Су се мало 
сам, по
сввјем свешгенапком псточве цркве, да се по свијем 

црквама молебства за цесара п његово оружје про- 

хив његовог вепрпјатеља чине. Са кога раснпса 

да нпјесам био од Француза мушкетан. Када
и што
да

мад° .
је садашњи наш цесар предао био но миру пожун-

свом Далмацпју Французом. савјетовао је једнпм 

декретом Далматпне и ирепоручио им је отачаски, 

да како гођ што су били вијерни њему, тако исто 

да буду вијерни и Французом и њиовом императору 

Наполеону. По оиом декрету владао сам се ја с 

мени потчињеним клером и народом источеог вјзро- 

исповједања точно; и аато није при цијелом фран- 

цуском владању у Далмацпји, које је около седам 

година трајало, нп један од нашег закона ни ду- 

ховви, нити свјетовап мушкетан, чему су се чудилп 

и дивили сви Римљани, а и сами Французи. А ову 

вијерност приписује Мармонт, дука од Рагузе, не 

хвалећи се, мени, како црковном поглавару и ђе- 

нерал викарију источног вјероисповједања.

Сав се клер и варод врућо молио Богу, да даде

гор.
иодигла

и АлбаниЈ^ГД0в?д“да 

одредити мимисао пдаћу.

тТ01^у тим’ Д°к^е сам се ја трудио п 

штењу отачаства и р0Да мога и Ш ° ° 

рао увести у Далмацију 
^ио сам мога

I
просвје-

докле снм се ста- ■ 
народокорисне школе, слу- 

цесара вијерно и нзвршивао запови- 1
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снагу оружиЈУ цесаровом, да 

пријатеље, бојећи се да исти неприЈате* не обда!' 

и Далмацијом, кога нијесу хоћели Далматини нн п? 

који начин примити, када су изгубили свога 1»пВ|,д 

ципа од републике венецијанске. еего су севољедв 

подложити цесару австријском. Но еије хоћед 

лосрђе божије послушати молбу и сузе народа дад. I 

матинскога, него је допустило, може бити за грв. I 
јехе слмога народа, да потпадну под јарам фра ' 

цуски и да тамо поднесу већу казну, него што је I 

пкада Далмација подпосила. Но премда Бог ннјв 

услишао сада плачуће и њему молеће се Дадцд. 

тине услишао их је мало послије; зашто ]е једвд 

неколико љета прошло, а оно је но милости небе- 

сној онет Далмација дошла под круну и управд,ев,е

нашег садашњег монарха и императора Франднц. 
ка II —

п°биједи 0Столкован од мојиЈе непријатеља; јошт к тому 

рП?к ш{ј0М тужбом представљен био фраецуској кон- 

** од гвере и ђенералима Молитору, Лористо- 

:’ИЛп Перукети. Био сам оптужев, да сам у н.јпр- 

птнкту горе напоменутог цпркулара псовао Фран- 

в°* да су крст, закон и вјеру бацили и ногама

» Ја -
0 не вјеру ОД

пкулару Фравцузе; п ово ме Је спасло, те ниЈесам 

гнвуо. ДрУго: казади су, да сам био у Русији п 

а се с Русвма држим. чија се флота онда би.јаше

1 франиузи у М-«карској, Подицима, Хвару. Дубров- 

впк' И Боки од Котора. Треће: да сам у три ччса 

во^и говорио у кућп Петровићевој с ковзулом ру- 

гцјскпм Фантоном, који Је нрошмо био кроз Задар 

из Дубровника у Рвјеку (Фпјуму). Четврто: да се 

прсписујем п у Кроацији с австријскијеи официри и 

да сам највећп непријатељ Француза у Далмацији. 

рето: да бп се Д лмацпја послије републике мље- 

тачке подложила била таки Французпма, само да ја 

овда нвјесам био ђенерал впкарије, кој'и сам први 

с Данежом вшао у Госпић и довео одавде војску 

австријску у Далмацију. Шесто: Ако ме Французп 

не скину сн власти ђенерал викариЈалне, да народ 

псточног вјеронсповЈедања неће никада биги вије- 

ран импернтору фраицуском. Седмо: да ја и сав 

клер закона грчкога. којим управљам, иомињемо 

рмператора авсгријског, а не француског Напо- 

леона. Јошт осрм овије пунктова представили су 

билп мојп непријатељи млоге којекакве с горерече- 

ннм мојим дгркуларом. који су са српскога језика 

превели наопако и лажоо на талијански.
Најжешћп овп мојн пепрр-Ј* »тељи били су два 

духовна п један свјетовни. Један од овије дтхов- 

ввје мислио је, да ће послије меве бити ђенерал- 

викарије; а други се бојао, да га не изренем из за- 

дарске парохије, што му се до кало дава и дого- 

днло за његове неваљале поступке и посведневно 

пјааство; а трећи мирски, који се бијаше свадио

°*а. сам ппсао вЈеру од трактата и мира, 
закона; нити сам именовао био у

Под влацањем француским.

стријеле, наперене на ме од мојијв 

злотвора код владања француског, мојом 

правицом сатрене и мени од истога пием 
дано усповојење.

Убиствене

ено

Тако, као шго је горе више нута јављено, дођу 

сљедством мира пожунског Француза у Дадмацију 

17. фебруара 1806. године. Истииа је. кад су дошдн 

у њу, да су пашли по градови неколико подобније 

себи јакобина и свог мњења људи, који су их једва 

дочек »ли; но клер и уопште народ једне и друге 

цркве нигда нчје бпо задовољан владањем 

и законима францускијем, развје које мало чисдо, 

и то за сопствени какав свој интерес, или почасг.
Четири расписа (циркулара) моја јесу бида из 

официје послана по свој земљи Далмацији. Три су 

довраћена била, а чегврти је био устављен ■ иг
!
1
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рмператора авсгријског, а не француског Напо- 
леона. Јошт осрм овије пунктова представили су 
билп мојп непријатељи млоге којекакве с горерече- 
ннм мојим дгркуларом. који су са српскога језика 
превели наопако и лажоо на талијански.

Најжешћп овп мојн пепрр-Ј* »тељи били су два 
духовна п један свјетовни. Један од овије дтхов- 
ввје мислио је, да ће послије меве бити ђенерал- 
викарије; а други се бојао, да га не изренем из за- 
дарске парохије, што му се до кало дава и дого- 
днло за његове неваљале поступке и посведневно 
пјааство; а трећи мирски, који се бијаше свадио

°*а. сам ппсао вЈеру од трактата и мира, 
закона; нити сам именовао био у

Под влацањем француским.
стријеле, наперене на ме од мојијв 

злотвора код владања француског, мојом 
правицом сатрене и мени од истога пием 

дано усповојење.

Убиствене

ено
Тако, као шго је горе више нута јављено, дођу 

сљедством мира пожунског Француза у Дадмацију 
17. фебруара 1806. године. Истииа је. кад су дошдн 
у њу, да су пашли по градови неколико подобније 
себи јакобина и свог мњења људи, који су их једва 
дочек »ли; но клер и уопште народ једне и друге 
цркве нигда нчје бпо задовољан владањем 
и законима францускијем, развје које мало чисдо, 
и то за сопствени какав свој интерес, или почасг.

Четири расписа (циркулара) моја јесу бида из 
официје послана по свој земљи Далмацији. Три су 
довраћена била, а чегврти је био устављен ■ иг

!
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с једним мојим главним срдачним 

сам се свом снагом трудио, да овг 

мирим, но нпјесам ниаако могао; 
бпјаше склопип, но други ии по 

пун лукавства лисичитег, 
злом за добро учпњеному.

У вријеме речене тужбе, кад је био пост светл 

четпрпдесетнице, налазио сам се у манастиру

п не би никада дознао био, да су ми непријате*. 

ископали и већ приуготовили код Француза Гроб 

да ми не буде јавио из Задра речени срдачни ц0ј 

пријатељ. Овај мп ппше, да како његову КБигуцрц. 

мим. тај час да дођем у Задар, прије него би и« 

жандарми француски довели. Управ је био велии 

четвртак, кад сам ово немило извјестпје примпо 

Пстина, моја је савјест чпста била, што се каса 

невјерности моје и мога владања прама новог фран- 

цуског правитељства, и зпао сам, да сам прав, нако 

што ће се послпје виђети из декрета ДандудОв0је 

п Мармоптовије и команданта ђенерала Ледее од пн. 

јаце у Задру; но опет сам се бпо јаво унлашио и 

јошт више онпјем бездјелиицима чудпо. Међу тиц 

ослонио сам се био па вољу божију. да он са множ 

управи, како оће, и нијесам хотио оставити, да 

чујем у момо манастпру страсна еванђелпја 

не прославим у њему свпјетло трпдневно христово 

васкресење с мојом браћом. 1806 на Томиву сри- 

једу дођем у Задар и отидем таки ноздрасити ре- 

ченога пријатеља, који ми је иисао био, да дођем 

у Задар. Кад сам дошао к њему, послужио ме је 

кафом и савјетовао, да стојим у Задру п да ту о- 

чекивам мој суђеи дап; по и то ми је казао, да 

чрез цијело то врпјеме не долазим к њему, зашто 

су, вели, и њега са мном п јошт њеколпко мојије и 

његовиЈе пријатеља у пстој тужби оклеветали н 

облагали. Ево мени биЈеде и певоље1 буд’ што су 

ми душманп јаму ископали п у стра пајвећи 

впли, туд ме опет пријатељп моји одбпјају,

Два чов/е®*' 
истина • 4

што. н 
н °вај првом

*»*оИад’®>к,“^®ВОп^11*,^Зг.ГОСаВ^еТОВаТИ * Т“° ОДГ

мПоУ!^1^ г°-
*ог I. ринског вЈероисаовједааа; но ка4а би ,ш 
ауо на врата, свагда би се слуге ггои.пЛ *ц’ 

пр03ор, нлк на балкон пзпшле и^казали би миКР°3 

господара не пма дома; и ако бп кога ће р!!’ 4а 

пијади, или иа кои другом мјесгу. такп би ме оР?

п од меве побјегао, само да се са мном „е спет' 

ве п пе поздравп. Ово мн уедавзло јошг већп 2® 

ппслећпда они знаду све, шго се одменедого штп Ј!’ 

„ у каквом сам подозрјењу код Фрапдуза ДослиЈе е?8 

дозпао да впше од по Задра на мене гдедп и !* 

су наређенн од францускиЈе ђенерала 4а ,а ,‘ ", 'а 

„јо п шнИЈонпрају, не би ли уватит'каК“ ]У

„д Руса с флоге, или од офпцира австријскИ]?е п "гп? 

,ене, пд моЈе какво на ви:.Ч

Во.
„ Ј.едав 

ваЈ бијап,«* С8

пвћа на
Гом еитп сам коме Ја онда писао, нпти су мепи 

г опој ватри оеи писалп; а све сам гледао, кад ће 

ме французи шчепаги и повести у форат, да ме му-

иветају.
Међу тим бпо Ј,е ђенерал Лористон, ађутант 

Наполеопов, у Дубровнпку тврдо затворен од Руса 

п Дрпогораца; но ђенерал Молитор избавп га ода- 

тле хитрошћу и преваром, а не са снагом својом. 

Овај не имајућн внше од 1000 војнпка чинио је, да 

Руси п Црчогорцп мисле, да има 20,000, нреоблачећи 

пх у разно одпјело п стављајући их Русом п Црпо- 

горцима пред очи. Ови дакле мислећи, да 

толпко хиљада, оставе своја положења и тако ослобо- 

де Лористона Но јошт више приволео их је к тому 

једав Грк, командат од једне руске фрегате на фло- 

ти у служби руској, који је од Француза поткупљен 

бпо п који је сзе пропустио но мору од Сгона до 

Дубровпика, кад су у њега најприје ушли Фрапцузи. 

Бијаше послије дошао глас у Далмацију, да су *ад- 

мпрал Спњавие п митрополит црногорски послали 

реченога издајпика Грка у гвожђу окована у Петр-

не
н да
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поста- 
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с једним мојим главним срдачним 
сам се свом снагом трудио, да овг 
мирим, но нпјесам ниаако могао; 
бпјаше склопип, но други ии по 
пун лукавства лисичитег, 
злом за добро учпњеному.
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мим. тај час да дођем у Задар, прије него би и« 
жандарми француски довели. Управ је био велии 
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ослонио сам се био па вољу божију. да он са множ 
управи, како оће, и нијесам хотио оставити, да 
чујем у момо манастпру страсна еванђелпја 
не прославим у њему свпјетло трпдневно христово 
васкресење с мојом браћом. 1806 на Томиву сри- 
једу дођем у Задар и отидем таки ноздрасити ре- 
ченога пријатеља, који ми је иисао био, да дођем 
у Задар. Кад сам дошао к њему, послужио ме је 
кафом и савјетовао, да стојим у Задру п да ту о- 
чекивам мој суђеи дап; по и то ми је казао, да 
чрез цијело то врпјеме не долазим к њему, зашто 
су, вели, и њега са мном п јошт њеколпко мојије и 
његовиЈе пријатеља у пстој тужби оклеветали н 
облагали. Ево мени биЈеде и певоље1 буд’ што су 
ми душманп јаму ископали п у стра пајвећи 
впли, туд ме опет пријатељп моји одбпјају,
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Међу тим бпо Ј,е ђенерал Лористон, ађутант 
Наполеопов, у Дубровнпку тврдо затворен од Руса 
п Дрпогораца; но ђенерал Молитор избавп га ода- 
тле хитрошћу и преваром, а не са снагом својом. 
Овај не имајућн внше од 1000 војнпка чинио је, да 
Руси п Црчогорцп мисле, да има 20,000, нреоблачећи 
пх у разно одпјело п стављајући их Русом п Црпо- 
горцима пред очи. Ови дакле мислећи, да 
толпко хиљада, оставе своја положења и тако ослобо- 
де Лористона Но јошт више приволео их је к тому 
једав Грк, командат од једне руске фрегате на фло- 
ти у служби руској, који је од Француза поткупљен 
бпо п који је сзе пропустио но мору од Сгона до 
Дубровпика, кад су у њега најприје ушли Фрапцузи. 
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бург; но је 
чинили, не знам.ли то истина и австријскога из нашијс молитава изоставили 

деса помињемо пмператора Наполеона; а о руском 

- т*а нисмо нпкада ни у сну помислили." —шта СУ с аим по-слнјеу.
По лије него што су се Французи ослободидц 

Дубровнику од Руса п Црногорлца, дођу ђенерад! 

Молитор и Дористон у Задар. ђе бијаше први до дод * 

ск Дандулова и Мармонтова провизорпи гувернатоп 

грађ. нски и милитарски. Ја сам начинио био међу 

анаграФ од душа, цркви, клера и манастира источ- 

ног вјеро сповЈедаља и однео ђенералу Молитору 

би се тим како умилио и показао. моју подложност 

новоме краљу и гувернеру. Свак је мислио у за. 

дру. да )а не зн м. да сам био оптужен, како 

сам ја п чинио винту и нигда се нијесам показао 

скорбним, нити да сам мужаство изгубио. Међу 

нролазила би свако јутро она два духовна лица, која 

су ме оптужила, испред мога квартпра и гледала 

би јесам ли дома, или не? Кад би их смотрио, такн 

бн м се показао еа прозору, да ме виде, да

ћи јад у срце уђ ' и да им тим покажем, м 

њи<'ве клевете и лажи остати с помоћу божпј 

мојом правицом осујећене код Француза,

Скочића код веиецијанскије инквнзитура

Кад с. м дошао у двор Молиторов, застанем ту 

и Лористона и јошт 50 официра, који су сви истом 

с ручка устали били. Кад ја покажем мој протокол 

приме га од мене ађутннт Молиторов и толмач мла 

ди Филициновић; а Молитор и Лористон пођу у ка 

бин-т и мене позову у нутра. Кад ја уђем у каби 

нег, а они затворе за мном врата и поче ме таки 

Лористон питати, ко сам ја. Одговорим му учтиво, 

да сам архимандр^т Зелић манастира Крупе и ђе- 

неоал викарије закона исгочне цркве у Далмацији.

На то ми он рече: „Кад си ти ђенерад-викарије, 

зашто ти и твој клер помињете на летургији у цр- 

кви русијског и австријског императора, а ее На- 

полеона, којему сад Далмација иринадлежи?41 Рек- 

нем ја: „Ваше иревасходитељство! Ви ћете мени ми- 

лостиво опростити, то није истина; зашто смо ми, 

како је дошло оружје француско у Далмацију, таки

КажГдГсГти ~б*о ГРусиЈиГзашто си

7! ло1ТГ.1 0 Н * V * ..... ТЛ   г* 

1 Л0рИсг0Н; п11алаЈ —* V ЊУ ншао?и — Одговорпм му: - -----г —

I птга у Руспјп с пасошом мога чрнчципа^Пп^ 4Ва 

голвве 1782, а други 178 7. А ишаоТн ^” Пут 

I ствае рзди; зашто ,е прво мој мавастир ст,ои“Л°' 

( у јел“0} "7СТИНИ. п ,Пше жипи од иплосЗ,

I 04 свогп прихода; а друго, што Далматиои ,, ’ его 

.јероисповједања с Руспма једпог закоо/ ПСГ0,Н0Г 

евзју црковнпје правплниЈе кпига нити го I ЈеЗПКа 

Русије лобпјЈо, зато сами1о П(чатаЈУ 

вз Руспје коју дрковну книгу“а мо7«’ 4а 

за ,ошт неколико дрквп, 4а Се из ^моГи'ПШт0 их извего
донесем 
СГШрмо Богу, колико за нас, толико и за пашег влада- 

јућег цара у отачаству.и Лористое: „Зашто ти, како 

ђеиерал-викарије, нијеси на ма, како су Французи 

дошдпу Дадмацију, заповједио цпркуларно твојијем 

парохпма, да помињу на лптургији Наполеона и ње- 

гову фамплију с вицекраљем, него се помиње и да- 

нас цесар австриЈ*ски?“ — Одговор: „Ваше превас- 

ходитељство! ја сам вам већ казао, да није истина, 

впше помвње публпчно у цркви цесар австриј- 

моја је власт слаба у Далмацијп, коју сваки 

слуша. Ја га истина свагда у литургијама 

помињем, по мпого пароха мога закона пе знаду му 

како ће га дакле помињатп? Зато сам 

од г. гувернатора Молитора декрет. који би

Та« и

им ве- 
ла ће 

ом в 
гођ акако

да се 
ски; а

непарох

вп имена, 
чекао
Се те ствари тицао и по ком би ја заповједити мо- 

гао свпјем парохом, мени потчињенијем, да се поми- 

ње у црквама грчкијем император Наполеон, како 

штс мн је граф де Турн писао, кад је посли- 

је венецијанске републике дошло оружије австријско 

ј ДалмациЈу, и како што сам ја таки заповједио, 

пароком, да се цесар австријски у црквама помиње, 

које су пароси учинили; но будући да су га већ 9 

годива спомињалп, море бити да им се већ његово 

иие углубило у памет, и да се преваре, те га који 
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бург; но је 
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пут помену. Но ја, мислим, томе вијесам 

Млого ме је јошт којешта Лористон запатквв ^ 

Ја сам му еа свашто одговорио; но прв све 

нашем разговору није Молитор ни уста о«11 т°* 

Или може бити нпје знао по талијански, идпВ°РВ0, 1 

хотио са мном говорити, него бијаше метву0 8в^е 

обадвије у прострвжи од жепа и тако ме где РУВе I 

Једније пута корачио ба к мени и унео би аше< 

у очи, а неколпко пута узео би ми крст мој ПапВ 

са прсију у руке и разгледао би га, како је фи 1дргДВш 

но окован о различитијем камењем украшен. НаГРа * 

лије ми рече Лористон: „Ајде на ма пиши ЧИОе* * 

заповнјед иарохима твојијем, да помињу На 

а имаћеш зато од Молитора декрет и

Тако сам се једва од њи избавио, послије ве 

сам се читав час с њима диспутао. Сву СЈведуМ 

ноћ морао сам нровести, сједећи и писајућн даи 

хима цпркуларе, да у црквама помињу Наполр' 

она, а декрета Молпторова нигда нијесам Веће 1 

видио. Послије овога мога с Лористоном н МОД0е 

тором разговора био ми је мало стра одлакшан рак* 

ђаваЈући, да су Франц^зи и њиови властптељи ми* 

лптарски разумнији, мудрији и праведнпји, 

турски, и да неће човјека смакнути 

се парница не сврши п кривица 
разбистрп и нотврди. Н запста 

страсно изповједвти, 
по све

ме бијаху президент Григорије Крљановић 

гоЈа’ ^ тар Напи потписани. Овим декретом даде 

ц сеБРчнан>е, да пм је ђенерал командапт од пијаце 

>,п В! заповједпо, да мп јаве, како сам био опту- 

ДеДсе б1агаи толико пута код властп милитарске, 

*еН 0 Су метнули били спионе толике, да би ме само 

каБт°п моглн у каквом подозрењу и кривици. И 

•ваТПГппје’могло француско владање у четири мје- 

за0С познати ни једне искре кривице на мени, што 

нанијетп штету императору и владању 

еего су јошт напротив тога нашди, да 

п поштен поданпк п иоглавар цркве 

оГа закона, и зато да ми то об1авн трибунал 

ГРЛоју радост и утјеху.
Видећп клер моју биЈеду, док сам јошт у Задру 

сваки час моју судбпну очекивао, и жеде- 

мпш помоћи и оправдатп од лажније тужба код 

Фпанцуза, пошаљу ми један на српском језику ате- 

на којему су се 42 свештеника моји своје- 

пгчно потиисали, да се браним с њиме нрогив мојпје 

^дрнјатеља. а особито против једног, који ми ва- 

впјев копаше потајно јаму п жељаше ме у њу за- 

копатп.
Посдије тога чекао сам јошт задуго у Задру 

..дбпеу моју п нико се није смио са мном састатп 

н разговорити. Био сам како нијем и глув, докле 

ипје дошао декрет чрез трибунала од комапданта 

0д пијаце, упоменутога ђенерала Ледее. Док сам 

јошт од цијелога Задра као раздијељен бпо, ишао 

сам се једно вече у сутон шетатп ио пијацп, ђе би- 

јаше млого францускије офицпра п задарске госпо- 

де. Ту ме нађе некп господин и мој пријатељ, који 

се пролазећи поред мене добро отре о моје раме. 

Догледим ја у њега, а и он у мене и осјетпм таки, 

да бп се он рад са мном разговарати на само. Тако 

пођем за њпм подалеко шетајући се покрај цркве 

светог Симеона и кад смо били ва мурају више Риве, 

дочека он мене и поче ово говоритп: „Зар ти не 

зпаш, да си оптужеп и у конзилију од гвере нод

и

се да
бп могло
француском’
сам впјеранц

аио'1еоа^
ј

био П ту

стат

него ле 
дотле, док му

његова добро не 
морам истину безцра- 

мидигар Француски био 
добар, како п сви 

нико на њи потужитп није могао, 

да су коме једно јаје украли, или коју штету учи- 

нили;али је све њиово добро зацрнио њиов 

неправедни гуверап политички, 
чува сав свијет од њега 

Стајао сам већ 
јући зашто; 
што сам

да је
политичан, учтив 

ници, тако да се
и вој-

несити х
од кога да Бог са- 

и његова владања.
четири мјесеца у Задру, не заа- 1 

го; нити ме ко задржавао, ннтп гонио, 

нотајно свезан био с квалерима, и 

највише чекао, да видим, какав ће бити 

лера. Послије четири мј 
бунала прве

само
то сам 

конац ква-
мЈесеца дана дође ма од три- 
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љ ,п„тзи и моји нопријатељи. 

бд дозвадо Франвд сам зат0 побјегао. А 

процесом?“ Ја се учиним, вао да о том НВт вТо да сам КРИВ “ охачаство моје дати сеое

На тога ]а упитам: „А шта би, Г.ога ти'а®-' сНРа ! мога отачаства, (Р шасте гуверниЈе. П 

сад чииити?“ Одговори: „Пођи из Задра у гао ја дзјввК° , „овјерен од Д Ј® б„ п мдоги свештеннци

какву земљу и царство, турско, оли австив.^Ару': вРеда?л !а то учичи0- „ркве оставпди. море

се не види; какав ће ти бити процес, *»дВ ' ‘ро«»» . Лтрогости фрапцуске

по све зао, а оно ће ти јавити твоји прИ1ато1^ЈАе ' «“Рсб1 изглеД м°Ј,од су аднкли млоги свеште- 

дођеш натраг у Задар. А можеш рећи, да 1 бат? 8 таЧнСтво, каво ДепИ били вобЈећи из

какву земљу пдеш, да кога поодшп, илвти п™Г г I с,0]е !„аски. коЈИ °У м дубр0вника и Боке Ко 

посала црковпије.“ 
ПоРдДн ?Макарсав;, који су утекли

Ја му захвалим на пријатељскоме савштт С со’ само да не оудт ј са истом у РуспјУ,

рекнем му: Да ја сада послије толиког вРеме Ј т0р ,от’у русвјску и °гишт живе у миру и без

Задра пођем, на ма би рекли моји вепрчвд^* У *^Јое«Јв и 0СТаЛ ’

сами Французи, да сам крив и да сам дозвап , 1,6 1 стра-“ „„е„олин и прпјатељ кој разумпо

тужбу и зато из Задра побјегао; а моја је с!в:.35 *** Кад 1е речевп п°с 0 Лебаио моје постоЈанство

У том чиста и мислим, да француски суд н!је Д10ј разговор и не^ ријечиа увјештавати.

и неправеднији од мљетачкога и њиовије иимш I °В!по поче ме ИЗН0В!Ц веће изишао изван разума, 

тура од штата, код којије сам од Скочића архима!' ’и в’нДиМ’ да сП -ЛД пао те не мариш вшпе за

дрпта оптужен бпо годпне 1790. Тако кад Сј ме , "Д сасвим у лп ’ биједнп мој пркЈатељу,

опо врпјеме нашлп права исти инквизитури, вијеов', * живот. А незна ’ Л „ за правду божиЈУ 

своме врипципу, закопу п отачаству, уфХ ДД ДЈвД« овДС свијету?“ НаовоЧЈ«

и у МОЈУ правпцу, да ће ме и француска милвтар. ®ив0Т с " , отачаству моме каквом му

ска власт такова наћп, док само добро развиде , „моворим. ДК ВОДИ:о\-Мријети, него ли изван ота

разбвстре, ко сам ја, колису она лица, која су ме д„аго.смрти по®те и„амотпо живљетн.

неправедно обдагала и коЈа ће послиЈе остати вред ^ства сто го; и агосподин и мој пр-.-.Јатељ, да се 

Богом и пред свиЈетом срамотна и до гроба свога Видећи псти гос д нећу посдуша1И »етова,

безчасна. „И мислим, господине и пријател>у1“ про. не дам приклони'ги воља твоја;« и са тим се

дужим ја мој говор, „да неће фравцуски суд човје- савјета, реие 0*А см0 се впше од по час 

ка ког смакнути, пРијз вего га пспитају и прије растанемо, поицр ме је речени господии

него му допусте, да се море од тужбе брапити, би!а пазговарали. истинл Ј ’ »ењем и своЈИЈем оомави

ова права или лажна. и опгужени прав или крив. својим разговором и р •* ' е УПлашио био; во оиет

Међу тим, што гођ хоће судбиеа мени одлучити. тељнијем риЈвчма јо ^ Бога и моју правицу,

века одлучи, данас, сутра, или када јој драго. Ја зато ослонио сам ™ на и 0Иравдала, како што с«

из Задра нећу викуда ићи, докле год не видим о* *0ја ме је Д° мало А декрета, који сам под^

воме послу конац, зашто да само из Задра побјегвем *иди из иреднаввдв трибуНада задарског доои^«

и ђе у Далмацији пребудем, наћи ће ме Фравцузв; јуиија 1806 године д ц

а да оставим моје отачаство и пођем у царство

австријско или турско, то би јошт горе учинио. За*

и из-
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ш 
,е , ДалаацијТ '''"'““‘"дГ^дуГу

», —ЈЗгугђДЈау. «.’»*-{; жг«
““ГГ”::::::? ?0г^к^в
благодарио сам свеусрдно моме творцу, Шт‘0 ;Втао, л? а 3абоРав>’Л мати ИРква °р„ „„атући еписвоаа, 

избавио од здобе и клевета човјечије, како Пт® >е М'то1 ист°*»в* **-,, гуверпатора, нв ;. Ј„ег0 дп архи-

Зе пзбавио п при владаљу венецијанске реПуб“‘е е'-е\ А^Д вглпе П0’1ат;];1предсгавим му тавођв

п прп гуверпиЈп австриЈСкоЈ, када су ме опп*^ се вла1рверал-в№аРи'!»• ГОПЗволио наимево-

билп пе спнови мога отачаства, него попајввше I 51дР«та император бла о ИСПОВједа-

каквп пришелци, п то не пз моје вакве авне * Је' ‘ Лстав^у’АпјП епископа 0СТОТВ:°ртао народ и ир-

вице, него из своје користп и интереса. Крв' *»8тп 1'Аа1МатПко вРеменоМ Послије ове

Примившп гореречени декрег, пошао сам га ва„ да ‘а„;п тог истог заЕ. ‘ Т11И ринундизе

казатп онијем мојвјем иријатељима у Задру ^ * * У А^**авно саМ ДаН{ч07 а двије 1808.

су се прпЈе клонпли од мене, само да се са Л" *^л*е “РеА® :едву годин? * Ддандулу авФор-

не састану и не разговоре, но за које им ја “вј°* 0Д вВкарС\м’представио ђепсГа1; Д в народа а о

сам ви наЈмање замЈеравао, по оној српској „оиГ КаД ^.Јдности всточа°,а „рочптао и одгово-

вицв: ћада грмп, свак се себп боји. Када су ввће. ^ 0 Гзакона, а ов Ј! °тп помоћп у чему Т0Ј> 

ли реченп декрет млоги су се радовалп, да је п . утјеш»еВ>> оВ Ееће помаваатн цвјета ир»*

типа к правда побпЈедила лаж п неправду. д рВо да °са11о да се н°двгн® мП је обећао био,

речени господин и прпјатељ био ,е ван себе, взви- буде ^^ероасповједаља^ Још е слободу У

њаваЈући се преда мпом п похваљуЈдћп моЈУ храброст встотво ^ грецп ДобвтвСар добити оиет

и постојано мужаство, а особито прпврженост момр да *>е И ће источнп грчив \ у ски кдер пра

отачаству и роду. 
^акоиу и да дм Зе °тее а РК‘тла дошдо

Послије неког времена у једну пеђељупоае- своја ^^'едијанске Реву1л?Дмаци)у, године 1797-

турђији пођем ја из цркве са Ђорђпјем 'Бурвћем вдадаЧко срећно оружзе У Аа^ 0М и Дужињаном,

преко пиЈаце и испред зедне кафетарије, ђе австР*ЈСИ0 * д ђенерадом 1 0м повратио У

сјеђаху млоги официрк Француски под једеим као 20. ЈУДВЈ, М0тм старањем и нр вона и клера, ко-

шатором у ладу. Ми им се јавимо и поздравимо их овда сам тттибевику права моп* твују, само ми

учтпво, а они стану међу собом разговарати фран- ЗаАГ^ и нас у нашоз ДРКВ“ 2-е дошло фран-

цуски, којп јејезпк Ђурић добро злао, говорећи ми. За таМ°Лидо у Обровцу, А°т°ч Ј. ппје Д9НАУде

да сам ја мптрополит црногорски Петровић, илити се отед .аааН>е у ДалмаиРЗУ “ ;е дадматинске. Оваз

њему подобан, који су се упознали у мене, будућп ВУСВ0 Лавитељство гувервиз циркуларио

да им се добро зазрпо речепи г. митрополит, када преду31Н071 априла 4. послао де пар0СИ и ва-

су се тукли Црногорци с Французи код Дубровви- 1 “и Зеа ° п0 свој Далмацизв, а могу слободно 

ка, и осјекли главу једноме француском ђенералу. 1 пРогла гкРте источне матере и цркве и

Иослије пм је Ђурић казао и увјерио их, да сам ја пелани те и права свог

архимандрит и далматински ђенерал-викарије Зе- у*ввати д 1

лић.
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да се више неће смЈети римски 

њиова црквена дједа.

Моја ревност подзовати моју вјеру и к » 

од некије једновијерније пришедацаизф**1 

:е земље у Задар, Шибеник и

и на њиов конац Код фЈЈ**. 

цуза унотребљења.

за тим роди ми иоиа невола и опкл 

ме нове биједе, које су ми само три хитра Гп 6 

приправили били; пошље мп т. ј. Мармоет де*п 

да позовем све псточног вјероисповједања младиГ’ 

који бп драговољно хотјели стати у службу 

цуску, у баталоон Грка колонела Никоде Дапазогл 

будући да су војници француског овог баталион!’ 

немало сви изгинули били, бијући се у Макаогж • I 

и Дубровнику с Русима и Црногорцима. ДремдЈ 

мени не пристоји, као једном свештенику и јошт 

ђенерал-викарију, да ја по Далмацзји идем и воћ I 

нике купим, опет се толико љутио нијесам на ов&1 

декрет, знајући да је од старијега, кога сви слу' ’ 

шати морамо. Само ме је гриздо и по све мучидо 

што је ту лаживије упоменутије грчка глава* уми« 

јешана била п што је Мармонт пријеваром и хих- 

рошћу грчком обманут овај декрет мени посдао. Ја 

се стидим пред свијетом приповиједати овђе повјест 

ову, зашто и моје лаковјерје и управ рећи неку бо- 

јазљивост од францускогавладања. која мени срце 

моје нпкад није пунила, и то свијету открити мо- 

рам; но опет зато не могу пропустити, да је не о- 

пишем, једно: да моју бојазљавост код свијега из- 

виним, адруго: да покажем, шта зли људи и хитри 

грчки дух учинити море. Ту су умијешана бида њи 

три Грка: колунел Никола Папазоглу, Димитрије 

Леши и Николето Миљарети, који је Мармонту 

Сарајева у Далмацију дошао. План је био њиов, 

да ја са српскпм народом Наполоону услуге учинжм, 

а да зато народ грчки добије у Дадмацији еписио-

паросд Ево како су га у дјејство приводити почели. 

Наодећн се ја у манастиру Крупи грозничав и 

аб године 1807. добијем њеко писмо, које нити и- 

С!ше дана, нит’ мјесеца, кад је писано, нити имена, 

м д мјеста, ко га и ђе га писаше. Ово ми писмо за- 

иовиједаше, да на ма, како га нримим, имам доћи 

V Задар и представити се Мармонту, дуки од Ду- 

бповиика. Крстећи се ја п кунећи Французе, ио- 

дслим у себи, да су ме непријатељп п код Мар- 

монта оптужили и облагали, и да овај, који ми пи- 

е мора бити мој пријатељ, но којн није смио пот- 

писати имена и мјеста, бојећи се, да се не про- 

нзђе и зато не окриви. Уплашио сам се бпо јако, 

но не зато, што бп био крив у чему гођ. јер је мо- 

ја савјест чиста била; него што ћу под моју старост 

пасти опет у какву биједу и невољу, које бп ми жи- 

јјот и онако већ горак, јошт већма огорчала и узне- 

мирвлд. А нијесам никада пи у сну имао, да је то 

ирвјевара горе именовати трију Грка.

Тако одредим сутра дан рано у Задар поћи, но 

са собом узмем игумана Радеку, из узрока, ако би 

мп се која несрећа случила, да може у манастиру 

казати, шта ми се згодило. Сутра са зором пођемо 

из Круне и путујући једва послије 15 часова стигне- 

мо у Задар. Како дођем овамо, паднем које од бо- 

лести, а које од старости и труда у постеље и већ 

мислио, да нећу више пз постеље устати. Тај 

... дадем звати мога пријатеља и кума, г. Матију 

Турића, да га питам, би ли могао он познати карак- 

тер и ко је оно писмо писао. Дође он таки и про- 

чип писмо, но не позна руку. Узме га за тнм са 

собом да га покаже некој другој господи, који се 

сабирају у кажие и кафетарију, и ови пронађу, да 

је ово писмо и рукопис Димитрија Леши Грка.’

Како ми буде лакше и сутра дан отидем ја 

овоме окајаном сину Димитрији Леши, покажем му пи- 

•смо и запитам га, је лн он иисао и како он може писати 

писмо, а не назначити у њему ни дана, ни мјесеца, 

ни мјеста, ни имена. Како внди он ово писмо, зачу-

а

преухитрена
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њиова црквена дједа.

Моја ревност подзовати моју вјеру и к » 
од некије једновијерније пришедацаизф**1 
:е земље у Задар, Шибеник и

и на њиов конац Код фЈЈ**. 
цуза унотребљења.

за тим роди ми иоиа невола и опкл ме нове биједе, које су ми само три хитра Гп 6 
приправили били; пошље мп т. ј. Мармоет де*п 
да позовем све псточног вјероисповједања младиГ’ 
који бп драговољно хотјели стати у службу 
цуску, у баталоон Грка колонела Никоде Дапазогл будући да су војници француског овог баталион!’ 
немало сви изгинули били, бијући се у Макаогж • I 
и Дубровнику с Русима и Црногорцима. ДремдЈ 
мени не пристоји, као једном свештенику и јошт 
ђенерал-викарију, да ја по Далмацзји идем и воћ I 
нике купим, опет се толико љутио нијесам на ов&1 
декрет, знајући да је од старијега, кога сви слу' ’ 
шати морамо. Само ме је гриздо и по све мучидо 
што је ту лаживије упоменутије грчка глава* уми« 
јешана била п што је Мармонт пријеваром и хих- 
рошћу грчком обманут овај декрет мени посдао. Ја 
се стидим пред свијетом приповиједати овђе повјест 
ову, зашто и моје лаковјерје и управ рећи неку бо- 

јазљивост од францускогавладања. која мени срце 
моје нпкад није пунила, и то свијету открити мо- 
рам; но опет зато не могу пропустити, да је не о- 
пишем, једно: да моју бојазљавост код свијега из- 
виним, адруго: да покажем, шта зли људи и хитри 
грчки дух учинити море. Ту су умијешана бида њи 
три Грка: колунел Никола Папазоглу, Димитрије 
Леши и Николето Миљарети, који је Мармонту 
Сарајева у Далмацију дошао. План је био њиов, 
да ја са српскпм народом Наполоону услуге учинжм, 
а да зато народ грчки добије у Дадмацији еписио-

паросд Ево како су га у дјејство приводити почели. 
Наодећн се ја у манастиру Крупи грозничав и 

аб године 1807. добијем њеко писмо, које нити и- 
С!ше дана, нит’ мјесеца, кад је писано, нити имена, 
м д мјеста, ко га и ђе га писаше. Ово ми писмо за- 
иовиједаше, да на ма, како га нримим, имам доћи 
V Задар и представити се Мармонту, дуки од Ду- 
бповиика. Крстећи се ја п кунећи Французе, ио- 

дслим у себи, да су ме непријатељп п код Мар- 
монта оптужили и облагали, и да овај, који ми пи- 

е мора бити мој пријатељ, но којн није смио пот- 
писати имена и мјеста, бојећи се, да се не про- 
нзђе и зато не окриви. Уплашио сам се бпо јако, 
но не зато, што бп био крив у чему гођ. јер је мо- 
ја савјест чиста била; него што ћу под моју старост 
пасти опет у какву биједу и невољу, које бп ми жи- 
јјот и онако већ горак, јошт већма огорчала и узне- 
мирвлд. А нијесам никада пи у сну имао, да је то 
ирвјевара горе именовати трију Грка.

Тако одредим сутра дан рано у Задар поћи, но 
са собом узмем игумана Радеку, из узрока, ако би 
мп се која несрећа случила, да може у манастиру 
казати, шта ми се згодило. Сутра са зором пођемо 
из Круне и путујући једва послије 15 часова стигне- 
мо у Задар. Како дођем овамо, паднем које од бо- 
лести, а које од старости и труда у постеље и већ 

мислио, да нећу више пз постеље устати. Тај 
... дадем звати мога пријатеља и кума, г. Матију 
Турића, да га питам, би ли могао он познати карак- 
тер и ко је оно писмо писао. Дође он таки и про- 
чип писмо, но не позна руку. Узме га за тнм са 
собом да га покаже некој другој господи, који се 
сабирају у кажие и кафетарију, и ови пронађу, да 
је ово писмо и рукопис Димитрија Леши Грка.’

Како ми буде лакше и сутра дан отидем ја 
овоме окајаном сину Димитрији Леши, покажем му пи- 
•смо и запитам га, је лн он иисао и како он може писати 
писмо, а не назначити у њему ни дана, ни мјесеца, 
ни мјеста, ни имена. Како внди он ово писмо, зачу-

а

преухитрена

Мало I

сам
ч.ас

из

I



266
267

ди се и стане се хитрошћу извињавати, да Га је 

врло великој преши писао и да је тако заборавЈ 

дан и годину, мјесто и име своје потписати. Запита* 

га затим, је ли астина, да ме Мармонт зове и зашт* 

ме зове? На то ми одговори, да ме Мармонт за дије. 

ло себи призива. алп да не зна, зашто; него да ЈИГ 

дем Мармонту и да га питам, а речени су га Грди 

научилп, штаће ми заповједити. ■

Тај час оставим овога и отидем Мармонту у 

двор, ђе нађем колонеда Папазоглу и Николета Ми*а- 

решаТрка, који је године 1806. дошао био из Сарајева 

послат Мармонту у Далмацију за толмача, самода 

се код овога удворп. Како ме Мармонт угдеда, 

поче ма овако говорити: „Господин впкарије! 

Ја оћу да ми учиниш једну услугу код твојије Грка' 

да пођеш по Далмацији и да народу предикујеш, да 

младићи грчки (српскп) добровољно дођу у службу 

императора Наполеона, и то у баталион овог коло- 

нела г. Николе Папазоглу.и На то му ја одговорим, 

да би то драговољео учинио, али сам једео слаб ’ 

грозничав, а друго, да то не зависи од мене, 

од ђеперал викарија, нити да мени то пристоји, _ 

го прозедитор ђенералу Дандуду и свјетовнијем по- 

главаром од крајине и срдаром. Но он отвори оне 

његове велике црне очи, вамргоди лице и срдито рек- 

нег „Ја сам чуо, даће тебе више народ послушапц 

него све поглаваре и срдаре у Далмацпји, веће оћу, 

да ми ту услугу неодмјено учиниш; а сутра ћути 

послати декрет, по ком се имаш владати.и На ове 

му ријечи нијесам смио пишта одгозорити, нити се 

нротивити; него сам му се поклонио и објећао, да 

ћу све по налогу учинити, кодико мп буде могуће, в 

тај дан устави ме код себе на објед.
Послпје Мармонтова декрета дао ми је речени 

колонел пеку суму златнпје цекина, да дадем сва- 

коме по један добре руке, који би се добровољно 

заппсао у љегов баталион. Осим тога послао ми је 

једну сабљу сребром оковану, лијепу и од велике 

цпјене, увјеравајући ме, да ми је исту Мармонт по-

.ол Но Ја Је ппЈ*ес?м пп по што хотпо примити, 

«^говарајућп се, да ја имам моју сабљу, т. ј. крст 

« рвапђедије- Зато сам ]е таЈ час однео истоме ко 

лпнелт молећп га' да Је вРати Мармопту; но овај 

је говорпо, да ће се Мармонт па ме млого ра- 

гплптп, ако чује, да ја ниЈ*есам сабљу примио, зато 

Дм је морао задржатп. Псти колонел даровао ми 

1е 1*едап троз!б}п сребром окован, а други офицпр 

Ррк .мамузе сребрене. А ови су свп даровп билп 

зато данп, да би се ја вруће трудио, да скупим 

ог добровољног војника за његов баталпон.

Трећп дан, т. ј. 26. септембра 1807 године од- 

Лучвм се из Задра и пођем кроз Далмацију од цр- 

кве до цркве, наповпједајућп п пј едикујући народу, 

којп *°ће добровољпо поћи у баталион колопела 

Грна и тако служпти свог краља, да ћу му дати у 

злату цекин. Кад сам већ сву Далмацпду обигаао и 

обпграо био, скупило се сасвим 50 момака добро- 

вољно п овп су пошли у Задар и ту се записали 

вдасти, да ће четпри године служптп краља, но 

послпје отпусте к својпм фамилијама. Али 

гођ гато сам ја био преварен, тако су 

сиромаси преварени, за којијем п данас
Прпје него шго сам пошао пз Задра, да наро- 

ду то наповједам, отишао сам бпо поздравигп Мар- 

монта п овај мп заповједи, да ппшем парохима у 

Боку Которску п г. митрополиту Бетровпћу у Црну 

Гору, да и оеи наповиде, не би ли којп младић до- 

бровољно примио службу фрапцуску. Тако сам при- 

нуђеп бпо то писатп и писмо речепом колонелу у 

руку предати. На писмо г. митрополиту црногор- 

скоме ппсано добио сам послије одговор преко ње- 

архимапдрита Дометпјаиа, ђе ми ппше, да Цр-

коди да пх 
какокао

и они 
плачевг.

не-

говог
ногорци ниЈесу еаучеи ходити из свога отачаства у 

друге земље и царства и да пијесу навпкли нпког 

ппостраног цара служитп.
Послије свега дошао сам опет у Задар, ђе сам 

нашао од Дандула декрет, да циркуларпо објавим 

свијем парохима, да наповиде с олтара, да пођу
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.ол Но Ја Је ппЈ*ес?м пп по што хотпо примити, 
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архимапдрита Дометпјаиа, ђе ми ппше, да Цр-

коди
да пх 
како

као и они 
плачевг.не-

говог
ногорци ниЈесу еаучеи ходити из свога отачаства у 
друге земље и царства и да пијесу навпкли нпког 
ппостраног цара служитп.
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христијани добровољно 
краља Евгеиија.

По овоме
У службу из легине

декрету морао сам извршити зап 
јед Дандулову и тако су 21. декембра исте 

послани били циркулари свијем парохима да в 

виде народу с олтара све оно, што сам ’ досад110' 

призрјењу добровољније војника казао. * *

од офлцира контракт, пођем с њпме 

д ндулу и замолпм га, да ми прими ринунцију и да 

ставем у службу у баталиону грчком, као капелан. 

тјо он МИ одговори, да не има власти примити моју 

пинтнцију, вити да ја могу оставити и прене- 

бригнутп стада христова, нреданога ми оддвије 

прошасте гуверније, републике венецијанске и коме- 

спје австрпјске, и од самог императора Францишка 

I. потврђен. Поред тога ме је савјетовао, да јошт 

које врпјеме трпим, докле дође у Далмацију органи- 

задпја, п да ћу онда добити награду, с којом ћу 

бвти задовољан. Јошт мп је казао, да ће писати 

Цаполеону и вицекраљу п пзвјестити их о мојој вп- 

јерностп, ревности к цару и отачаству и о мошм ус- 

лугама, које сам учинио, п да ћу послије без сумње 

од цара помилован бити. Чујући ја ријечи ове пз 

уста Дандуловије, прпклоним се на овако ласкатељно 

обећање и одтоворим реченијем официрпма, да им не 

могу по жељп учинити зашто мп не донушћа проведи- 

тор ђенерал, да оставим ђенералвикаријалну служ- 

бу; а сувпше што ми неки пријатељп савјетоваху, да 

послушамјђенерала. како што сам га п морао послушати.

У ово исто вријеме, године 1807. наодио се при 

Мармонту речена Грк, ло имепу Николето Миљаре- 

ши. Овај ми један дан донесе писмо неко на еии- 

босанскога, који је из Босније у Австрију пре-

Црпмпвши

Моје прошње, 
несносној веБ |енераГВ^р^0^вав

или од ње отпуст.

Јошт прије Даодуловог декрета, а и како сам 

овај опслужио, представио сам прошњу истоме Дан- 

дулу, да ме од викарства отпусти, видећи, да ми се 

сваки дан умдожавају декрети, труди и трошки, као 

и прије при австријској гувериији.
У свом одговору каже ми Дандоло, да ми не може 

примити ринупцију, него да ће ми давати помоћ, ка- 

ко и досад. Десет талиЈ*ера, дванаест квиетера кар- 

те, један каламар од бпјеле лиме, један моц пера 

за писање и неколико комадића цера спања, бидо 

је ово све што ми је давао, и ту се сва његова ио- 

моћ састајала; а не зна, по колико ја на дан тро- 

шим у Задру, уздржавајући мене, слугу, коње, пда- 

ћајућп квартир, толмача од декрета, писце од цир. 

кулара и друге посведневне трошке, што сам морао 

в авијек по дугом спаватп п мпслпти како ћу
Истина је, да је Дандуло свесрдно желио, 

види мога закона клер п народ задовољан и у дру. 

гој срећп; но за мене је било зло, који би морао сду- 

жити за права Бога, а јошт стар и бодестан. Нај- 

послије расудим, да пођем за капелана у речени гр- 

чкибаталион, како ме зов.јаху и просјаху речени ко- 

лонел и официри грчки. Овпми објећаваху давата од 

своје плаће на мјесец по 200франака и тоду. Но и 

овђе су ме ћели Грци преварити, само да ме није 

Дандоло задржао својијем мудријем риторичквјем и 

срдачнијем увјештањима, да јоште потрпим.

скопа
шао био, п замоли ме, да оно писмо отправпм моме 

знанцу и пријатељу у Кроацију с препору-
га пда-

тиги. каквом
ком, да га пошље у Сријем реченом епископу бо- 

саеском, његовом пријатељу и познанику јоште у 

Сарајеву и Босни. Ја за угодити овоме, узмем оно 

писмо, завијем га у моју коперту и пошљем г. епн- 

скопу Мојсеју Мијоковићу у Горње Карловце, мо- 

дећи га, да пошље оно писмо у Сријем њиовом пре- 

васходитељству г. митрополиту, или коме другом 

знанцу, да дође у руке босанском епископу. У овом 

писму звао је Миљареши реченога еиископа, да до- 

ђе у Далмацију Мармонту. А ко је могао у оно ври- 

јеме предвидјети лукавство и хигрост горе упомену-

да
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тпде 3 Грка, који су код Мармонта спдеди биди 

кодо мене мрежу, да ми Мармонт декретом 

в^еди, да нођем по ДалмациЈп предикати и звата 

добровољце христијане у сдужбу т-ранцуску у бата- 

лцон грчки, само да би мене с простим народом 

омразиди и код њега ме оклеветади, да сам ја пр0. 
дао Дадматине Французима. А тим су тражиди пут 

како ће довестп у Дадмацију бјежећег из Босне 

Грка енископа и ту га намјестити и моју част по-

хигити^ цослије отишао сам из Задра у Крупу н

одавде сам ппсао Дандуду писмо по тадијансаи, мо- 
лећи га ако мехоћеи у напредак у сдужби задржати.

ми даде једног помоћнпка у истој сдужби, ко- 
1П знаде добро српски и тадпјански, да ми опре-
диједи резиденцију и да ми даде трошка на потребу 
Мо1у и мога номоћника.

11а моју прошњу одговара ми ђенерад Дандудо, 

ла могу узети себи иомоћнпка и да ће ми се 
У будуће средства, да могу отправљати сдужбу.

ћ дома пћп, морали су подивљачити се и поајдучи- 

т0. Тако су путником зло чинили, а обноћ у кога 

пароха и пријатеља долазиди да им даде штогод 

•јести и пити.
Ј Међу тиЈем времееом наодио сам се ја у мана- 

0твру и проводио сам ту месојеђе и четиридесетницу 

НО моји псти вепрпјатели усјеју у ушп како свем 

нростом пароду д&лматинском, тако и онијем, који 

су побјеглп биди из реченога батадиона, да сам ја 

сву Дадмацмју нредао Французима, и да не будем 
по Далмацијп звати добровољце у баталп- 

иигда пе бп оио ни помислио краљ, 
баталионе. Нијесу ли пмали и сви по-

Зац0.

г

ја пшао
грчки, да 

за сеон
купити
гдаварп римске цркве исту заповијесг од проведи- 

гора ђенерада Даедула? Нијесу ди и римски па- 
роси еаповиједади, ^као и моји с олтара, да иду 

сдужпти свога краља? Нијесам лијаисту заповијед да-

ваопарохима, да наповиде народу с:одтара, да пду сво- 
га дужда венецпјанског и своје отачаство од Францу- 

за браеити 1797. године, када је пропала венецијан- 
сва репубдпка и Французом потпала? Нијесам ди 

ја ио заповијести гувернера австријског морао исто 

то парохима циркудпрати, да с олтара наповпде па- 

роду. да пду у сдужбу цесареву? Није ли свакп вп- 
јерни и поштен поданпк, а сувише, ако је у служби 

ваквој, дужан извршивати краљеве декрете и зано* 

виједп и вијерно га сдужити? Како се дакле изми- 
сдити, пдп вјероватп могда ова кдевета и лаж моји- 

је непријатеља? Колико су пута долазиди обноћ о- 
кодо манасгира мога Крупе речееи из службе бје- 

гувцс, да би ме могли удовити и ненаданој смрти 

предати! П да ме иријатељп мојп ве буду о томе 

пзвшестиди и савјетовали, да се чувам и да се у 

вече кроз прозор не помолнм, не би се знао био 

чуватп и море бити да би се мојије пепршатеља же- 

ља била псиунила.
Чувшп ја ово, намислим поћи у Задар и казати 

све Дандулу п Мармонту; но како? Ваљало ми је 

виђеш, хоћу ди здрав из Крупе кроз пустињу 10

Дати

Стриједе мојије здотвора наперене на ме на 

руку простога дадматинскога народа. Моје 

посљедње ријешење. Ненадан долазак у Дад- 
мацију једног из Турске земље владике. Мо- 
је путовање умишљено до Париза, окончано 

срећно у Мидану.

Међу тим скупљено је бздо доста добровољаца 

у грчки баталион и батадпоне краљеве, и стајади 

су које у Задру, које у Нину по квартири. Овде су 

они неколико мјесеци пребпвали зашто их по мору 

у Талијанску и Француску нијесу смјели посдати 

од Енглеза, а такође и по суву/.зашто би више поу- 

тјецадо, него што би дошдо на своје опредијељено 

мјесто. Ту су се млоги нобољели, ненаучени лежати 

и без свакога посда стаЈати као у арешту. Млоги 

су такође из Задра и Нина поутјецали и не скију-
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часова нутовати и да нећу упасти у 
разбојницима? Скупим дакле 15 
мојије рођака, и узмем са собом 
пак се 25. марта 1803 годиее

РУке 
момака, РеадавЈ пие п који је послије постао епископом босанским, 

^ ла пде пз Биограда. Онда мени падне на памет, 
? 'к01*и је У3Р0К Реченн Миљареши послао преко 

писмо реченому епископу.
ДГеђу тпјем временом писао сам ја у манастир 

Кпку архпмандриту СаватпЈи Василијевићу, да дође 
т Задар, да МУ предам печат и карте од моје служ- 
> ’ ]1о ОН мп на то одговори, да ни по што не мо- 
пе доћп. нотп се тога бремена примити. Послије то- 
Га опшем у Шибенпк Матеју протопопи Веји, но и 

I јги одговори, да је стар п да нити море доћи, 
се ове службе примити. Сад се истом ја у чу- 

ду нађем, не звајући, што ваља чинити. Гореречена 
два веће моје службе да се приме, а другога нема 
у трп манастира, који би талијански језик добро зна- 
ја п за овај посао способни били. Пишем дакле јошг 
један пут реченоме Василијевићу, да дође у Задар, 
да му предам викарство, представљајући му, да ће, 
ако се ја на. путу преставим, до смрти остати ђе- 
нерал-викарије, и објећавајући му, да ћу муг, ако 
се жив пз Талијанске вратим, то моје господство, 

ако узоће, без крајцаре уступити.
Па ово моје посљедње лисмо склони се Савати- 

ја и дође у Задар, но међу тим прошла су била о- 
већ два мјесеца. Како се Васиљевић прими мо- 

теготе, на ма представим ђенералу

два
У полноћи одлУчв11

из манастира и безбиЈедво стигнем у Задар. ИдуЈ
преко Земуника у Задар, ђе дјелаху Арбанаси дав* 

дулову интраду, заостане иза нас мало мој слуга Ра! 
де Бјелановпћ; Арбанаси њега запитају, који 0во 
јаше нутем? Он одговори: г. викарије Зелић. Онда 
га они почну псовати, говорећи: За што га не у 
бијеш? Он јс све нас и нашу браћу продао Французима" 

Дошавши у Задар, искажем сву ову исторвјуц 
све нанасти, које би ми се могле случити од оеи- 
је бјегунаца, Дандулу, и запросим, да ми од ове три 

прошње једну послуша: 1) Да ми прими ринунцвју; 2) 
ли неће, а оно да ми даде, с чиме могу живи- 

стајати у Задру; ако ли не да ни друго, а оно 
3) да ме пусти, да идем изићи пред императора На- 
полеона и да просим правицу. Ако ми пак не пово- 
љп ни једну, а оно да ћу принуђен бити лишити се 
па ма мога отачаства, за сачувати мој живот од 
пријетње разбојнпка, који су поутјецали из краљеве 
службе. На то се Дандуло осмијене и рекне, да се 
император Наполеон налази сада у Басони. Но ја 
му одговорим: да ћу га ићп тражити, макар он био 
у Америци. Промисли се мало Дандуло и рече ми: 
„Све то, што желпш, представи ми у писму и нађи 

ми, ко ће остати на твоје м.јесто и за вријеме слу- 
жити, док се ти вратвш из Милана. Ја ћу ти дати 
пасош и препоруку до Милана, и ако те ту пусти 
впцекраљ, можеш ићи Наполеону у Париз.“

Док сам ја у Задру све прољеће до мога одла- 
за у Милан стајао, дође глас у Задар да је у мје- 
сецу мају дошао из Австрије некакав епископ и с 
великом прешом прошао кроз градове Книн и Сињ 
у Сплит, да чека ту из Боке дуку од Дубровнвка* 
Мармонта; но није му нико зеао ни имена, ни нре- 
зпмена. До мало дана разумијемо, да је то онај исти 
прстосинђел, који је био код меие у Задру 1805 го*

ОБЗЈ
впти

ако
ти п

само

пет
га бремена
Даедулу прошњу да ме пусти у Милан пмператору. 
На моју прошњу дозволи ми Дандуло све, што сам 
желпо, т. ј. да идем у Милан, и даде ми јошт дви- 
је препоруке, једну на државног секретара Алди- 
нп у Дарнз, а другу државном савјетпику Фесги у 

Мплан.
Осим ове двије препоруке дао ми је исти Дан- 

дуло јошт препоруку на вице*краља Евгенија, на 
мпнистра од култа Бувару, и каваљера Стратика, 
мпнпстра од Далмације.

Сад сам дакле код Дандула све оправио био; 
но морао сам још чекати Мармонта, док се врати 
из Боке, да ми даде и он препоруку, коју ми је

ж. Г. Зелжћа. 18
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ж. Г. Зелжћа. 18
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обећао био дати на вице&раља у Милан. Мећу ^ 
чујем, да се већ вратио из Боке и да ће едЈЈЧ 
време бавити у Сплиту* За не изгубита летаег вв 
мена, које ми ‘је нужно било к тако даљнои Пт 
пођем ја из Задра у Сплит, да чекам ту МармоЈЛ' 
Кад дођем у Сплит, нађем ту једног госта иа 
ка, који је године 1805. долазио к мени у зад. 
под именом протосинђела синајске горе да му д0ц? 
стим просити милостињу у Далмацији, т. ј. епасЛ' 
па Краљевића, и он је ту чекао на дуку Мармонта 
Ја сам чекао у Сплиту Мармонта 12 дана и једва 
сам га већ један пут дочекдо. Када дође, отиде та- 
ки сутра дан речени епископ са Мнљарешем, 
толмачом, к њему, но и ја отидем тамо, 
се сва тројица па један пут представимо. 
уђемо к њему, таки рекне Мармонт Миларешт 
да упита еиископа, вако се Срби носе с Турци у 
баталијама и коме се цару желе подложити? далеУ 
штаБосна мисли? Епископ му по опстојатељствама оц! 
дашњег времена на све одговори, обећавајући у 
требним сдучајима своју ка услугам францускога 
дања готовост. На које му Мармонт није ништа од* 
говорио, но примјетио сам, да је радо слушао, што 
му је епископ преко Миљареша говорио. Најпослнје 
упита га Мармонт, ђе жели у Далмацији стајата? 
а он по савјету Мпљарешову одговори: у Шибенику, 
које му Мармонт дозводи и јошт за бадава квар.’ 
тир даде.

Послије овог разговора окрене се Мармонт ј 
мени и запита ме, што сам дошао. На које му од* 
говорим, да желим, да мп даде препоруку, коју ми 
је обећао, на вицекраља Евгенија у Мидан. Нато 
ми рекне: „Пођпте у Задар п чекајте ме ту до 5 
дана. Ја ћу међу тим доћп и ирепоруку ти дати." 
Са тим се поклонимо и вратимо у Сплит.

Из Сплита вратим се у Задар, камо до неколи- 
ко даеа и Мармонт дође. Ја му се јавим таки и он 
ми даде нрепоруку на вицекраља у Милан. Уз&јмим 
100 цекина на трошак и

Задра 2. јулија 1808 године,^у- 
оданде по мору испод Велеби-шона и пођем из 

,арим на Ражанац, т» ва Карлобаг, Сењ п Ријеку; а из Ријеке у Тои- 
јест и 1,0 %ву у Венецн^- ВадовУ. Виценцу Вепп- ву, Брешу, Бергамо и стигнем у славнп град 2. 

■25. авгусга исте године. Понпо сам из Задра списаиоЈ ЦРВВИ- чавастпра п луша славено-грвЕОг псто,но “
лјеропсповЈедања, а каваљер Стратико сачинпо мгт 
је био меморијал вицекраљу. Послије ме исги Стп»

, лгваг. Жргггжлг*-
„омњои и стрпљењем. Онда му сгавем ја по тП 
јавски овако говорити: Ј 1ЛЛН"

„Просим ваше пмператорсио височаство дозво 
воКи до њпхова величаства императопско височасгво да ми пли забиЉежи?е пдаКу'

а

*у,
својим

и тано
Капо

лите мп 
г». А вашедигнете с мене ову теготу, коју носим толико 

^ без маљејше помоћи и пдаће.и 
.Не треба да ви узмете толпко дадеки пут; 

Јратите се ви у ваше отачаство, које имаде потре- 
бу од ваше персоне, а ја ћу писати моме оцу ц пмпе- 
ратору, коме ћу послати вашу дрошњу и пдан, и ка- 
аите вашијем Грцима, да ће све получити што же- 

ви имајте устрпљење, што бити хоћете 
у кратко вријеме награђени јошт сувишом чашћу.и

Овоме је одговору свједок речени Бувара ‘са 
Штратиком. Осим тога представио сам вицекраљу 
у пме клера п народа мога, од колоко љета не- 
мамо епископа, немамо семинарије ни школа, нити 
икаквог учења, и како је источна црква впше од 
140 година при венецијанском владању утијесњена 
била. Млого ми је жао, да не могу саопштити овђе 
копију од молбеног пнсма, које сам, како ђенерал- 
викарије, представио у име мога отачаства и наро- 
да славено-српског у Далмацијп њ. велпчасгву вице-

У по-
вда- идп

годпна

але,

узмем са собом једнога
18*
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краљу Евгенију, која ми је неђе забдудила, 
украдена од кога; овајемоја нрошња бида 

на и услвшана, а жеља послије 19 дапа, 19 
темб ра исте годпне, испуњена, како што ће се До, 
ље видјети из декрета, даног у Паризу од бнвше- 
императора Наполеона. ^

Послије свега издаде вицекраљ декрет, 
се из краљесе касе 1500 либара на трогаак 
да се вратим натраг у Далмацију.

Како нримим декрет, пођем таки у краљеву ка- 
су, те получим реченије 1500 либара. II да ми 
буде овај добри вицекраљ дао ове повце, не знам 

како би се био вратио и шта би се било догодидо 

од мене, идући ноштом кроз Италију, ђе су људи 

несити и постилијопи неблагодарни. На свакој по- 
штп. ђе се коњи промјењују, нма их по седам по 
једни коње из штале 
ћи водом

долазе. То исто бива па ријеци Бренти и- 
Венеције у Падову, или из Падове у Вене- 

које рвјеке утичу у море адријатичко код Фу- 
бдизу Венеције. У Милану има једна саборна 

неисказане величине, коју је начинио свети 
Боромео, епископ милански, годиае 1574. 
тијело цјелокупно и по све црно видп се 

стакло у кнвоту под земљом и под велвким од- 
. Онагробница,ђележи његово тијело јест сва на-

сТрана 
дућа 
ДВЈУ.
#пне
црква
КароДЈКегово
кроз
т*одо окована плочама од чистога сребра, и сливена су 

на &°ј сва чУдеса? К0Ја Је свети за живота свога 
ндвио. Ова ја црква ступима марморнијем раздијеље- 

ва пет чести и има спријед петора велика вра- 
унутра млого олтара, од драгоцјенога мармо- 
различити колури украшена. Више великог од- 

тара на крају стоји звоник посве висок, и када се 

човјек ва вр њега попне, види доле људе малене, 
рекао би да су дјеца од пет до десет година. Била 

те од прије покривена нешто оловом, а нешто пло- 
чама, во од како је почета, пигда није докончана 

бпда. Спријед је украшепа различитим фигурама, 
цзрезавим од бијелога мармора. Кад је Наполеон 

тзео Милан и видио ону величину и љепоту неопи- 
сану, заповједи, да се има довршити сва унаоколо, 

што је иочето. Године 1808, кад сам ја био нр- 
вп пут у Милану, дјелала су мајстори около ње, 
д годпне 1809. и 1810, кад сам кроз Милан ишао 

у Париз и враћао се из њега еатраг, јошт није ни 

довршена, него је покривена била сва бијелим 

мармором.
Носијетио сам такође п видио цркву светога 

Амвросије, епископ-а кедиоланског, која је по све 

стара и доста помадена, но но стародревном укусу 

просто сазидана. Питао сам оније понова, који у 

н»ој служе, ђе је тијело истога светитеља, а они су 

ми рекди, да се наоди невидимо нод једним олтарем 

од мармора на десној страни. Овај је светитељ жи- 
вио на концу четвртога вијека послије рождества 

христова, 374. г.

из
сец.

Да ми 
Даде,

не
на
ха, а

ира
осам;

изводе, другп кола мажу, тре- 
поливају, четврти коње упрежу, пети за- 

уздававају, шести сједа и вози, седми даје кочи- 
јашу камџију, а осми упућује, куда ће се коњи ок- 
ренути. Свпма овима треба што дати, п ако се 

ком од њп пружи по 10, илп 15 солдина, добрије 

крајцара, а они избече очи и новце баце; јошт 

томе почну псовати и човјека срамотвти. Сувише, 
ово чине, кад им падне под руку какав инострани 

путеик. А сав онај посао могла би лијепо двојица 

свршити. Путовао сам ја по цијелој Европи на пош- 
ти и возили су ме Крањцп, Нијемци, Мађари, Поља- 
ци, Руси, Французи; но циганије онаке нисам нвђе 

виђео, као што је по свој Талијанској, јошт у онако 

богатој земљи, која се море рајем земним нарећи!
Послвје него сам био код вицекраља, остао сам 

у Мллану јошт мјесец дана, за разгледати онај најве- 
ћп и најславнији град у Италији, или право рећи у 

Ломбардији. Покрај овога града испод тврдињице 

тече вода, уваћена у један канал. у коме се на 

њеколико мјеста вода дпже и спушта на кључ, то 
јесг отвора и затвора, када пролазе мали бродићи, 
који доносе трговпне (еспап ) у Милан и са свшт

сва-

к
као
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те од прије покривена нешто оловом, а нешто пло- 
чама, во од како је почета, пигда није докончана 
бпда. Спријед је украшепа различитим фигурама, 
цзрезавим од бијелога мармора. Кад је Наполеон 
тзео Милан и видио ону величину и љепоту неопи- 
сану, заповједи, да се има довршити сва унаоколо, 

што је иочето. Године 1808, кад сам ја био нр- 
вп пут у Милану, дјелала су мајстори около ње, 
д годпне 1809. и 1810, кад сам кроз Милан ишао 
у Париз и враћао се из њега еатраг, јошт није ни 
довршена, него је покривена била сва бијелим 
мармором.

Носијетио сам такође п видио цркву светога 
Амвросије, епископ-а кедиоланског, која је по све 
стара и доста помадена, но но стародревном укусу 
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н»ој служе, ђе је тијело истога светитеља, а они су 
ми рекди, да се наоди невидимо нод једним олтарем 
од мармора на десној страни. Овај је светитељ жи- 
вио на концу четвртога вијека послије рождества 
христова, 374. г.

из
сец.

Да ми 
Даде,

не
на
ха, а

ира
осам;изводе, другп кола мажу, тре- 

поливају, четврти коње упрежу, пети за- 
уздававају, шести сједа и вози, седми даје кочи- 
јашу камџију, а осми упућује, куда ће се коњи ок- 
ренути. Свпма овима треба што дати, п ако се 
ком од њп пружи по 10, илп 15 солдина, добрије 
крајцара, а они избече очи и новце баце; јошт 
томе почну псовати и човјека срамотвти. Сувише, 
ово чине, кад им падне под руку какав инострани 
путеик. А сав онај посао могла би лијепо двојица 
свршити. Путовао сам ја по цијелој Европи на пош- 
ти и возили су ме Крањцп, Нијемци, Мађари, Поља- 
ци, Руси, Французи; но циганије онаке нисам нвђе 
виђео, као што је по свој Талијанској, јошт у онако 
богатој земљи, која се море рајем земним нарећи!

Послвје него сам био код вицекраља, остао сам 
у Мллану јошт мјесец дана, за разгледати онај најве- 
ћп и најславнији град у Италији, или право рећи у 
Ломбардији. Покрај овога града испод тврдињице 
тече вода, уваћена у један канал. у коме се на 
њеколико мјеста вода дпже и спушта на кључ, то 
јесг отвора и затвора, када пролазе мали бродићи, 
који доносе трговпне (еспап ) у Милан и са свшт

сва-

к
као
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и отачаству од мог путо-

, по
Стојећп ја у Мплапу онај мјесед дана, преб^ 

вао сам у гостплниди званој светога Павла. Јвдц^ 
сам се пакањивао изилазити ноји пут у шетњу 
граду да прегледим његова украшења. Причина 
била је ова, што би

момеТЈдоД народу
ваН>а у Милан, т. ј. указ императорсви

има у Далмацији бити еписвоп грнког 

истонног вјероисповједања, и к томе сабрати 

се народни синод ради расуђења о нанину 
вако би се добро устројило исто вјероиспо- 

вједање, и пр. Моја пастирска грамата вле- 
РУ и народу.

ио
томе

свагда, кад би изишао, по сто 
и по двјеста дјеце, мушка и жееска, аи' 
споде, за мном, преда мпом велике го-

п около мене пшли би 
п у очп завврпвалн. Шта впше. кад би кроз коју 

улпцу ишао, трчали би барекппи на пријед у ку^е 
и казивали би. да изиђу и да ме впде. Толвко сак 

пута примијетио, ђе стоје п чекају ме жене на вра- 
тп с рукама од тијеста, које су оставпле мијесити 
хљеб и пзпшле гледати, како ћу ја с мојпм ђаконом 
проћи. Колико да нпкада пијесу видјели капуцина с 
брадом, који су стотпнама сваки даи кроз Мидан 

ишли. Но то им је по свој прилициуочи пало, што 
сам јапмао манторос, папакамилавку п крст. Њекиби 

говорилп. да сам грчки патријарх; другп,дасам ар- 
менски епископ; атрећи, дасам Јеврејин; поовим биче- 
тврти у ријеч пали, да Јеврејп не носе крста; сви 

су пак мислили, да ја не знам талијански говорити. 
Но послије њеколико дана, кад би дјечпца около ме- 
не трчала, зочео би сам пм осмијавајући се по та- 
лијанскп говорпти, да мп учипе друштво и ишдиса 

мном мало у шетњу. Онда би се људи около меее 

зауставпли п зачудили, говорећи међу собом: „Ме- 
ђер анаде говорпти талијаиски;- а послије би се 

таки разишдп, Послије би ме дјечица млого пута 

сретали п у руку љубпла, но не би више за мном 

трчала. — Прије него што оам отишао из Мидана, 
писао сам н благодарио вицекраљу.

У горе назначеном писму иишем ја вицекраљу 

п благодарим му, препоручу.јући му моју ирошњу, а 
не знам, да је веће император Наполеон прије овога 
мога писма декретом једним све дозволио, што сам ја 

вицекраљу 30. августа представио, како што ће се 
доље впђети. — Пз Милана вратим се у Венецију, 
ђе се једно 20 даин забавим. Један дан видим ја 

у Фојетије Перина Петровића пашератора Наполео- 
на декрет, издан деветнајсти дан послије, него сам 
представио био вицекраљу молбено писмо п извјес- 
тије о бићу цркве источног вј ероисиовједања у Дал- 
маипји. Ево тога декрета, преведена на славеносрп- 

ски језик:

НАПОЈЕЕОН, божијом милошћу и 
ституцијом цар француски. краљ талијански 

и покровитељ сајуза ренскога.
помоћ нашим по-

кон-

Хотећи ми приеијети духовну 
даницима грчког вјероисповједања, наредили смо и
наређујемо како сљедује.

Члан 1. Биће у Далмацији један епискол зако-

на грчкога.
2. Биће такође један капитол и једна семинари- 

ја за обучење пстог духовенства грчког.
3. Назначујемо еппскопу из нашег краљевског 

сакровишта плаћу годсшњу од 15,000 либара.
4. Дајемо такође исто толику сумуиз нашег са- 

свакогодишњу плаћу капитула и семи-
кровишта за 
нарије.
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теју, ђе сам ја стајао и сдужио по грчки за ефи- 
иерија више 2 мјесеца годипе 1785. Ту су : 
знвали саборни старци, како су прије мене 
г0дина били примили и приопштпли једнога калу- 
ђера, који се казивао, да је свештеник, и будући да 
Светогорци шаљу јеромонахе по свијету, за мпдости- 

сабирати, тако су и они старци, када се други 
свештенпк с пута вратио у манастир, посдали дру- 
гог, који је већ 3 године код љи поповао био, с 
једнпм старцем монахом у Грецију за милостпњу. 
Овп дођу у један ћипарски град, у комв сви Турци 
говоре грчки, а турскп или мало, илн нимало. Овде 
позеаду нашега јеромопаха Турци, да Је Турчин 
нз истога града, зато га уставе и жени и дјеци 
лредаду, а старца монаха иоставе у тавницу и ћели 
су га објесити, да нису Грци, житељи истога града, 

15 кеса.

5. У доходећему мјесецу новембру под начедство* 
нашег проведитор-ђенерала биће скупљен у Задр* 
синод,састављен од четрдесет поданика закона грч, 
ког, именовати од истог проведитор ђенерала 
двоструког списка, који ће му представити 
мандрит.

6. Овај синод чиниће познати своје мисли о на- 
чину добре уредбе и опслужења закона грчког.

7. Приказаће се нам јошт једно мишљење 
боље стање парохија и рачун од трошкова потреб- 
није за службу црковну.

8. Половину овије трошкова платиће подложниц® 
истог закона грчког на начин, који буде опредјељен, 
а друга се ће подовина платити из нашега сакровишта!

9. Нашим министрима финанцијалним, од са- 
кровишта и над црквама у нашему тадијанском 
краљевству наложено је, испунпти, како се коме при- 
стојп ову наредбу, која ће бити проглашена 
књигу закона уписана.

Дапо из нашега царског двора у Сен Клуду 19. 
септембра 1808.

ми ка- 
па 6

из
арха-

н>У

за

да.ми---—'-------Случај други догодпо се у Леванту 1791. године. 
Н>еки лаживи еппскоп путовао је кроз острове Зан- 
ту, Кефалонију и Крф, ђе је свагди служио, ђако- 
нио п понио, и дође у Тријест, ђе сам се ја на- 
шао био и ђе сам га видио. Он је намјеравао ићи 
у Мађарску и Саксоннју, по међу тпјем временом 
стигну из Цариграда у Трпјест писма од натријар- 
ха и фермани, у којама се јављало, да је он Тур- 
чин, а не благочастиви епискои, и тако га гувернија 
у Тријесту увати и на једноме грчкоме корабљу 
пошље свезана у Царпград; но у корабљу побјесни 
онако свезан и мало није убио капетана од оног 
грчког корабља. Ово је познато свему Трпјесту и 
Леванту.

По повратку моме из Милана и Венеције у 
Задар нредставим ђенералу Дандулу сппсак од 80 
лпца најизбраније и најмогућније у Дадмацпји, како 

■ духовније из манастира и другог клера, тако и свје- 
товније. Из овога сппска избере Дандоло 40 лица 
и позове декретом па сабор у Задар мјесеца но- 
вембра 1808 године. Тако се скупе на уречено време 
сва ова лица у Задру, учине сабор у нарохијалној

и у

Наполеон.

Овај се царски указ већ по свој Далмацији 
разгласио био у новинама, а ја нијесам о њему 
јошт ништа знао. Док сам се ја ј*ошт у Венецији 
наодио, неше мени из Далмације мој* вишеименовани 
вицевикарије Васиљевић и јавља ми, да неки тргов- 
ци у Шибенику, Скрадину и Задру, избјегши испод 
турскога пга из Македоније и Босне и дошавши у 
Далмацију, по градови чине потписе и избирају себи 
за енископа горереченога иностраног. На ово писмо 
одговорим му ја из Венецаје, нека чине трговци 
што им драго, а да он гледа своју дужност.

Не могу мучању предати овде пеке случаје, 
које сам слушао, а и очима гледао, и који свакоме, 
а особито Србљима за науку и за правило служити 
може. Ови су се случаји збивали у Леванту и у 
Светој Гори у манастиру грузијскоме званом Фило-
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5. У доходећему мјесецу новембру под начедство* нашег проведитор-ђенерала биће скупљен у Задр* синод,састављен од четрдесет поданика закона грч, ког, именовати од истог проведитор ђенерала двоструког списка, који ће му представити мандрит.
6. Овај синод чиниће познати своје мисли о на- чину добре уредбе и опслужења закона грчког.7. Приказаће се нам јошт једно мишљење боље стање парохија и рачун од трошкова потреб- није за службу црковну.
8. Половину овије трошкова платиће подложниц® истог закона грчког на начин, који буде опредјељен, а друга се ће подовина платити из нашега сакровишта!9. Нашим министрима финанцијалним, од са- кровишта и над црквама у нашему тадијанском краљевству наложено је, испунпти, како се коме при- стојп ову наредбу, која ће бити проглашена књигу закона уписана.

Дапо из нашега царског двора у Сен Клуду 19. септембра 1808.

ми ка- 
па 6

из
арха-

н>У
за

да.ми---—'-------Случај други догодпо се у Леванту 1791. године. Н>еки лаживи еппскоп путовао је кроз острове Зан- ту, Кефалонију и Крф, ђе је свагди служио, ђако- нио п понио, и дође у Тријест, ђе сам се ја на- шао био и ђе сам га видио. Он је намјеравао ићи у Мађарску и Саксоннју, по међу тпјем временом стигну из Цариграда у Трпјест писма од натријар- ха и фермани, у којама се јављало, да је он Тур- чин, а не благочастиви епискои, и тако га гувернија у Тријесту увати и на једноме грчкоме корабљу пошље свезана у Царпград; но у корабљу побјесни онако свезан и мало није убио капетана од оног грчког корабља. Ово је познато свему Трпјесту и Леванту.
По повратку моме из Милана и Венеције у Задар нредставим ђенералу Дандулу сппсак од 80 лпца најизбраније и најмогућније у Дадмацпји, како ■ духовније из манастира и другог клера, тако и свје- товније. Из овога сппска избере Дандоло 40 лица и позове декретом па сабор у Задар мјесеца но- вембра 1808 године. Тако се скупе на уречено време сва ова лица у Задру, учине сабор у нарохијалној

и у

Наполеон.
Овај се царски указ већ по свој Далмацији разгласио био у новинама, а ја нијесам о њему јошт ништа знао. Док сам се ја ј*ошт у Венецији наодио, неше мени из Далмације мој* вишеименовани вицевикарије Васиљевић и јавља ми, да неки тргов- ци у Шибенику, Скрадину и Задру, избјегши испод турскога пга из Македоније и Босне и дошавши у Далмацију, по градови чине потписе и избирају себи за енископа горереченога иностраног. На ово писмо одговорим му ја из Венецаје, нека чине трговци што им драго, а да он гледа своју дужност.Не могу мучању предати овде пеке случаје, које сам слушао, а и очима гледао, и који свакоме, а особито Србљима за науку и за правило служити може. Ови су се случаји збивали у Леванту и у Светој Гори у манастиру грузијскоме званом Фило-
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цркви светог и сдавног пророка Илије и оковчл* 

га на свршетку декембра исте године. При ПоЛУ 

овога синода надожи мени исти речени ђенераТ*'* 

предсједатељ синода нашег Дандудо, да напнаЛ 

пастирско писмо, да га печатам српски и тадијанс» 

и пошљем свим по Далмацији парохима, да ганаро 

ду нановиде. То сам ја учинио и сваком мивнстп® 

у гувернијп дан је био по један образац од овога

писма. II самом вицекраљу у Мкдан посдао сам 

био један образац.
На ово моје пастирско ппсмо одговорио ми јо

с ведикпм удовољством вицекраљ Евгеније тадн- 
јански.

Моје опредјељеље с народно-синодалном 

путацијом иЈхИ у Париз. Међу тијем рат мв- 

ђу Франдијом и Австријом и мени пригодаа. 

ше се најбједственије недоумјење, у аом 

наћи мозке отачаствољубац, који што вначн 

у свом отачаству. Пут преко опасног тада мо- 

ра адријатичког, преко папине државе, Мн- 

дана, Алпијскије гора и ПГвајцарске у Фран- 

цију до Париза.
Међу тим опредиједи синод посдати од стране 

народа сдавено грчког депутате у Париз, једно, 

принесу бдагодарност њиовом императорском веди- 

частву за указану себи мидост. а друго, да устмено 

просе, не би ли Њ. Величаство благоволидо даро- 

вати народу нашему у Шибенику манастир Св. Сад- 

ватора за резиденцију епископу и за учидиште, т. 

ј. семинарију. За депутате избрава су бида сљеду- 

јућа лица: од стране духовне архимандрит Васи- 

љевић, а од свјетовпе ТЗорђвје Ђурић из Задра в 

Аедрија Руђери из Шибееика. Осим тога опреди- 

јељено је бидо, да с овом тројвцом пође каваљер Јо- 

ван Батиста Стратико, као президент и министар 

од Далмације, да представи Наподеоеу 

Докден се скупило од народа 

депутате, прође сва

1«09 Међу тијем временом преставн се архиман- 

1 пт Васиљевић, један од опа три одређена депу- 

Тако одреди Давдодо мене. Истог прољећа 

т5јав’и се рат међу Француском и Австријом, заго 

°абере ДУва 0<д ^оке и Дубровника Мармонт сву 

гв01Г војску к себи у Дадмацију. У то се вријеме 

палазпо у Далмацији босански епископ Краљевпћ, 

ојп се већ почео био без сваке дане му од гувер- 

* 1је власти мијешати у дјела црковна п у власт 

законитога ђенерал викарија из узрока, да се по- 

Каже. као да он ревнује Французом.
Јербо је звао, да су се ослободити желвди Дал- 

матинци од францускога владања п да су једва че- 

кали, ла дође свстрпјско оружије у Далмацију и да 

се с њима сложи: за то ппсмено посавјетЈЈе народ 

источног закона, да се до тог времена не буни. На- 

род далматински имајући велоко благоговЈенство е 

почитање према епископа, послуша га п није се пи- 

куда макао. Тако прође Мармонт са својом војском 

нирно н срећно кроз Кроацију, мјесеца маја 1809 

године, п ударп кроз Рватску и Крањску на Ав- 

стрпју, палећи п жарећи све до Беча.
Кад је био Мармонт на граници далматинској 

п австрпјској у Зермањи, ту су их дочекали Ав 

стрпјанци и најпрпје побили па мосту код Кравп- 

јега Брода. Но будући да австријски ђенерал Стој- 

чевнћ није познавао француске Мармонтове хигро- 

стп, који је обноћ с неком чешћу своје војске пре- 

шао преко некије ужасније планина и долина п за- 

за леђа реченоме ђенералу, зато је послије ту 

војска австријска, која се лавовом храброшћу бо- 

рила, фравцуској уступити морала. У боју овом па- 

ло је млого мртви и рањеви и с једне и с друге 

стране и сам ђенерал Стојчевић пао је у руке Фран- 

цузима с њеколико официра и војника своји. Овога 

су послије послали Французи у Задар, ђе сам се ја 

онда надазио. Нико не море вјеровати, каква ме је 

печал због овог несрећног случаја онда објала, а п 

све христијане у Задру и Далмацији; јербо исти

*
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цркви светог и сдавног пророка Илије и оковчл* 
га на свршетку декембра исте године. При ПоЛУ 
овога синода надожи мени исти речени ђенераТ*'* 
предсједатељ синода нашег Дандудо, да напнаЛ 
пастирско писмо, да га печатам српски и тадијанс» 
и пошљем свим по Далмацији парохима, да ганаро 
ду нановиде. То сам ја учинио и сваком мивнстп® 
у гувернијп дан је био по један образац од овога
писма. II самом вицекраљу у Мкдан посдао сам 
био један образац.

На ово моје пастирско ппсмо одговорио ми јо
с ведикпм удовољством вицекраљ Евгеније тадн- јански.

Моје опредјељеље с народно-синодалном 
путацијом иЈхИ у Париз. Међу тијем рат мв- 
ђу Франдијом и Австријом и мени пригодаа. 
ше се најбједственије недоумјење, у аом 
наћи мозке отачаствољубац, који што вначн 
у свом отачаству. Пут преко опасног тада мо- 
ра адријатичког, преко папине државе, Мн- 
дана, Алпијскије гора и ПГвајцарске у Фран- 

цију до Париза.
Међу тим опредиједи синод посдати од стране 

народа сдавено грчког депутате у Париз, једно, 
принесу бдагодарност њиовом императорском веди- 
частву за указану себи мидост. а друго, да устмено 

просе, не би ли Њ. Величаство благоволидо даро- 
вати народу нашему у Шибенику манастир Св. Сад- 
ватора за резиденцију епископу и за учидиште, т. 
ј. семинарију. За депутате избрава су бида сљеду- 
јућа лица: од стране духовне архимандрит Васи- 
љевић, а од свјетовпе ТЗорђвје Ђурић из Задра в 
Аедрија Руђери из Шибееика. Осим тога опреди- 
јељено је бидо, да с овом тројвцом пође каваљер Јо- 
ван Батиста Стратико, као президент и министар 
од Далмације, да представи Наподеоеу 

Докден се скупило од народа 
депутате, прође сва

1«09 Међу тијем временом преставн се архиман- 
1 пт Васиљевић, један од опа три одређена депу- 

Тако одреди Давдодо мене. Истог прољећа 
т5јав’и се рат међу Француском и Австријом, заго 
°абере ДУва 0<д ^оке и Дубровника Мармонт сву 
гв01Г војску к себи у Дадмацију. У то се вријеме 
палазпо у Далмацији босански епископ Краљевпћ, 
ојп се већ почео био без сваке дане му од гувер- 

* 1је власти мијешати у дјела црковна п у власт 
законитога ђенерал викарија из узрока, да се по- 
Каже. као да он ревнује Французом.

Јербо је звао, да су се ослободити желвди Дал- 
матинци од францускога владања п да су једва че- 
кали, ла дође свстрпјско оружије у Далмацију и да 
се с њима сложи: за то ппсмено посавјетЈЈе народ 
источног закона, да се до тог времена не буни. На- 
род далматински имајући велоко благоговЈенство е 
почитање према епископа, послуша га п није се пи- 
куда макао. Тако прође Мармонт са својом војском 
нирно н срећно кроз Кроацију, мјесеца маја 1809 
године, п ударп кроз Рватску и Крањску на Ав- 
стрпју, палећи п жарећи све до Беча.

Кад је био Мармонт на граници далматинској 
п австрпјској у Зермањи, ту су их дочекали Ав 
стрпјанци и најпрпје побили па мосту код Кравп- 
јега Брода. Но будући да австријски ђенерал Стој- 
чевнћ није познавао француске Мармонтове хигро- 
стп, који је обноћ с неком чешћу своје војске пре- 
шао преко некије ужасније планина и долина п за- 

за леђа реченоме ђенералу, зато је послије ту 
војска австријска, која се лавовом храброшћу бо- 
рила, фравцуској уступити морала. У боју овом па- 
ло је млого мртви и рањеви и с једне и с друге 
стране и сам ђенерал Стојчевић пао је у руке Фран- 
цузима с њеколико официра и војника своји. Овога 
су послије послали Французи у Задар, ђе сам се ја 
онда надазио. Нико не море вјеровати, каква ме је 
печал због овог несрећног случаја онда објала, а п 
све христијане у Задру и Далмацији; јербо исти

*

С0

шао

депутате.
зн«а н доЏВ7РЦ1Г™ 8*

годиве



284
285

случај бацио је био сву ДалмациЈу у неао очајал* 

и сумњу, да се пеће пикада избавити ДтАматана, 

од владања Француског и тешког њиовога дан&а4* 

Послије Мармонта дође мјесеца јунија у д«. 

мацију једпа чест австријске војске којом управ*!!

ђенерал Иерица Кнежевић, полковнак Рабов- 

ски и ђенерал-бригадир Франческо Данеж. у То 

доба није било млого Фраацуза у Далмација и што 

их је било, чувадо је градове и тврдиње. Кад дои 

Австријанци у Далмацију, пробуде се млоги пароен 

и трговци, отиду ђенералу Кнежевићу и оптуже Кра. 

љевића, да их је он својим савјетом уздржао,те се 

нпсу на Французе у Далмацији нодигли, при том 

открију му своје намјерење, да жеде доћи под бдаго 

иправедно владање цара австријског. ТакодадеКне- 

жевић реченога епискога под сгражу и пошље га с 

њеколико другије у Варадин, ђе је био све доие 

се није учинио мир у Бечу 14. октобра 1809 годи- 

пе. По уговору овога мира остане Дадмација опет 

нод Французима и дука Мармонт дође за ђенерад- 

гувернера у њу, но столицу своју установи у Крањ- 

ској у граду Љубљани. Таки се послије мира пусте 

и сви јузници из Петар-Варадипа, сљедоватељно и

баталпона бјегунаца. Једап пут сједим јаувелпки 

1,3 пред ноћ у мојој соби, ал’ ето ти ми уђе је- 

п0 човјек, кога нигда нпсам ввђео, скиде капу и 

А*љубп ме у руку, пак онда клече. Видим пз оди- 

>ла да Је из десаревине, зато рекнем, да устане 

I шга тражп код мене? Устане он и запита ме, 

>сам лп ја архимандрит Зелић. Одговорим ја, да 

ј сам; а он почнеонда казиваги, да гаје послао ђене- 

вал Стојчевпћ, мајор Угарковић п млоги дарски офп- 

ипрД, Да ми каже, да пзиђем пз Задра у Крупу и 

ла подпгпем народ против Француза. Каже ми даље, 

дампје послао цесар крст п да ћу бити таки епископ 

уДалмапији, какосе одузме ова до Француза. Док је 

он ово мени казивао,мени сеокрећала камара од стра- 

ха. Упитам га ја. којега је закона. Одговори ми, да 

је Србљип источног закопа из Радуча и да се зо- 

Сава Зељу. Запитам га ]а, има ли он какво пи- 

смо од оне господе, коЈа су га к мени послала? Од- 

говори, да пема. Опда се Ј’а јошт већма бацим у су- 

мњу, да мн лаже све што вели, размишљавајући у 

себи, да ст га послали Французи, или други који 

мој непрпјатељ, да ме искуси, гата ја мислпм, да би 

ме тако могао код Фрапцуза облагати, не би ли ме 

стрпјељали. Ово мислећи одговорим ја овако: „Дра- 

гп мој! да су тебе послали царски офпцири, нпје 

могуће, да они пе би мееи штогођ писалп билп, 

Него идп тп, откуда си дошао. п кажи онпма, којп 

су те послалп, да сам ја вавијек био вијеран моме 

отачаству и сваком оном господару, који отачаством 

мојим влада. Ја сам био вијеран принципу и цеса- 

ру: пак сам вијеран п Фраецузима и кажем опет, 

да ћу сваком ономе краљу бити вијеран, који с мо- 

јим отачаством узвлада. Ако ми пак донесеш од ђе- 

нерала Стојчевића његово зактевање писмено, 

оеда ћу знати, шта ћу чинити.“ Јз ове ријечи ре- 

кнем му п то, да на ма бјежи из Задра и да ни 

једеог мпнута не чека, зашто ћемо обојица главе 

изгубити, ако то Фраецузи дочују. Ово је било око 

4 часа послије подне.

ше

ве

епископ Краљевић.
Вративши се у предњу слободу епископ, дође у 

Љубљану и ту се пред Мармоатом иотужи, како 

је страдао поради вијерности своје прама Фравцуза. 

Опомињући се Мармонт, што му је Краљевић у 

Сплиту 1808. у присуству моме говорио и обећавао, 

и знајући, да је заиста сградао, зато пише из Љу- 

бљане императору Наполеону и јавк му ову ствар, 

придодавајући и то, да њеки далматински грађави 

желе, да пм буде епископ. Истпна је, да су се ње- 

кп Далматинци и потписади били и искали, да им 

буде епископ, на које прогласи њега Наполеон де- 

кретом од 26. марта 1810 године за епископа Дад- 

мацпје и Боке которске.
Послије синода проведем ја сву зиму у ЗадрЈ, 

не смјејући иоћи у манастир Крупу од упоменутијв



284
285случај бацио је био сву ДалмациЈу у неао очајал* 

и сумњу, да се пеће пикада избавити ДтАматана, 
од владања Француског и тешког њиовога дан&а4* 

Послије Мармонта дође мјесеца јунија у д«. 
мацију једпа чест австријске војске којом управ*!!

ђенерал Иерица Кнежевић, полковнак Рабов- 
ски и ђенерал-бригадир Франческо Данеж. у То 
доба није било млого Фраацуза у Далмација и што 
их је било, чувадо је градове и тврдиње. Кад дои 
Австријанци у Далмацију, пробуде се млоги пароен 
и трговци, отиду ђенералу Кнежевићу и оптуже Кра. 
љевића, да их је он својим савјетом уздржао,те се 
нпсу на Французе у Далмацији нодигли, при том 
открију му своје намјерење, да жеде доћи под бдаго 
иправедно владање цара австријског. ТакодадеКне- 
жевић реченога епискога под сгражу и пошље га с 
њеколико другије у Варадин, ђе је био све доие 
се није учинио мир у Бечу 14. октобра 1809 годи- 
пе. По уговору овога мира остане Дадмација опет 
нод Французима и дука Мармонт дође за ђенерад- 
гувернера у њу, но столицу своју установи у Крањ- 
ској у граду Љубљани. Таки се послије мира пусте 
и сви јузници из Петар-Варадипа, сљедоватељно и

баталпона бјегунаца. Једап пут сједим јаувелпки 
1,3 пред ноћ у мојој соби, ал’ ето ти ми уђе је- 
п0 човјек, кога нигда нпсам ввђео, скиде капу и 
А*љубп ме у руку, пак онда клече. Видим пз оди- 
>ла да Је из десаревине, зато рекнем, да устане 
I шга тражп код мене? Устане он и запита ме, 
>сам лп ја архимандрит Зелић. Одговорим ја, да 
ј сам; а он почнеонда казиваги, да гаје послао ђене- 
вал Стојчевпћ, мајор Угарковић п млоги дарски офп- 
ипрД, Да ми каже, да пзиђем пз Задра у Крупу и 
ла подпгпем народ против Француза. Каже ми даље, 
дампје послао цесар крст п да ћу бити таки епископ 
уДалмапији, какосе одузме ова до Француза. Док је 
он ово мени казивао,мени сеокрећала камара од стра- 
ха. Упитам га ја. којега је закона. Одговори ми, да 
је Србљип источног закопа из Радуча и да се зо- 

Сава Зељу. Запитам га ]а, има ли он какво пи- 
смо од оне господе, коЈа су га к мени послала? Од- 
говори, да пема. Опда се Ј’а јошт већма бацим у су- 
мњу, да мн лаже све што вели, размишљавајући у 
себи, да ст га послали Французи, или други који 
мој непрпјатељ, да ме искуси, гата ја мислпм, да би 
ме тако могао код Фрапцуза облагати, не би ли ме 
стрпјељали. Ово мислећи одговорим ја овако: „Дра- 
гп мој! да су тебе послали царски офпцири, нпје 
могуће, да они пе би мееи штогођ писалп билп, 
Него идп тп, откуда си дошао. п кажи онпма, којп 
су те послалп, да сам ја вавијек био вијеран моме 
отачаству и сваком оном господару, који отачаством 
мојим влада. Ја сам био вијеран принципу и цеса- 
ру: пак сам вијеран п Фраецузима и кажем опет, 
да ћу сваком ономе краљу бити вијеран, који с мо- 
јим отачаством узвлада. Ако ми пак донесеш од ђе- 
нерала Стојчевића његово зактевање писмено, 
оеда ћу знати, шта ћу чинити.“ Јз ове ријечи ре- 
кнем му п то, да на ма бјежи из Задра и да ни 
једеог мпнута не чека, зашто ћемо обојица главе 
изгубити, ако то Фраецузи дочују. Ово је било око 
4 часа послије подне.

ше

ве

епископ Краљевић.
Вративши се у предњу слободу епископ, дође у 

Љубљану и ту се пред Мармоатом иотужи, како 
је страдао поради вијерности своје прама Фравцуза. 
Опомињући се Мармонт, што му је Краљевић у 
Сплиту 1808. у присуству моме говорио и обећавао, 
и знајући, да је заиста сградао, зато пише из Љу- 
бљане императору Наполеону и јавк му ову ствар, 
придодавајући и то, да њеки далматински грађави 
желе, да пм буде епископ. Истпна је, да су се ње- 
кп Далматинци и потписади били и искали, да им 
буде епископ, на које прогласи њега Наполеон де- 
кретом од 26. марта 1810 године за епископа Дад- 
мацпје и Боке которске.

Послије синода проведем ја сву зиму у ЗадрЈ, 
не смјејући иоћи у манастир Крупу од упоменутијв



Послпје него је изашао Сава Зељу ич о 'ЧВ „г,авар био. када би оставпо мој род

размпшљавао сам сам у себи: ако оиаЈ чо!;.3^р»> I ,‘а дУ*оввИ , „та би >ш бпо свп)ет рекао? Та савјест

ду послалп Австријанци п ја тај случа| Фп„ПакбУ- стуив° 3?П® ЛП \е 1806. г. декретом својим препо-

ЛТе«и ™НДа НИ МеНИ НИ аему неће ФРанпа ^им Далматинцем, да будемо Наполеону у

Менизато, што сам случај тај јавио и таке лбвтв< РУчИ° СВ?1п»пАкако што смо били и њему. Пстпна,

цузе о мојој вЈврности увјерио; а аему Т„Фраа' ! свему ®Черни’ с љуби оно. што му се издаЈе, но не 

Је бЈегао они час из Задра. Тако отидем л® Шт<> да °ваЕ0 ППк3 а судим и то, да онај, којп Јвдног

и Јавпм све, шта ми се случило и шта Ии • а ду*1 л,уби изд Ј изда нпгда не моше бпти ноштен

посланик говорио. Кад то чује Дандуло Скочи°ВаЈ с,оГ Г°СТптТ ће он издати и другога, само ако ту

ме, да ме прождере, укоравајући ме, зашто с»? а* човЈек; зашт°

човЈека пуштао и зашто га писам одвео 0Р* својЈс*°Р.пст ® Се заратила била г. 1809. Француска

стражи? На ово му ја одговорим, даЈа нисам Е0Ј Бу Уи;ом зато се мишљаше, да веће денутати

дарм, нити пандур, да ја људе у затвор тепам Ж&в‘ са АвСТпГченога неће моћи поћи инператору, који

ти дато меаи мој карактер дозвољава чинити’ ??’ евиода Р аШе у Австрији пред својом војсвом.

оваЈ мој одговор заповједи Дандодо на ма На се 0НАИн^него \е Мармонт прошао кроз Рватску,

онаЈ посланик по граду нстражи; но нису Н° ^Оточац Сењ, Љубљану, и т. д. палећи и

наћи, зашто Је већ из 'Јадра отишао био а и ц4? Госпић, гпа се1а и градове, у којима нпје нашао

се прибдижила била. ао- а а а»ћ *арећ“Говједи Дандуло, да имају депутати ноћи

Ног Је сам ћео, да ми речени Стојчевић и п* « ибтдући, да се речени архинандрит де-

цири ни,есу онда ништа писали, зашто би се М0Фи‘ у МД поеставио, а меие одредио на мјесто њега и

бити, као чов]ек, преварио био; а да будем ппг^6 1?1аТ Јркошм начином извадио био, да не иде са

шао онда оне ријечи и пзишао из град?^(Љ Руђ!Р ^“и“™то дође меии ненадан декрет

1а сам пропао био, него и сва моја Фамилпо 4110 овима д • имам у три дана спремити и с

су‘онлТг "РУПа Т би на Мнру остаоФбио, кћошго ?Д&ем -Бурићем у Милан поћи Мп смо се дво-

Ј НДа .ТОЛ0Е? Ку^е попаљепе и пожарене биле V •' а свакотко изговарали, говорећи, да у Милану

Далмаци]и од ђенерала Делжона; што би се^било впцекраљ Евгеније и да ми тамо не можемо

лпГп0т1ИГоњМаНалСТ«Р^ кДраг6вићУ поради архвмаа- м по суву%и 00 мору отићи: по суву не можемо

дрпта Стефана Дубајића, да не буде био развад! П“ Гвстријанаца. а по мору од Еаглеза; но на то

Лелжон ппоКВуК°ВИћа ТС\ Таво- да аиЈе С: нам је одгововио Дандудо, да п он за то зна али

иП Р де нрећи’ И ниЈесам се чудио то- !. ће нас с курпјером послати, који аз Задра

посл-н НРгЛР.°СТ0Ме сељанин.у’ а°ји јв био к меин до Анконе сваке седмпцеиду. Тако се нас Дво,ица

цивима ГиГ “ лУДИ° °НИЈеМ австРиЈ'сњијем офи- I спремимо у три дана п пођемо с куриром францу-

цирима, који су га без писма послали, а нит’ ои ! гвим 1« јунаја 1809. године, преко адриЈатпчког

Јмен^ чтлиНаЈТо°л»НИТ °НИ МеНе' вав аво су што » мора у Романију напнну земљу, Други даи стигиемо

шта гЛрЈ.,,.! С}ГМИ И 1ШСади што и Б°г зна у град Реканате, који лежп под Аоретом, на исток

та соЈећавали. све би им залуд било, јер какав би имни од Анконе; но мадо што ниЈесмо упали у ру-
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ке једној енглеској фрегати, која пас је ћерада 

добра часа, скоро до под Реканате, и да се не бу 

вратила, за уватити друга два трговачка брода »0*в 

за нама иђаху у Анкону, били би нас заиста увати^

у Малту. — Тако би пропали били и мв 

синодална, која смо носили, да представи- 

мо императору Наполеону. не би ли вх потврДИо" 

Дошавши у град Реканате иод Дорет, нађемо тт 

коња с двоколицима (чезе) и дођемо у један

послије полноћп у локанду. Сутра дан пођецо 

и доиђемо у Лорет.

Пз Лорета стигнемо исти дап у Анко 

и ту преноћимо. Сутра дан отидемо рано у црИВу 

свете Апе, која је црква источније христијана, и 

будемо ту на светој литурђији, молећи се Богу* за 

срећно наше путовање. Ту је служио оеда капедан 

јеромонах Антим. По обЈеду отидемо на конак у 

Синигају, Фано и Пезаро. Ова су четири града би- 

ла мееи п нрије познана; зашто сам их ја видио 

јошт онда, када су се Руси, Австријанци и Турцн 

билп с Французи 1798. г. Ове године опкоде сајуз- 

пица ови град Анкопу и 2. пов. ударе на њега и 

на капитулацију отму га Французом. Послије три 

мјесеца поврате се Фрапцузи у Италију и Романију 

и освоје све гореимените градове, како и Рим и 

сву папину земљу, тако и Неапољ.
Трећп дан пођемо ја и мој сапутник из Пезара 

и путујући кроз Цезену, Болоњу, Парму, Пијачевцу 

и толике друге славне градове у папиној држави 

и прочој Пхалији, дођемо дванајсти дан у славни 

град Милан. Овђе пађемо г. Стратика, президента 

далматинског, и поодимо неколико министра вице- 

краља Евгенија. Ови нам даду савјет, да пишемо 

вицекраљу, који се налазаше онда у АвстриЈ'и код 

Наполеона, и да га молимо, да запита Наполеона, 

ђе заповиједа да му дођу депутати, посдани од си- 

нода грчкославенскога. То ми учинимо, напишемо пи-

смои потпишемо се сва тројица; апослије вицекра- 
љу пошљемо.

Три мјесеца чекали смо у Милану на одговор. 

' слије вам ппше вицекраљ, да му је Наполеон 

* ао да онда, кад се мпр учшш и он вратп у 

тт оиз дођемо кљему. У ово вријеме билп смо нас 

' 0бједу код вицекраљице и код гран-ђудица 

/рликога судпа). Тако послије него смо два мјесе- 

стојалв у Милану, отидемо ја и Турић у Вене- 

п кажемо Сгрктвку. да нам пише, када ирими 

,гокор од вицекраља. Октобра 26. 1809. г. прими- 

о ми У Вепецији од Стратика иисмо, да се на ма 

^патимо у Милан. Тако пођемо 29. истог мјесеца на 

Мештре. Ту нас дочека послан од конта Димитрија 

Мирковића кочијаш с коњма, а имали смо своју 

кародУ* Из Мештра отишли смо у Сале, контију 

истога Мирковића, ђе смо стајали два дана и про- 

Бели их весело. Трећи дан узмемо у Падвп коње 

од поште и стигнемо у Милан.
Дошавшп у Милан чујемо, да Ј*е Наполеон у Па- 

рнзу и да по заповијестиљеговој, као што је он ви- 

декраљу Евгенију казао, пћи ваља у Париз. Тако 

се спремвмо у Мплану и 4. новембра дадемо се нас 

тројица, Стратико. ја п Турић на пут. Трећи дан 

нашег путовања дођемо на алииске планине, коЈ*е се 

почитују као највише у Европи и које раздјељују 

Цталију од Фраецуске. У овим горама нађемо један 

мавастир светог Бернарда, који је на врху ове пла- 

сазпдан јошт у стара времена. У њему стоје 

три до четири фратра францишкана, живећи од са- 

ме милостиње путнпка; зашто кога ноћ у зло зпмно 

вријеме ту затече, онога сваког лриме и с оним, 

што имају, почасте; но за то им мора сваки, који 

њиаа дође, колико је могуће, милостињу дати. Заи- 

ста може се казати, да су они прави пустињаци, ко- 

ји проводе на оној високој п бесплодној пустињп и 

плапини свој свети жпвот. Нанолеон је "пстребпо 

бпо из Француске све фратре, а ове је оставио, да 

стоје; једно што су, тако рећи, на двор од свијета, 

а друго. што им није имао ништа узетв.

У Швајцарској нрођемо кроз градове Сион п

Ж. Г. Зелића.
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ке једној енглеској фрегати, која пас је ћерада 
добра часа, скоро до под Реканате, и да се не бу 
вратила, за уватити друга два трговачка брода »0*в 
за нама иђаху у Анкону, били би нас заиста увати^

у Малту. — Тако би пропали били и мв 
синодална, која смо носили, да представи- 

мо императору Наполеону. не би ли вх потврДИо" 
Дошавши у град Реканате иод Дорет, нађемо тт 

коња с двоколицима (чезе) и дођемо у један
послије полноћп у локанду. Сутра дан пођецо 

и доиђемо у Лорет.
Пз Лорета стигнемо исти дап у Анко 

и ту преноћимо. Сутра дан отидемо рано у црИВу 
свете Апе, која је црква источније христијана, и 
будемо ту на светој литурђији, молећи се Богу* за 
срећно наше путовање. Ту је служио оеда капедан 
јеромонах Антим. По обЈеду отидемо на конак у 
Синигају, Фано и Пезаро. Ова су четири града би- 
ла мееи п нрије познана; зашто сам их ја видио 
јошт онда, када су се Руси, Австријанци и Турцн 
билп с Французи 1798. г. Ове године опкоде сајуз- 
пица ови град Анкопу и 2. пов. ударе на њега и 
на капитулацију отму га Французом. Послије три 
мјесеца поврате се Фрапцузи у Италију и Романију 
и освоје све гореимените градове, како и Рим и 
сву папину земљу, тако и Неапољ.

Трећп дан пођемо ја и мој сапутник из Пезара 
и путујући кроз Цезену, Болоњу, Парму, Пијачевцу 
и толике друге славне градове у папиној држави 
и прочој Пхалији, дођемо дванајсти дан у славни 
град Милан. Овђе пађемо г. Стратика, президента 
далматинског, и поодимо неколико министра вице- 
краља Евгенија. Ови нам даду савјет, да пишемо 
вицекраљу, који се налазаше онда у АвстриЈ'и код Наполеона, и да га молимо, да запита Наполеона, 
ђе заповиједа да му дођу депутати, посдани од си- 
нода грчкославенскога. То ми учинимо, напишемо пи-
смои потпишемо се сва тројица; апослије вицекра- 

љу пошљемо.

Три мјесеца чекали смо у Милану на одговор. 
' слије вам ппше вицекраљ, да му је Наполеон 

* ао да онда, кад се мпр учшш и он вратп у 
тт оиз дођемо кљему. У ово вријеме билп смо нас 

' 0бједу код вицекраљице и код гран-ђудица 
/рликога судпа). Тако послије него смо два мјесе- 

стојалв у Милану, отидемо ја и Турић у Вене- 
п кажемо Сгрктвку. да нам пише, када ирими 

,гокор од вицекраља. Октобра 26. 1809. г. прими- 
о ми У Вепецији од Стратика иисмо, да се на ма 

^патимо у Милан. Тако пођемо 29. истог мјесеца на 
Мештре. Ту нас дочека послан од конта Димитрија 
Мирковића кочијаш с коњма, а имали смо своју 
кародУ* Из Мештра отишли смо у Сале, контију 
истога Мирковића, ђе смо стајали два дана и про- 
Бели их весело. Трећи дан узмемо у Падвп коње 
од поште и стигнемо у Милан.

Дошавшп у Милан чујемо, да Ј*е Наполеон у Па- 
рнзу и да по заповијестиљеговој, као што је он ви- 
декраљу Евгенију казао, пћи ваља у Париз. Тако 
се спремвмо у Мплану и 4. новембра дадемо се нас 
тројица, Стратико. ја п Турић на пут. Трећи дан 
нашег путовања дођемо на алииске планине, коЈ*е се 
почитују као највише у Европи и које раздјељују 
Цталију од Фраецуске. У овим горама нађемо један 
мавастир светог Бернарда, који је на врху ове пла- 

сазпдан јошт у стара времена. У њему стоје 
три до четири фратра францишкана, живећи од са- 
ме милостиње путнпка; зашто кога ноћ у зло зпмно 
вријеме ту затече, онога сваког лриме и с оним, 
што имају, почасте; но за то им мора сваки, који 
њиаа дође, колико је могуће, милостињу дати. Заи- 
ста може се казати, да су они прави пустињаци, ко- 
ји проводе на оној високој п бесплодној пустињп и 
плапини свој свети жпвот. Нанолеон је "пстребпо 
бпо из Француске све фратре, а ове је оставио, да 
стоје; једно што су, тако рећи, на двор од свијета, 
а друго. што им није имао ништа узетв.

У Швајцарској нрођемо кроз градове Сион п
Ж. Г. Зелића.
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УГ
Ђеневру. Кроз ова.ј град тече 
лијеп мосг. Овђе смо један даа сг^’ Ва *°Јој ^ 1 п1 феневре низ једну велику планину, ће су Ху- 

нули, пиђелп смо у шему леноту с»а ® 8 «•<!? К « Стрлтако спшлп били, боЈећи се, да се ће

примЈетили смо, да овђе пма Ј.„ Ку' а осо^* Р“ћ 1вали алроца, дођемо нред вечер у њекиград,

художника, који сатове (уре) драве° ПС?авја 0е “Јпошта. Овђе сам ја пређе дошао, него Бурић

ли Једне уре, које су нмињеве 3® с«о ћеЛратиао, зашго су кароце нвз брдо орже од њи

ле птпчије кебе, вксеће Ва Чо6,Ј' ок0г * д4ем0 к пошти’ Т > Г0С“0ДЗР од п0,“-

се виде уре, а унутра па сред ка“аРе- Оз!,' ““ из' куће п видећи ме са биЈелом брадом и под

канарип од злата, Када бије сва1 ВИДа се Јел т!„Ј капом, запита француски мога слугу,

пјева канарин и окреће се, ми,ући ’егвРг. % °,Л ваЈесам СВ6ТИ отаипа"а’ К°,П Јб У 0Н0ЛВРИ-

Прије него што су ми казали мисли?УВ 8 КР^ Д* стајао под арестом француским у граду Саво^

варвн птпца жпва и могао еам р Сам-Лајец ’! Мислио је дакле, да Је папа и да иде у Пприз

заклети. У овоме граду и скопо . Т-° Ј!-''та з&« првје позванп сви његовн кардппали

повећа чест житеља јест закои ЛТ°Ј 1П"а«аРе1о Ј! Наполеона. Слуга Је знао мало фравцуски,

Ту смо билп У њаовој сабопноГчп РТИНа ЛУтеп1 !ш нвје зпао шта домаћину одговорпти; а ]а сам

виде балкуни и од стакла разлиЈитр8 « 'Ва КоЈ°Ј ^ ^реставо сједпо у кароцп, доклен ни,есу дошли

састављени из различп.ије фигупа ! , Ј® ВР°3»Р1 Ђгрпћ п Сгратико. Кад ови дођу, сиђем се п ,а. а

Јућп у њи рекао би ко. да је пРиа „!Ветаца-ГлелЧ; ,0маћвв нас уведе у Јвдну великољенну салу. Ту

г° све 04 стаклч састављени хитпрГГ" ввЈе. не- !очне пптатп, Јвсам лп Ја папа; на к0Је му Страти-

ма)стора древније времена ВиТи Р ИСкУсввје в0 одговорп, да нпЈвсам, него да сам грчки аоат.

знаје по онијем' од стакда' фигупа'ма Такрђе 0 "о- Послпје се застпдп домаћин п отиде. Одавде се ви-

ро вријеме живиди овђе благочв,;! ’ 4а су У ст»- јв Д» се Јошт ваодпло У Француско) људи виЈернп

зашто је и црква по обичају гп,Г!ВИ хРистаЈав» в одави своме закону и рпмске цркве поглаварј,

ренута. Ваља да у овоме гпалу к ИСТ0КУ ок-’ премда се бпо ПЈео францускп народ опио и против

ли калуђера или капуцина с бналпГТГ "“Су ви«' ирк"е св0Је побУнпо' ,

кад бн из квартпра изашао не п 4 мене> 3»шго Так° путуЈући дођемо здраво и срећно у велпкп

кроз улице проћи; сваки ба’се т;п»МОГао од наРод» в славвп престолнп град Париз 19. новембра око

другог скакао, само да ме «»., Г И Један бн 8» 10 часова прије подпе и нађемо квартир близу То-

био узрок, што сам понајвише у кваЈтипТк Т° 1 I «РЧ*- 10 је бли3у царСКе 

што нијесам могао впђети млогиј! РУ- бивад <
Стратпко и Турић ии]есу ћелн са мГТа Г”"

Ја без њп нпЈесам могао, зашто најесам звапТ’ * 
пуски. Зато велим, кад би се могао п0Мла!итНФрМ' 

би Један пут желио вићети свијетп 0 Ј;ИТИ' е0Ш1 

Лондон, Напољ и Бар.ђе почивају мошти светатељаЉ’ 

колаЈа; по онда би морао браду обријати '
ске аљине обући. Сједећи ^у ^оли Тспо саТЈ' 

главн од Фелуба н колура меневишаста капг*?«™*

Јену на подобије попова грчкије у Леванту. Тако Р ’

V
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291

палате.

Нашег депутацијалног посланства опслуже- 

н>е. У дуљем ту нашем бављењу моја особе- 
на прошња у императора и краља, да би не 

пре8рјео ни моје млогољетне трудне ђенерал- 

викаријалне ненаграђене службе моме отача- 

ству и вјероисповједању, коме сам најпосли- 

је исходатајствовао и епископску столицу. 

Судбина исте столице и моја прије мог долас- 

ка из Париза ријешена, но мени далеко пос- 
лије дознана.

Други дан нашег доласка у Париз јавимо сеИД7-
19*
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ро вријеме живиди овђе благочв,;! ’ 4а су У ст»- јв Д» се Јошт ваодпло У Француско) људи виЈернп
зашто је и црква по обичају гп,Г!ВИ хРистаЈав» в одави своме закону и рпмске цркве поглаварј,
ренута. Ваља да у овоме гпалу к ИСТ0КУ ок-’ премда се бпо ПЈео францускп народ опио и против
ли калуђера или капуцина с бналпГТГ "“Су ви«' ирк"е св0Је побУнпо' ,
кад бн из квартпра изашао не п 4 мене> 3»шго Так° путуЈући дођемо здраво и срећно у велпкп
кроз улице проћи; сваки ба’се т;п»МОГао од наРод» в славвп престолнп град Париз 19. новембра око
другог скакао, само да ме «»., Г И Један бн 8» 10 часова прије подпе и нађемо квартир близу То-
био узрок, што сам понајвише у кваЈтипТк Т° 1 I «РЧ*- 10 је бли3у царСКе 
што нијесам могао впђети млогиј! РУ- бивад <
Стратпко и Турић ии]есу ћелн са мГТа Г”"
Ја без њп нпЈесам могао, зашто најесам звапТ’ * 
пуски. Зато велим, кад би се могао п0Мла!итНФрМ' 
би Један пут желио вићети свијетп 0 Ј;ИТИ' е0Ш1 
Лондон, Напољ и Бар.ђе почивају мошти светатељаЉ’ 
колаЈа; по онда би морао браду обријати 'ске аљине обући. Сједећи ^у ^оли Тспо саТЈ' 
главн од Фелуба н колура меневишаста капг*?«™*
Јену на подобије попова грчкије у Леванту. Тако Р ’
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палате.

Нашег депутацијалног посланства опслуже- 
н>е. У дуљем ту нашем бављењу моја особе- 
на прошња у императора и краља, да би не 
пре8рјео ни моје млогољетне трудне ђенерал- 
викаријалне ненаграђене службе моме отача- 
ству и вјероисповједању, коме сам најпосли- 
је исходатајствовао и епископску столицу. 
Судбина исте столице и моја прије мог долас- 
ка из Париза ријешена, но мени далеко пос- 

лије дознана.
Други дан нашег доласка у Париз јавимо се

ИД7-
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! л ,ан него су се
вајпрлје миипстру од Италпје МарВшкадх 1 Но «е Л^часова Е°АЛ "ДТаТога чпнГофидпри,

тар Маришкалки Наполеону, п то у ?1 4™»** С *РТда«е>° г°тђ0“е^јГ ,ГпГ велике трп 
уе подне у неђељу, баш кад ст меогп кра4а Чч. ^диае « А скД од То*ер^ близу 1000 лида, 
кнезовп бплп у царскоме двору. Ја сам стајао ,* 1 1]^ ЛВ“кавУ саДУ 5101,е ГбГе пуне. И како гођ
једи, 'Вурић с десве, а Стратпко с лијеве ^ #е « у то «Р“'е“е ^"1“ около 11 ,а-
мене. Ђгрвћ уе дршао карте од синода у №нг р‘^ с 5 су с-»ГА сваКу неђељу ску четлр-
зане, а Стратико ,е говорпо Наполеону нз Ј* Вто с‘°парСконе Дв°РУ’ '““„мм ћамб^рлавв На- 
похвално слово. Наполеои Је ста,ао баш преда^ У "аРоЕо 1 иасова позива ет д те.
и често Је погледао уза ме п низа ме, а сувнше, т»‘У **! с бплетама Д*тт' тГсам био три пуга у дао Је у мој крст на прси. "-«»■ ооЈеио»п к0 оће. И Ја сам I* п,ч ст0.

Кад Је Стратико очитао похвално слово, 4т»Р ^зо будућ«/4 са* ™Р»то нијесам ћео вп- 
говорп нам Наполеон овако: „Ја сам био пајпо^ те»»РУ' „ сједвти ђе ва5.ксе разговарао у реченнјем

Ј»гВдв у »ега, вег0 лмрштли, а сувпше с мар- 
вв ”на с в 'РдинаА Го,и се бијаше у мене уљубпо п
саЈВ 0д Данпика, коЈИ с0 'са аном које 0 чему.
®#А о *е*аШв ра3, „ Ја лпјеиу и равну мјесту. Град 
и П»РВЗ ’е СаЗЕашг0 су нам вазивали, да у њему 
•епосве ведИ7-сТ0хпна хил,ада жптеља. Кроз сред 
а#а од 6 Д° ? ®велива ријека. којд се Сена зове. 
д,риза тече уед еније мостова, преко којн мо-
и\ њој да0 л, ЛГОЛ0ГИ осим што с оба к.ра- 5 ТР» вароаеГб^бједио и 'угодно ходнгп , На 

• могу пЈешаа® ^лан мост сав од гвожђа, еоји де 
пд1 Иариза има Једа нема ни дедног

дао^Наподеои иачинит^^^о мндиона фраика. Овај 
дрвцега и ст Ј Австердица. Св-гка каЈотда’
ое мост зове *°М0Ста „релази, мора дати шест фран- 
^оја «рек° 08 човјек и жена сваки по два 
дгска СОЛАИва;за еу ао Паризу посвиЈв ли,е- 
соддина. Д ■ Р Ј једнн имају по 
пи и вПС. и ’ г.ве’Ш1 су с неком нлочом , коЈа »»»«'■ А " Г о°Уи ко пе зна, бп се заклео 
тдкоу бОЈУ, вво ’ • ућа врд0 стрм, а то
1» је сле одовом Р1)р1ее °сДнијес брже тоиптп п С 
Г;о°новДааааСдати ОколоРПарпза пма млого гора,
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све

мало задовољан с Ддлматинцима.“ На 
ријеча одговорим му ја овако: овет> Тч аегш

. „Ваше Величаспо'
л опште Далматиеци нијесу злочести, само је јеЈ!« 
мадо число бпло преварено од њиовије ближаиЈе^ 
Ово је Иаиолеоп говорио пз тог узрока. што је г 
Задра ђенерал Подвен неправедно дао написатн 
нокпнама, које су послије долетиле и у Иариз, и 
послије мира бечкога неће Дадмвтинци да се под. 
ложе Французом. На ове ријечи Подвенове одгпво- 
рио је Дандуло такође у новпнама и бранио је Дад- 
матпнце и похваљивао их је, да не мохе бо*е 
бити.

У

Кад смо овај први пут били пред Наполеоном, 
нашли смо у његовом кабинету више краљева. дц 
брата његова, Лудовика, краљахоландскога, иЂеро* 
лнма, краља вестфалскога; затам зета његовог 
Мирата, краља неаполитанског. Осим ови затеклк 
смо другог зета Наполеоновог Боргежа, принципа 
од Савоје, и његовог посинка принца и вицекраља од 
Бталије, Евгенпја, потом краља виртембершког, ба- 
варског и све њиове супруге краљице. Били су та« 
кође код њега минпстри, амбашијадури, из Русије 
иринцип Куракин, из Австрије принцип Шварцеа- 
берг и од свију други држава у Европи. и сами гур- 
ски и персијански посланиди, осим самог англеског.

пет и по шест 
има

а
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ллп1а што се само може на

11И 1р свава тадав[ Г т’у ћеш наћи све од зла

вдвпше растовнЈв, који су растови јошт т _ 1 ,» броА*!е х н помнслпти. ^ и на што гођ

времена посађени, и то све управ по ков /> Г« У ^бра, позлаћено ‘ Кој гођ ствар 

такође ЛЕЈепиЈе башча, у корма се види ра'.’ *»» I \ 8 сРе6рза све ти зап№) ^ , и да имаш

воће и дрва, нако гођ и двиЈеће од сјемева'оогДедвШпа1:у зажелиш и»а дот 0 би и не би 

канскога п индпјанског, које даје л,уаке м0пТ' »вДаШ- % савдучину л) иђ . саио мд би ХОХИо оД

у прољећно и љетно вриЈеме. На крај Париза п? " атвУ *"**' из Пари;?а ИЗВ„.’0 КУпити. Пред палатом

Сене. близу моста од АвстерлпцаЛмаР?^Р»Ј ?, ј**?га*автериуе ио »м Ч„а трпумфу високо

царски, ђе смо видили различитиЈе дИввје звјр?“ с!зве °ав = бво ЈС 11а“ иешева из ВенециЈв изнад

као лава, црнпЈе медвЈвда, твгра, леопапда Ј»?°Л оД Т°Љ?четирИ аоаа, однеше у Једну

хијена, лисица, и пр. којим имена трудно је« & »остави« ^ве светога МаРаа* 0ве су коп,е

Бијаше ту такође и различни,е птица, и један *ев1 »Р*та ,еву и позлаћеву п л Р 1 Драпа од оровзе,

ски слоп, т. ј. елефант, а мушкв, казаше, дасе^Г °т5р п с‘»бпје страпе за у Д ћени Су опет

је нас смакао 
се »Р>- Др*адП ® д°евију Наподеоново« ^ на своје ста-

На сред Париза има велика саборна црм. ји п постављени су ^ 0ви су ко-

којн се зове француски поДте 1ате, а српсиТ. ВевС ГДо т. ј па ц,)к: Г, БенецпЈУ довешеви. 

се “огла казатп: наша госпа. На сриједи 11Ма јеб ?» во вз' ПаР»П'а ‘а УВонте6лу? ђе је фабрика

впсоко кубе и када се на врх н,егов аВ 'Г лв смо такође » ! “ авГлескоме, и у Сеа 

се пидн Париз на све четира страве Лог пориулана, подобн и делиције дарсае

њега нема бедева, нити какве тврдињипрР Ј' рД ^ИВ »,е с>’ падате, ђ»Рд г,0Је), с различним

мо се види љеколико канона (лумбарда) и код ај МЈЈ’се виде снерди ?тре Дмод бровце. Види се 

инвалида, т. ј. рањени ОФНцири и простије вој- ^вамап статуана, садив који Је ДТ'

ника. 
4 I Ф0ГЈј поД ведиким пспол - стоје зими иитери

Били смо такође виђетл фабрику, ђе се ткајт та1!к четврт мљетачке миљ , / Базивао баттован

тапеји. иди убори, којим се постиру собе дворова П1дмуиова и неРа®џ® Ј лимувова више од

на мјесто картина. У ове су тапеје уткане раздвчне °Д пма некијем стуоовим ^ дебела више од

фигуре, чов}ечије и звјерске, и то од раздичите боје, Д!уРСта и триста годииа. ■• ј . све онепитере да

но кад их чов.јек гледа, рекао би, да нијесу уткаве. Дп3, лакта А како сване р да се 1Штају на-

него само вабојадпсане. Ја не могу довољео опвса- в\ЈнЦВ пзвезу на двор и з

ти различпта рукодјеља и богатства, која се свуда *°вНИМ твјелом и ВР1“И"® ‘ шт0 Смо били први

налазе куд год човјек очи окрене. Особито се па* ^ Осам дана иосдиде

налазе у "п&дати краљевој, у којој су може бити ут аод Наполеона,

древнп краљеви стајали, зато се овако и зове по Тољервје, т- ;р би0 ту с нама Наподеон,

фрапцуски палерија.*) Ова палата имаче- Ми дођемо, но онда вије ндип његов ДУР0К*

тири тавана и на све четири страее једнаво ег0 је у гораем челу 4 А а д0 0Самдесет лица,

зданије; но само има двоја велика врата; во т1а 06једу томе било зе с депутата, дошав-

п на ова ке улазе коњи и кароце. Са све четира | к0;€ сенатора, које марша , ј ане и у име сво-

стране јесу бутиге и с једне стане троструке. Ту ИИЈ? вако и вас тРОЈ^га:одеону и свједоче му своју

га варода, повлоне и
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позову нас да дођемо у 

ј. његов царски двор, на објед.
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прпврженост п покорност. Ко би могао избројитв™ 

и начине сваког јела, које су наи доаосиди! 

узимада скоро од сваког, само за виђети, шта 

какво је то. Послпје смо призивани били ва обје 

од принцика и првога министра КамбацересаЈ ** 

мииисгра Маришкллка и секретара од статаАвтп! 

нија Алдини. Еста овај министар Марешкадки ора. 

ставио н јс је онај дан. кад нас је први пут одвео 

пред Наполеона, з императрпци Јозефиниу истомд|0ж

ру, а сутра дан одвео нас је Летицији, магери Ка!

полеоновој, матери, велим, која је родида импера. 

тора. 
/

Идући сваке неђеље и свакога четвртка у ццр. 

кул, упитао би ме млого пута Наподеон како ми је * 

како ми се доиада Париз. А ја би му одговорио 

да је Париз посве дијеп и да је достојан 

вмати љега на престоду своме. Ишао сам такође 

сваке пеђеље, кад би Наиолеон ишао, на мису у ка. 

пелу царску, која се налази у двору. Ту би билн 

свп'краљеви и краљице, принципи, министри, мар- 

шалп и амбашадури, затим даме и дворјанке с им- 

ператридом Јозефпном. Познавајући ме сви манвс- 

три фрапцуски и маршали, за учинити ми част, 

уступили би ми у цркви мЈесто блазу имаератора. 

Док би се миса свршила с музиком, коју су правиде 

различпте свирале и уз ко.ју су и човјечији гласовн 

пјевали, трајало би то један добар час. Наполеон 

би стајао нл сриједп цркве и на сред онога докса- 

та; а миса се доље при земљи сдужида, ђе стоје 

такође, клече и сједе 40 кардинала. С десне стране 

Наполеона стојали су сви краљеви а с лијеве им- 

ператрица, краљзце и даме од корге. Кардинад Фес, 

Наиолеонов ујак (материн брат), стајао ба за њим 

обучен у црквене одежде и држао би позлаћену књи- 

жицт. Кад би ћео, узео би Наподеон ову књигу 

” читао; кад би било посветилидте, кдекао би н 

он и сви они, који имају пред собом баеак. Св&ки 

минут видио, ђе вади из џепа бурмутицу и три 

у нос. Млого сам иута видио, да у бурмутици нема

тта и оеда би је само палцем, или великпм прс - 

отро изнутра и прст к носу принео.

10 Ја ои у њега вавијек гледао; а кад би он често 

ме погледао, онда би ја на ма бацио очи на оне 

^ оед меве стојеће музиканте. Кад би се миса свр- 

тала онда би морали сви прије њега поћн из цр* 

Гве у Дв°Р и стали би сваки на своје мјесто. Он 

најпослије изишао, шетао би се полагано 

оз онодико стотина душа и кроз три велике са- 

,е и ђе с бојим министром, маршалом и послапиком 

роговорио би. Једеом по миси дође к мени, и упа- 

та ме: чКако вам се допада музика?44 Ја му одго- 

пим: „Ваше Велнчаство! Добро; гласови анђелски 

јесу мп се много донали." Запита ме послаје: „Је 

лп добра ова миса за Вас?и Ја му одговорим: „Јест 

добра, зашто је један Бог у свијем црквама." На 

овај мој одговор осмијеее се он и рекпе ми: „II- 

стнна је, имнте право.“ С тим отиде.

У оно осам мјесеци, док сам се у Наризу ба- 

вио, дошао ми је најмаље 30 иута које што по дви- 

је по три ријечи запитаги. Ја сам га свагда сло- 

бодво дочекао и слободно на оно одговорио, што 

ме је питао. Он је к мееп долазио и патао ме које 

шта, понајвише зато, не бп ли се ја препао и смео, 

да му не умијем шга одговорпти, мислећи, да ми 

је сада првпна с царем говорити. А није знао, 

да сам ја дото доба имао част већ сл три цара го- 

воритп, с императором Јоспфом II, Леополдом и 

Фраецом, тако с русијском императрицом Екатари- 

ном, с краљем пољским Станиславом и Евгепијем 

видекраљем Италије.
Сгојећи у Паризу савјетују ме Сгратико и Бу- 

рнћ, да представим императору моје услуге, које 

сам до сада моме отачаству, цару и народу учинио,

би

п
и да му представим прошњу, да ме именуЈе епискс*- 

дом; и ја нијесам хотио то учвнити, пуштајући на 

моју судбину и Наполеонову правицу, него сам му 

поднео прошњу, у којој сам само награђење за ре- 

чене услуге моје искао, коју сам му предао у ое-
би

I
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ђељу, п мислио сам, да ће ми што одговорити* 

ни]е ми нвшта рекао. Долазио сам и послије свЛд 

неђеље и четвртка у његову салу и свагда сам се 

вадао, да ће ми шта казати; но залуд; он ми е

никад нп ри.јечи нроговорио. Већ сам мисдно, 

код њега нећу имати среће.
По малол времену отиде он из Параза у Ков. 

иијењ, 60 миља мљетачкије од Париза удаљен. ^ 

ђу тим желио сам који пут отићи у толико мјесецв 

русијскоме мипистру, приндвпу Куракипу. у вегову 

капелу, да чујем ту свету лвтупгију. Он би ме 

истина млого пута просио, кад би ме неђељом н 

четвртком у циркулу видио, да га посјетим; Пу то 

ми политика није допушћала. Млого пута приступно 

к мени па сред сале, поздравио бп ме и узео 

по русијском обичају благосдов и пољубио би ме 

пред свпјем свијетом у руку. п томе су се дивиди 

свп Франдузи и Талијанди. Зашто они нису имади 

поњатија о оном благоговјснству, које имају РуСИ 

прама свештеника свога закона; нпги су они могли 

постигеути, како се море онако велики принцип по- 

низити и једнога архпмандрита у руку пољубити. 

А не знаду. да и сами благочастиви дариуРусији 

узајмно дјелују руку архијерејем п архимандритом, 

када ови дођу пред њега. II ја сам имао част 1787. 

г. дјеливатп у Кијеву десницу императрице Еката-

рине, која је и мене послпје узајмно у руку пољу- 
била.

л*ше, Д« слтжим којп пут у капели. Тако сам нај-

вана Претечу. Прпвцип ћуракин звао ме ,е млого 

пута сбуел. али у осам муесецп ппјесам впше бпо
ВеГ^Ррп^иТаСтГатиТк°о1Ш Н6 Л0П)™>' тго°- 

Мп смо пмали у Ларвзу квартвр близу царског 

двора п блпзу ппЈаце Вандом н плаћалп смо 
двт чест куће на мјесец сваки по 30 ЛупВа Ј 

кароцуп коње од гале у којој смо пшлп цару и минп 

ггрпма опет 30 лупђа и слтги од пијаце 8адан п0 

талир у сребру, осим шго смо мн трошили за јСл0 
ввће и на двпЈе слуге. Међу тим именује импеиГ 

тор Наполеов 26. Марта 1810 г. у реченпмр 
Комапјењу лекретом једенм за енископа у Далмапи^ 

Веведпкта ћраљевпћа. а мене пменује за а«0.оЖ 

дикога впкариЈа у Воку од Котора, налагајтћн 
уврааљење црковно у Бокп Которској заЈна гпч- 

ког. Ево тога декрета: Ј ГРЧ

т, „п 0,д Компијење 26 Мапт« тот
НАИОЛЕОН пмператор француски, крал, нга!

наје
Да ц

би
а за

ба п

лпјански, покровитељ саЈуза раЈнског п пр.

Сврху преддоженог Нами репорта од нашега 

фиванцијалног министра, јесмо одредилп и одређује- 

ио, како сљедује:
Члан I. Епископ Венедикт Краљевпћ јест наиме- 

нован еппскопом грчким у нровинцији Далматиоској.

Члап II. Провинцвја Бока Которска биће једна 

чест епархпје далматппске.
Члан III. Архимандрит Зелић биће опредијељен 

како велики викарије енископа далматипског, за вла- 

дати цркву грчку у провинцији Боке Которске; ужп- 

ваће годшпњу плаћу од шест хиљада Франка.

Члан IV. Нашем фпнанцијалном мпнистру јест 

наложено испунити овај наш указ.

Док смо били у Парвзу, ишли смо сваке неђе- 

ље посјетпти министра од култа. Овај бијаше зако- 

на луторанског, но старац посве добар. Овога ии 

запитамо, бп ли слободно бпло мени поћп у цркву 

русијског министра, а и самога Куракина носјетитв? 

На које нам одговори, да ће нам умјети казати, 

када другп нут дођемо к њему. ПослиЈе десет дана 

поодимо га опет. а он ми онда каже, да могу поћи 

слободно з руску капелу и руском министру Кура- 

кину. У капели код овога министра служаше једав 

протоноп, по имену Јован, који ме млого пута мо-

Наиолеон.

Стојећп ми толико вријеме у Паризу нпЈ*есмо 

знали, кога је у Далмацији за епископа именовао

I
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Наполеон н каква је мени судбипа одређена, д0кла 

нијесмо дошли из Париза у Венецију. Прије него

емо мислпли из Париза одлазити, жедили смо има- 

ти од императора отпуст.

Зато пишемо министру Маришкалки, да

одржи код императора допуштење, да му се

мо представити прије нашега из Париаа одласка.

На ово нам одговори секретар од стата Алдини

пишући из Компијење, да дођемо к императору. Та-

ко најмимо пошту и за дан дођемо у Компијец,

Сутра дан, т. ј. у суботу, позову пас у дпор код

имперагора на објед, на коме буде 80 персона.

На мјесго императора сједио је ту с нама мар*- 

шал Дурок.

Сутра дан у неђељу 2-4. Априда, када Је Наподе- 

он изишао из своје канеле, чекали смо у једној са- 

ли, ђе је било 200 душа у два реда. Шест депута- 

та из Милана сгајало је с десне стране, нас три с 

лијеве, а то близу врата његовиЈе од кабинега. На- 

полеон идући уз она два реда и по нешто ђекојим 

говорећп и молбена писма примајући, дође и пред 

нас. Ми му се поклонимо, а он нам почне по та- 

лијански говорити овако: „Ајдете у ваше огачасгво 

и кажиге, како сте били овђе дочекани, п реците 

Далматином, да ја држим у једној руци правицу, а 

у другој мач, за наградати добре и казнита зле. и 

учинићу за њи.и С там се окрене од нас и отнде 

депутатима из Милана, те и тамо неколико рије-

чи с њима француски проговори, иак затим у свој 

кабинет отиде.

Исти даи по обједу вратимо се из Компијења 

у Париз и пошли смо у гореименованиЈе министра, 

код који смо бсли на обједи, затим у друге неке 

поде и знанце поздравити се и благодарити « 

за њиово угошћење и страиољубље. Овђе не могу 

мучањем прећп њекога свештеннка и иароха у Па- 

ризу, по имееу Енрика Газеру. којн ми је одвећ 

наклоњен био. Млого иута одлазио сам к

И онда би ме частио пунчом п свакојакијем 

гвијем и леликатниЈем Јелима. Ј Јем сла-

Позлравлајући ми прије нашега одлучена и- 

Лариза мпнистре Наполеонове и млога лпЈ® л 

горолна лпца, како грађавска, тако и вфва коГе' 

СВО коЈв ,ошт у ДалмациЈи познали а „ т?Ј 

, запитао нас Је скоро свакп, ј>смо лТоЈ

ДЗР К°Ј>’ вочат- ј. орлен

вече

море.
рпзулератора примилп
гвоздеие круне краљевства талиЈанског, или који 

други зиак почасти, што је њему обично било да- 

вати деаутатпма. који су му долазили. Ми 

Смо им одговорили, да нијесмо примили нпшта, 

је било за чудо свијем, а највише еама 

, Мп смо судили, да је томе највише био 

ђенерал Подвен, који је влеветама својп 

Задра омразио код Наполеона све Далматине. а 

сувише источног закона народ. Он је т. ј. писао, да 

послије мира у Бечу 1809. г. неће Далматини да 

положе оружије и да се предаду по други пут Фран- 

Истина је, да су сви Далматини а сувише

пјто
трима. 
крив 
ма из

цузима. Нр1
грчког вјероисповЈедања христвЈани желили, да о- 

стаеу, као што су и прије били посдије републике 

Мљетачке, под орлом и престолом пресвијетле кру- 

не австријске. Но кзд је цар уступио Далмацију На- 

полеону. онда зу се свп опет Фравцузу предалв, осим 

веке чести, од које су једни од Француза стријеља- 

нп, други пак под крило цесарево и турско побје- 

гли. Послаје су вијерно Наполеону служилч, докле 

вије небесна промисао опет повратила Далмацију 

п Боку Когорску владању австрпјском љета 1813. 

у мјесецу Октобру.
Нас три депутата синода грчкога у Далмацијв 

веће смо заборавили биди и из главе пзвадили, да 

ћемо прпмити икакав дар од императора Наполео- 

на; али овај није био то заборавио, него нам је по- 

слије нашег одлучења из Париза послао за нама 

свакоме по једну од здата бурмутицу са свој*ом циф • 

ром. Ове бурмутице биле су озгор од басута, а на- 

около биле су с брилијанти обложене. А биле су

гос-
0стијем

љему у

,
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пјто
трима. 
крив 
ма из

цузима. Нр1
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гос-
0стијем

љему у

,
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послане иреко Милана, и ту препоручене, сенатору 
п каваљеру вонти Снмеову Стратига. У Мидаву
цпјењене до 200 луиђа. Мени Је моја пос.,ана у За'.
дар. ђе сам је и примио, вративши се из Боке 1811. г.

у повратку из Франдијв преко градова Ди. 
она Милана путујуКи к Љубљани. у Мљет- 
вама дође ми до знада Наполеонов уВаз, у 
номе нађем православним епископом дад. 
матинским и бококоторским наименована г. 
епископа Краљевића и његовим веливин 
“®*јем у Боки КоторскоЈ с опредЈељеном 

плаКом “ене. Долазак мој у снојасииодад 

к новом опредЈељењу.

ворнтН 1/0 та^нјанскп овако: „Г. викарије* Ја чг 

јем. ла Вн нпјесте задовољни с царскол милошћу - 
Ј$ му одговории: „Ваше превасходптељстзо' Ја Л*

задовољав с царском мидошћу, но нијесам 'задово 
С неправицом мени учињеном." На ово , 4 °' 

кве: „Ви сте служилп толико голива под д ,*н 

шксте гувервиЈе оез најмање плаће, а сада ће те и 

мати шест хиљада фрчнка на годинт.“ Ја
: „Ни Један вијерви поланик не служи СВога 
толико за корист, колико за јединствену част “ 

На то ми. куцаЈући ме по рамену рекне- .1* 
увјеравам ва м0Је поштеве, да ћете Ви умрети^ 

,ину епископском. “АЈа му осмијевајућиср п У
„Ваше Превасходптељство, није мееи 4 0В0Рпм:

времена.“
Из његовог говора видио сам, да ме се стић* 

ше и сам нризваваше, да ми је он исти учинио нр* 
правду. Тако се дакле овим ријечима , пГо 

'Бурићем разговарао. Хотио саГмГир^ати мГ 
ми ве ^е исгп Вурић Рп ГрК п '/.

д,ан

в0рим:
дара

више за то

Пз Иариза пођемо 3. Маја 1810 г. и ударимо 

другим путем, не оним, којим смо дошли, кроз мно* 

ге славне градове, ио имену кроз Мелун, Сеес, 0- 
жер, Руврај, Арнај, ле Дук, Шалонс, Макон,’Дц. 
он, ла Тур ди Пин, Шамбери, Ајгебеле, Сант Мн- 
хел, Аанслебург, Суже Турнн, Верчели. Новар) и 

стигеемо срећио 18. Маја у Милан. Други дан по- 
ђемо ја н г. Вурић у Венецију и дођемо у Љубља- 
ну. Ту се представимо гувернатору од Илирије 
Мармонту, коме сам саставио био у Венецији мо- 
лебно писмо, да ме опрости од великог викарства 
у Боки Которској. Прије него смо дошли пред Мар- 
монта, нађем у Љубљани из Задра мога пријатеља, 
некога падре 'Зели. С овим сам се човјеком много 

разговарао о уредби Наполеоновој сврх епископа 

далматинског. Овај отац Зели обједовао је сваки 

дан код Мармонта, и прије него смо се ја и Ху- 
рић овоме иредставили, казао му је моје незадовољ- 
ство с декретом Наполеоновим и да сам 
т. ј. велико викарство с врата скинути.

Трећи дан пусти нас Мармовт на 
прије подне около 9 часова. Кад смо 
нашли смо га, ђе се шеће

Дуп, Шалонс, МаК0а,
алиревунциЈу,

колето Мпљарешп, говорећи ми п страшеКи ме, ако 

то учаним, да ћу бити Французима у подозрјењу и 
море нослати Мармонт у фрапцуску какву твр- 

заточење. Псти дан бпли смо код Мармон- 
обједу и стајали смо у Љубљапи шест дана. 

Седми дан отпдем ја у Најштатске топлице, ђе 

сам парио двадесет дана старе у толиком далеком 

птту сломљене кости. Из Најштата ношао сам у Гор- 
н,"е "Кзрловце и дођем тамо 28. Јунија у очи светпје 

апостола, ђе нађем г. епископа Краљевића. Сутра 

дан ио летурђији обједовали смо обојица у једнога 

купца заједно, и ту ме он замоли, да му повратим 

његове коње и момке у Далмацију, које му ја о- 
бјећам. Тако СЈ*едне он по обједу накароцу и отиде 

у Љубљану, а ја с момци и коњи његовп пођемо у 

Далмацпју. То.вече стигнемо на конак у Звечај, а 

сутра дан, т. ј на дан 12 светије апостола, у Ила- 
шки на објед г. епископу Мојсеју Мијоковићу, моме 

староме знанцу и благодјетељу, ђе сам два дана

да ме 
днњу у 
та на

рад службу,

аудиснцију 
к њему дошли, 

по соби. Како
га поздравимо, таки приступи к мени и поче ми го-сам
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уживао сдатку братску и пријатељску лубов Т 
дан одлучпм се од љега и дођем преко Маде к 1 
пеле и Госпића у Крупу. Но будући да је у ^ . 
велика врућина и да су ми се старе кости у 
лицама раснариде биле, особито пак што са Т0П' 
јашући на коњи растресао био, за то ме уват 06 
манастиру најприје грозница, а послије жестоЈи. 5 
гањ. У манастиру сам стајао осам дана, а пос 
сам отишао у Задар љекару г. коету Орацнју п е 
нели, лијечити се, ђе сам боловао шест неђеЦ Ц8* 

Међу овијем временом поврати се из

'Кгпђсвпћа, мпслећи, да ће ми овога зађаконвти 
Ј* Ц0СКОП, зашто нијесам мислио без њега вћи у 
г' ЗадржаваЈући ме дан по дан прође шест не- 

Ј'п незађаконн га. Најпослије је искао, да га пи- 
ми10 молим, да га заћакони. То Ја учиним, а он 

1 онда одговори, да га не море без дозвољења 
Мапмонтова зађаконпти. Горећи се ја са гроз- 

ипом проведем другиЈе шест неђеља, лежећи и ли- 
I:,еђи се код љекара Фрарија у Шибенику.
“ у то вријеме имао сам срећу познати лица, ко- 
*. јс г. епископ пзбрао био за каппгул, како што 
је заповиједао декрет пмператора Наполеона и како
* г0 јеуспноду опредпЈ*ељено било. По овомедекрету 
парскоме бпо је сваки од капитула декретом од гу- 
вернатора Мармонта потврђен, за који декрет мо- 
пало му се плаћати по шест форината у сребру.
* Чекајући ја у Шибенеку да би дошло од Мар- 
ионта дозвољење у призрјењу мога ђака, приступи 
1еСен и зло време. Тако сам морао и без ђакона
поћи у Боку.Одлучпвши се из Шибеника, дођем 20. Октобра у 
Сплит, ђе сам стајао двадесег п пег дана, зашто 
Је вријеме бпдо противно и кишовито. Овђе најмим 
барку пз Брача за десет цекина, тако оставпм Сплит, 
прођем кроз Стон, и дођем срећно десети дан у 
Дубровенк. 3 Дубровнику сам се бавио десет дана, 
ђебајаше онда контеГараин, супрапнтепдент од Боке 
у Котору. Овоме дакле предам писмо п лрепоруку 
од дуке Мармонта, који ме, какои ђенерал Бертр*анд, 
командант од оружја, угосте п почасте обједима. 
Сад сап први пут у моме животу видио Дубровник, 
о коме не пропуштам описати једну малу повјест, 
колико мп је познато и колико сам’ од другије мо- 
гао чути и разумдети од истије Дубровчана.

Дубровник је био једна мала република, коју 
су, као и друге неке у_Европи, Французи прогута- 
ли и уништожили г. 1807. Српскп се зове Дубровник 
од ријечи дубрава, зашто је најприје била долина 
пуста и љесовита, обрасла дивијем дрвима и гајевима.

2Б. Г. Зедкћа.

ју

г. епископ Краљеврћ и напише ми књигу у зааВе 
да на ма имам поћи у Боку Которску. На ово 
смо одгорим му ја најпослије, да ћу на ма поћ*како оздрагим п из манастира мој пртљаг донесем 
и то поћи кроз Шпбеник по суву, зашто по моп? 
нијесам смио од англески корсара и ајдука. Сувн- 
ше сам му јавио у моме писму, да би желио прн)е 
мога доласка у Боку ввђети његовог високопреосве- 
штенства сабрани купитул од духовније лица, која 
је он избрао код Мармонта, да се могу с њиме ви- 
ђ^ти и р .зговорити и да им препоручим оне чети* 
ри стварн, које сам му препоручио и у Горњи Кар. 
ловци, кад сам му честитао епикопство далматин- 
ско. Ове четири стварп јесу: 1 да се не биуселн- 
ла у Далмацпју симонија; 2. да уздрже три манас- 
тир*а нарохије, доклен изиђу из семинарије учени идо- 
стојнп мирски свештеници: 3. да неби билодозвољевп 
сачегавати незаконе и у сродству браке; 4. да би 
зашгићавао своје стадо влашћу гуверније од граб* 
љења, било то од нашије људи, или Римљана, не- 
го ако би драговољно која за оне пошда. —

Већ ми је додијао био писмима, да што брже 
идем у Боку Которску. Зато сам морао послије шест 
неђеља поћи из Задра у Шибенвк, куд ме је пра- 
тило моје шест браћа од манастира Крупе. Повео 
сам са собом мога васпитаника јеромопаха Стефа- 
на Новоселца, који је био шест година на парохији 
биљанској, тако и једнога ђака из манастира, Ии-

I

-
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305уживао сдатку братску и пријатељску лубов Т дан одлучпм се од љега и дођем преко Маде к 1 пеле и Госпића у Крупу. Но будући да је у ^ . велика врућина и да су ми се старе кости у лицама раснариде биле, особито пак што са Т0П' јашући на коњи растресао био, за то ме уват 06 манастиру најприје грозница, а послије жестоЈи. 5 гањ. У манастиру сам стајао осам дана, а пос сам отишао у Задар љекару г. коету Орацнју п е нели, лијечити се, ђе сам боловао шест неђеЦ Ц8* Међу овијем временом поврати се из

'Кгпђсвпћа, мпслећи, да ће ми овога зађаконвти Ј* Ц0СКОП, зашто нијесам мислио без њега вћи у г' ЗадржаваЈући ме дан по дан прође шест не- Ј'п незађаконн га. Најпослије је искао, да га пи- ми10 молим, да га заћакони. То Ја учиним, а он 1 онда одговори, да га не море без дозвољења Мапмонтова зађаконпти. Горећи се ја са гроз- ипом проведем другиЈе шест неђеља, лежећи и ли- I:,еђи се код љекара Фрарија у Шибенику.“ у то вријеме имао сам срећу познати лица, ко- *. јс г. епископ пзбрао био за каппгул, како што је заповиједао декрет пмператора Наполеона и како* г0 јеуспноду опредпЈ*ељено било. По овомедекрету парскоме бпо је сваки од капитула декретом од гу- вернатора Мармонта потврђен, за који декрет мо- пало му се плаћати по шест форината у сребру.* Чекајући ја у Шибенеку да би дошло од Мар- ионта дозвољење у призрјењу мога ђака, приступи 1еСен и зло време. Тако сам морао и без ђакона
поћи у Боку.Одлучпвши се из Шибеника, дођем 20. Октобра у Сплит, ђе сам стајао двадесег п пег дана, зашто Је вријеме бпдо противно и кишовито. Овђе најмим барку пз Брача за десет цекина, тако оставпм Сплит, прођем кроз Стон, и дођем срећно десети дан у Дубровенк. 3 Дубровнику сам се бавио десет дана, ђебајаше онда контеГараин, супрапнтепдент од Боке у Котору. Овоме дакле предам писмо п лрепоруку од дуке Мармонта, који ме, какои ђенерал Бертр*анд, командант од оружја, угосте п почасте обједима. Сад сап први пут у моме животу видио Дубровник, о коме не пропуштам описати једну малу повјест, колико мп је познато и колико сам’ од другије мо- гао чути и разумдети од истије Дубровчана.Дубровник је био једна мала република, коју су, као и друге неке у_Европи, Французи прогута- ли и уништожили г. 1807. Српскп се зове Дубровник од ријечи дубрава, зашто је најприје била долина пуста и љесовита, обрасла дивијем дрвима и гајевима.

2Б. Г. Зедкћа.

ју

г. епископ Краљеврћ и напише ми књигу у зааВе да на ма имам поћи у Боку Которску. На ово смо одгорим му ја најпослије, да ћу на ма поћ*како оздрагим п из манастира мој пртљаг донесем и то поћи кроз Шпбеник по суву, зашто по моп? нијесам смио од англески корсара и ајдука. Сувн- ше сам му јавио у моме писму, да би желио прн)е мога доласка у Боку ввђети његовог високопреосве- штенства сабрани купитул од духовније лица, која је он избрао код Мармонта, да се могу с њиме ви- ђ^ти и р .зговорити и да им препоручим оне чети* ри стварн, које сам му препоручио и у Горњи Кар. ловци, кад сам му честитао епикопство далматин- ско. Ове четири стварп јесу: 1 да се не биуселн- ла у Далмацпју симонија; 2. да уздрже три манас- тир*а нарохије, доклен изиђу из семинарије учени идо- стојнп мирски свештеници: 3. да неби билодозвољевп сачегавати незаконе и у сродству браке; 4. да би зашгићавао своје стадо влашћу гуверније од граб* љења, било то од нашије људи, или Римљана, не- го ако би драговољно која за оне пошда. —Већ ми је додијао био писмима, да што брже идем у Боку Которску. Зато сам морао послије шест неђеља поћи из Задра у Шибенвк, куд ме је пра- тило моје шест браћа од манастира Крупе. Повео сам са собом мога васпитаника јеромопаха Стефа- на Новоселца, који је био шест година на парохији биљанској, тако и једнога ђака из манастира, Ии-

I
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бш ГИДК.и^ чИ >",,*М0Ј.‘е реч"б““ “™»в "Р‘,в в*««>" Д'в је
ј. разбојеика од мора п од сува. Мадо по мРзара> т. чеТ«иа Ево о томе очевпднога доказатељства. Када
дећи свакп себи кодебице учини се на|пог -° Гра* аСТпНп бнли псточног вЈероисповједања, звади су
и Венеција) у сред мора град и укришпЛ Ј6 V оно врпјеме „српском дубровничком бдагоча-
сува. Никакав други народ није се?у нСТи л ? *Л СМм републпком,^ како год што у Атонској Све- 
ник седио, само српски, зато говоре и 1 сТ; Горп пма осим други два манастпра, Један срп-
грађани, и они, који у околишу њиховом от н*?С СВи Т°‘!т п зове се Хидендар, а Један „I р , о
у дуљину жпве; српски и талпјанскп а се^ Мн*и "Гзограф. Хплепдар су градили српски дареви а
мо српски. Кад су се временом Србљи умт*80 Са' ^пгоаф бугарсви; остале иак манастпре ље ј
овоме предјелу, а сувише обогатил* начн»ЖИДа У гмг. која је у МакедониЈИ, градилп су р Д 
себи малу републику, устанозили сусеби здКИЛа Су I ЈЈ|п п како гођ што су грчкп императорп давали 
ко,има се има влад^ти свакп поданпк и ^ По ^Гсебе основанпм манастирима превелике грамате,
републике, п избирали су себа принципа свакг^! °-ве ?«толикоитолико новаца имаЈу приматп свакегодпне
сеца. Њпхове су се хоругве посвимамониЈГ ВЈе’ Гцарсве касе, тако су исто и српски п бугарски
ри чести свијета познавале и почитовале \Га' ' ЈоаГеви чинили. На псти начин дала Је у оно ври- 
кровптеља своје републике узели с\ биди М" По* -еме бпвша Дубровничка република псточног ВЈеро-
свештеномученика Власија п њега су изобоажлТ0Га ^сновједања грамату српским јеоиком написану го-
на хоругвама, с којим су по мору путова\и авали ререченом маеастпру Хплендару и одредпла му Јв
вали пуговалн и трГо. РеР®н године по неколпко сгогина њиховије дуоров-

1 СппКПје сребренпка званије у Дубровнику перперп. 
Пгпм тога дала му је пол једнога од злата по српједи 
пперезанога цекпна, а другу половпну пстога цеки- 
па оставила је код себе, а то за тај узрок, да не 
I* ко1П монах дошао у Дубровнпк п лажно дигнуо 
милостпњу, пли забиљежену Хилендару плаћу. Тако 
кад бп дошао којп монах у Дубровнпк, да узме мп- 
лостпњу, опредпјељену манастиру Хплендару, онда 
бп свагда Дубровчани пскали од њега своју грама- 
ту с оном половином пререзанога цекина п ову по- 
ловпну састављалп са другом оном у њи половппом. 
ц тако када би се двије поле онога цекина тако 
саставпле. да би рекао, да је цјео цекпн, а не ире- 
резан, и кад би к томе видилп у монаха и грамату 
Дубровпичке републике, онда би опредпјељену мило- 

без најмањег прекословља далп. Ја сам исту 
цекиеа впдпо мојим очима у Хи-
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Тргујући по различнпјем морима и по 
собито по Ерцеговини и по Босној, који 
били сви како једнога језика п народа, тако 
точног вјеропсповједања, обогате се јако. Но по раз- 
дјељењу двије рођене сестре, т. ј. источне и западне 
цркве, почем су млоги Дубровчани иутујући 
већи по свијету често слушали проповиједи 
ковну науку западне цркве п вративши се дома у 
Дубровник својој фамилији и сусједима приповије- 
далп о првенству и чистоћи римске цркве, и позем 
су свештеници западне цркве путником разрјешава* 
ли постове, што је Дубровчанпма то посве мило бн- 
ло, особито онима, који су путовали по мору, 
буде временом, да мало по мало заволу Дубровчанн 
и загрле исповједање римске цркве. Ово је јошт 

• впше било, кад је свети отац папа послао у Ду- 
бровнпк своје аиостоле реда светога Францишка про-

суву, о- 
СУ онда 

и ис-

и пло-
цр*

тако

стињу
грамагу и то пол
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дда
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лендару, ђе су ми је показивали старјешине ] 

га манастира у години 1785, но заборавиосаи 

и годину оне грамате, кад је написана. Јошт Су 

молили исти Хилендарци, да се прпопштим код'-116 

како што је горе већ казано. и да ће ми дати 

грамат) и пол цекина речееога, да им донесем 

Дубровнпка пдаћу. II премда је временом Дубро.3 

ничка републпка одступила од источне цркве и 3/ 

грлила западну, опет није никада поманкала. дати* 

реченому манастиру ону јошт у старо вријеме за 

ппсану милостињу, само кад би когођ из Хидецда. 

ра дошао с њиовом граматом и половином речено^ 

га цекина. То је све тако било до њиовог падеа,а 

т. ј. до г. 1807. Како је пак сада и од кога ће Хн- 

лендарци пскати плаћу своју на мјесто бивше реау*. 

блике, не знам. По свој ирилици нема више у ДуЈ. 

ровнику оне половине цекона, нпти се човјек томе 

дивити може. какве је промјене ова република 

ко главе преметнула.
Како су Дубровнпчани установили своју репу- 

блику п почели водити славну грговину по мору, 

на ма су учинили закон да сваки њиов корабал, 

који пде у Америку, Индије, или куд му драго, по 

иовраћењу својему у Дубровник даде у општу касу 

републике по толико на сто, једно зато, да му 

може република начинити други корабаљ, ако би му 

по несрећи његов у море пропао; а друго, да при- 

веже господаре овпје корабља к љубави и вијернс- 

сти своје републике, да се тако не бп који пиева- 

рио остати ђегођ под другијем којим краљем или

гувернијом. Ово су ми исти Дубровчани казивалиго- 

дине 1810.
Међу тим су се катодици све више и 

ложавали, тако да је на скоро половина 

ла западног вјероисповједања, а друга половина 

источеог. Но и ова пропорција није задуго трајала, 

зашто су се католици како гођ у цијелој Европи, 

тако и у Дубровнику тако умложавали, да је нај- 

иослије већа чест житеља вјеру занадне

- Од оаога времена установе ПСтИ Дубровчана 
заков, 4* никакав трговац, коЈ0 је спв правосл^вне 

сточне цркве. не море се населигп т вио«
» го дозволе Турцнма и Чнвутима. Квр^м 

№ дозволе, да могу Евреји и синагогу пиати 'т“ 

*о су воледп Дубровчави оне у крил3 своме гии' 

леш. КОЈИ су им Христа распели и мгчилц ц 

су зкноиу њихову наЈвећи непријател,и; него лп оне 

с којима су једвог подрекла, којц онога исгог Вога 
, ГрОЈПЦН ВЈеруЈУ, кога И онп. п с К0Јнма .*°™ 

језик имзју п будућп Једпе славено-српске наппГр 

Кад ,е варварско оружје п Спла веће дошла у

»V* ■ .лмЛ,! •ЈК.Ч.™"Т
више би.10, а друго. шго су неке сппок* х Је 

невЈеравали своје царе, каконоги невјереи в11°Г1г И3' 

Ковпћ нздао ЈеСт на бојном Косову соискогГ

ђСГ0.
Дац

В0На

Ч
о Ну

!

пре- вак

Ђ *

јим сакровпштем у Дуоровничку републику, и ту су 

благо и светпње своје с драгоцјеним крунама сахра- 

аавали. Бјегали су т. ј. својој браћп, и ту су се по 

иеко вријеме задржавали.
Прпповиједају код нас, да је најпосљедљи цар 

српски, Сгефан или Урош. принуђен био од Туоака 

оставпти свој престол п побјећи са 18 мазга п са 

својпм сакровпштем и благом у Дубровник. Овђеје 

послпје он све своје благо осгавао и само се с »•во- 

јом фамилпјом увезао на корабаљ за Неапољ и Рим. 

А то је превара у Дубровчана учипила. Када цар 

дсђе у Дубровнпк, онда изиђу пред њега Дубровча- 

ни п јаве му, да они, као мала и иејака република,

више уи- 
града би-

цркве ис-
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не смјеју од Турава првмвти га са свсјим 

нутим бдагом, освм ако не даде ивсмепо својом 

ком ерцевуду, с којпм бп се писменом оправдати мб 

тлп код свде турске, да је он са својвм бдагом ва 

једна врата у Дубровнпк ушао, а на друга са свии 

својвм Одагом пзишао. Т о он учини, а они му послије бда. 

го зауставе, Међу тпм је ова повјест у великој суц. 

љи. Људи веле, да је посљедши цар Стефан тобво' 

алп то битп не може, зашто знамо, да је посљедв,в 

цар српскп био Стефан Јрош, кога је убпо Вукашан 

и чије цјелокуппо тијело лежп у Сријему у Јаску 

Он дакле није могао бптп у Дубровнпку; * особито 

што у то врпјеме јошт ппјесу билп Труци на Ср.

бију ударплп. Међу тпм је могуће, да је то којн 

деспот српскп учшшо се преварптп.

У почетку прошастога впјека, т. ј. седамнај- 

стога, добјегло је неко мало чпсло хрпстпјана ис- 

точне цркве од турског зулума нод Дубровник, ђе 

пм се допусти, да се могу населптп више града под 

велпким једним брдом звапим Босанка, на којем је 

Мармонт начинио страшну тврдпљу; по у граду им 

није слободно било нп по што окућпти се. Шта ви. 

ше, нпје пм слободнс било трговатп - 

једну ноћ у љему преноћпти.

Но ево како судбпна божпја промишљава о 

онима, који се њега боје. Г. 1770. објавп се војна 

међу двором рускпм при блаженоночпвшој пмпера- 

трпцп Екатарпнп II. п двором турскпм. Тако се 

флота руска налазпла у оно врпјеме у Архипелагу 

п мору адрпјатпчком. Чувши од некога управптеља 

ове флоте. принцпп Орлов п Долгорукп, како су 

христијани источног вјеропсповједања у Дубров- 

нпчкој републици утјесненп, заповједе, да се трго- 

вачкп корабљп Дубровнпчке републнке задрже сва- 

гдп, ђе бп се год нашлп. Вндећп Дубровчани, 

се Русп ни мало не шале, пошљу друге депутате у 

Ст. ПетрбЈрг пмператрици Екатарини II, која је 

међу тијем временом послала била у Дубровник сво- 

га ђенерал-конзула, пекога по пмену 'Бику,

V Дубровничана заиште у њезино име, да 

г0ЈГ’ Даад> начини једна црква о њезином трошку. 

се У г^е овај у Дубровник, а он покаже импера- 

КаД заповиЈест њиовом принципу и сенату. Ови 

три’«>-е замоле и добро подмите, да он пише пм- 

гапИтопЦИ, да у Дубровнику има црква грчког вје- 

П гповједања, које ова^ и учинп; зато нема ни да- 

Р°П као што нигда нпје ни бпло, цркве исгочног 

3-рпопсповједања у тврдињи Дубровничкој, него са- 

БЈер ’ у варошу впше града мала једна капела у 

М°пстоме дому, који је подарила нека старпца го- 

Пр1галоми[а Владисављевићка. Ову сам старпцу 

иТам врђео и познавао у Тријесту г. 1782-1786. 

• је поклонпла свој дом Богу на услужење. 

Остаривши Бика, пише у Петрбург, да он вп- 

море служзти, него да пошљу у Дубровипк 

другог ђенера.1 конзула мјесто њега. Тако по- 

Руспја године 1806, кад је јошт било австриј- 

владање у Далмацији, за конзула у Дубровнпк 

екога Монтона. Како овај на опредјељеео мјесто 

дође, ва ма упита Бику п сенат, камо у граду цр- 

ква источног закона, п не видпвши је, хотио је пп- 

сатп у Петрбург п јавити, како је Хика прегазио 

заповијест пмператрице Екатарпне. Ови новп кон- 

зул пмађаше жену луторанку, како што је и сам 

дуторан био, којој дубровеичкп сенат пошље на дар 

пуну боцу златније рушпиЈа, да прими само за ол- 

путер. молећи је, да би приклонила свога мужа кон^ 

зула, да ништа не нише у Русију ни о цркви, нп о 

Бики. Тако је оваЈ* конзул нредобијен био од жене, 

као п Бика од Дубровничана, који се престави у 

Дубровнпку года 1811.
Г. 1807. предаду се Дубровничани Французима, 

тако се врати речени конзул Монтон преко Задра 

у Ријеку, ђе и умре од Ј*ектике исте године. С овог 

коезула мало нијесам за правду божију ногинуо од 

Француза, само што сам ненадано дошао мојим по- 

сдом у кућу Г. П. ђе је исти био једну ноћ на квар- 

тиру. У вријеме рата рускога и Фр&нцускот г. 1807.

I
те ве
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ла
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наодио сам се ја све у Задру како викарв1е * 

рале. У то исто вријеме налазили су се у -?ене% 

француски ђенерали Лористон, Молитор и де 

ти п по свије градови војска француска, а н&РУае' 

адријатичком била је флота русијска с админа0^ 

русијскијем Сињавином. Овај је послао био « л 

бровник сенату рећи, да му допусте у Дубп0 

метнути гарнизоа во.јске русијске, само да' Му 

новце за рану. објећајући им, бранити град од фп?Ју | 

цуза, а послије рата, који се таки послије окончао 

Тилзиту, повратигп им га опет. Виша чест сенато * 

народа бпла је склоњена, да пусте Русе у гп?4 

но мања чест пошље кријући четири депутата у 3«’ 

дар Лористону и Молптору, зовући их и говорећи I

да им се воле предати, него Руснма. Ја сам внћао 

ове депутате у Задру много пута.

Тако дођу Французи неки по суву преко турске 

земље, а неки по мору на Стон у Дубровник.

мору на Стон не бп моглп проћи ни по што, да их 

не буде пустио ђенерал фрегате руске, неки Гр& 

Како су ушли Французи у Дубровеик, онај час раз-* 

грабили су богато оно, толико стотина година са- 

бирано сакровиште, а најпослије и по црквама 

сребро, тако да су неколико милијона цекина 

однијели. Кад су ово виђели Дубровчани, онда су 

се покајали, што нијесу пустили у град Русе и та* 

ко послушали савјег адмирала Сињавина. Делутати 

пак. који су звали Французе, нијесу могли од уко« 

ра народњег онстати, него су се једни утопили у 

мору, а други су свиснули од жадости. Ову су мн 

историју казивали исти Дубровничани, код који сам 

стајао 10 дана г. 1810, идући у 1»оку како великн 

викариЈе по декрету императора Наподеона. Но 

дај да се сада вратимо к мојој повјести.

Нз Дубровника одлучим се по мору и стигнем 

у Кастел Нови у манастир Савпну 4. Декембра 1810.

«ан>е приспјевка мог у Боку Которску 

Д0*®* 0 викарске дужности почетак. Рас- 

Ђ1во клера и нарушење црковног бла- 

:а и запта. Из овог извора проистичу- 

Т°ЧП њеколико примјера бесчиности, која 

№ у наше благочасти народу Боко-Ко- 

^торсвом, И моје ту опасности живота.

и

Дошавши у манастир Савину, дочека ме ар- 

аНДрит савинскн г. Нпканор Бочетић часно, 

аво гођ и њека свјетовна господ^а, као: 

Гте^-ан Чупковић судац. Нпколаје /Кивковић, 

капетан. конте Борђе Војиновић, мој одавна прн- 

јатељ. п млоги другп трговци, капетанп морски 

н стари моји знанци. Капетани Јевта Вучетећ и Ва- 

силије Јурасовић, речени Вунгур, јесу ми дошли 

с Савину, за поодити ме п радовати се моме до- 

ласку у Воку; а поп Александар Цвјетковић 

дошао је проситн да му 6. декембра дођем на об- 

јед. будући да његова парохнјална црква слави 

светптеља Нпколаја, који на тај дап пада. Тако 

отвлем сутра дан с архпмандритом савинским, мо- 

јијем свештенпком Стефаном Новоселцем и с ђаком 

реченоме пону Александру 

ме попу Марку, прије литурђије, ту у дому ма- 

ло отпочинем, а послије отидем у цркву, која лежи 

на високој једној планпни. Овђе сам слушао свету 

лнтурђију и неколико ријечи поучења о празнику 

светитеља Николаја народу говорпо. Послије служ- 

бе обједовали смо код реченога пароха славно.

Једва смо ручали билп, а оно ме запроси Пе- 

тар Црногорац, да пођем на вечеру. Ја то учпним 

вече весело код њега проведем. Ту мп капетан 

Спиро Кодеза није дао сву ноћ заспати с његовом 

вјесмом и весељем. Сутра дан, т. ј. 7. Декембра, 

пошље ми г. Чупковић барку из Новога, куда одем 

са истпм архимандритом савинскијем и оцем Соф- 

ронпје.м 'Бучићем. Исти дан дођем с овим истим пред 

Котор.

■

Но

Б
злато п његовом оцу, старо-

I

п то

Када смо около подне стигли под Котор на нри-
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станпште, т> нас је дочекала поч

с\ КналгауиРаИЦуСКа- с ^ан^ом (музпко^*^* св4 I .г* п све парохе, кнезове и све поглаваре оп-

ковником и ,ИЛИ В0Јелу по’а« свв оЈЛОЈе*>». Х$ ! •«пЛЈ1к!а бвдошн у Котор, ла се с н.пма ви- 

билп посве ?0СТИ војипД!1’ аојвИ?Г с »ол! отаС”да потребите уредбе парохгма предам, т. ј.

ВОДИ5П су ме Ј«е У мувдир- 0д М0Ра до гпч, 6у,е»* Ј"М се имај/владатп и СВ0ЈУ спеште"пчкУ ДУ®иост

обијенашр пп«« НаШИ хрнстиЈани и тД4ла СвР°- ^идвати првмж Бога, краља и прама парода,

тгт_ ], наше Дркве звонвла су звопа п , тРг°8цв. у 0СВ'ГН,аВп1пнпга стада христова.

сам с??? рПКалп су свп топови'’рад1огЈВр4Ва,в- ле*ТЦдтћи ја у Боку, мпслио сам, да ћу наћп у

себи да Че о'гоШТа Сб ,танП’ П размишљаваоСВ0’Са* „Јсвештеиство у своме чину обучено да се од-

печења као т 0 Франчуска иолитикав ,са* У ^ Ј од мпрскпје, како што уе ту у Далмацији, у

г.пх- Љ,%ка? шт? сам и иогодио. Јосш1» т И 4Вм без дПК Л.гстрпји. РуспЈИ: по то сам сеЈакопрева-

обу’иСте<^ан Јак°вић, капелан, дочекалиРВИ^ Па‘ 1рГтер када сг мп почелп долазитп неки кнезови

тога /ЈгКе у!!^ЉеМ И Крстом на вРати цпЛУ Нас Ј пог1аварп са својим свештеницима, нијесам могао

тоТе хГаму честТа^?мКВ)% по^онно саЦР е^ ^Јг од ДРУгог разликовати Тако ми дођуједном 

епигк-Апо ес тао сам хРпстиЈаном нпрпт,С| Све’ Иттм п поглавари општпча Грбаљске, Кртолске и 

шање своме ктљуп^пЈ* ^ впЈеРн°ст и вР0**0г ^пггичке п с њимосам попова, пољубе ме сви т руку

мир п љубопР п^1И преноР>'нно сам пм орл?у* ипоздраве ме. Међу овима угдедам једвог свештени-

1 Нзцпквептп Л ближаиЈСм својијем бит° позиавајућн га по аљина и по бради да Је поп,

гтрп п<х1РКВе°ТПдем на авартир опред1еЛрл « гпитам онпје кнезова, Је ли јошт којп поп с њи-

нТ"раг стун7о ГбуВернат°Ра ^°нта еЈ^Г14- I « Дошао- а онп нп .ОДГОВ°ре’ да ппа ту с

данта ,1, С ,;т'. 6 °’ а ето ти ми колунела и Ј Сав дма осан попова, показајући мп руком једног по

м Г У Г са епиЈем сфицирма да но Ван- I Гедног. 0 Боже! колпко сам остао удпвљен п гото-

туторп на°Ше „ГЈД°ђу СВП Еогорсаи’ вдас«л2' ЈГизван себе од жалости, гледајућп, „а што је спао

скопа Ге!? пииР/ С ^Р?СГ0Јани» од г. римског рп ’ свештеепчкп п у каквом се норуганиЈу наодп од

Р7рина. У небиће пстог. викатпо лГепи' Ргмљана п од свакога, који зн8, шта Је благочиније

лоћР м!ТЈе Свешгеника 0 диа фратраТЈСгтп!е10‘ духов!о, и клер псточне цркве у Боки Которској. Д^с-

р„ 1 . .п г> ДвД^гат Давлуци учинити мп’ радан тпна је да се љека чест свештенпка доста прилич-

сам о^еТсве ГСТРИ' Тре?1П п нетврти Дан иТоТЈ » т0 наЈбо*е У П0ВСП0Ј номуннтади/но ве-

пм тако чаЈ«4 4 "азнамеи°ване п врагио 1° ћа чест Је била главе п браде обрпјане п у бпјелп- 

ао .Јајам. г сам . аљиаа ди КОљева, послиЈе се црљеним појасом

тзео сам1 г^Ј0!’3 °ТП0'Ш"-У0 сам пеколнко дана » I паса-1И' ист0 тако као и 5Шрскп'

пв КПТПП.П секретара некога Николт Ра шДк® ' Впше од једнога часа водио сам разговор с они-

штипе Гк“°СЛПЈ-е Сам писао цирауларе у све7п I Јем "сглавари- а с!впше с "онови, учећп псте, како

... т- д . оке 11 Јавио сам, да је Далмаппт .Г >а-иа поповом носптл аљпие п како пм се треба

пмгтрг,.1°РСКаттП0СЛПЈе впше стољећа с тоЈољеп..0* држатп свога свештеничког чипа п карактера, да

монвРттТОра ЈЈаполеона добпла епископа п ** I се може распознати п разлпковатп свештеник од мп-

1с10 “исратор Јћиолеон декретом од 26 аапта ’ РЈанпна- 1Ја ова) мо) савјет одговорплп су мп они, да

скопк ,Л„ ,Ј ЛН° у ’0|;! за велпког викарпја епи- *емаЈУ за што купптп љепшпје и од друге боје (ко-

скопа далматинског, за унрављаги црквомТСи л-гра’ Фарбе)'

г 1 Послије него се ДалмациЈа и Бока од Котора
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г 1 Послије него се ДалмациЈа и Бока од Котора
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избавпла од ига турскога, потпали су жпгељи ова-, 
је провпнција под владање венецијанске репубдиае 

која никада није дозволила, да Дадматини и Воке1 

жани народа источног вјероисповједања имају Сво- 

га епископа, како што се види у историјама, изда* 

ним у оно вријеме од неког теолога. Венецијанској 
републици савјетује оват теолог, по имену Падре 
Паул, напише псторију илиричког народа и опише 

њиове обичаје п храброст, особито пак Далматина 

и Бокежана. У својој историји говори: „Ако 

икада потпалп ови народи под власт исте репубди- 

ке. да се пмају држати у највећем ненросвјештењу 

и мраку и под најтежпм игом, јер друкчије неће би- 
ти никако миран и подложен, нит’ ће се моћи њим 

владати.и 0 луда савјета! Свп просвјештени цари и 

краљп и сви прави владјетељп народа свог желе 

старају се иросвијетити своје подложнике, како и ро- 

дитељп своја чеда, да могу зната, шта је дужност 

прама Бога, прама свог законог краља, прама својн 

родитеља и прама свог блпжњег. и за ово просвје- 

штење народа и поданика расгоче цари небројено 

благо, установљавајући школе п семчнарије; а упо- 

менути мудри теолог учи своју републику, да јој цо- 
даници остану у најдубљој и вјечнтј помрчини в 
непросвјештењу, подобни народу идолопоклоничком 

у царству хинеском, у Индији, ђе сасјед сасједа ј- 
бија, брат брата роби и један другога крв прољева 

и пије, што се често догађало и у Дадмацији, суви- 
ше у Боки Которској.

У небнће епископа источног вјероисповједа- 
у Далмацији одили су за рукопол^жење па сте- 

пен ђаконства и свештенства странијем еппскопи- 

ма аеки у Аустрију, некп у Турску, а неки у Цр 
ну Гору, и тако су с великим трошком, трудом 

опасношћу по мору и по суву получавали чпн 

штенички. Ту је било до избрањамога 

владање у Далмацији слободно свакоме манастиру, 
калуђеру п попу слати своје ђаке, или синове за 

рукоположење, ако и неће ништа

чзСловап и псалтир. А кад се већ један пут доче- 
ју петрахиља и требника, то је већ њима доста; 

оНи се не старају више о науци ц не мпсле о поучи- 
Јељнијем књигама, које и немају све цркве окром 

Јри манастира. Како ће дакле овакп народнп иа- 
сТири коју науку и пропЈвијед дати своме преданоме 

себп стаду? Како ће христијани знати, шта је њпова 

и вјечна дужност прама Бога, прама свог зако- 

иог краља, и прама свог блпжњег? Слијеп пастир, 
сдијепо п стадо; сљедоватељно слијеп слијепа 

док оба не падну у јаму.
У Боки Которској имало је духовенство исгоч- 

иог вјероисповједања при републпци вееецијанској 
неко утјешење п нешто мало више добра, не-

цаЈУ

света

ба вак
води-

мадого далматипски клер. Будући да су у Боки Котор- 

ској два дијела закона источног, а трећи дјео рим- 
ске цркве, међу тим сви ирави Славјанп, једнога 

рода а по Хресту црава браћа; друго: што су Бо- 
кежи, колико сам ја у биће мога впкарства међу 

н,има стојећи пскусити могао, славнп п у оружју 

храбри, и што су пловећи по мору себп доста про- 

свјештења прибавпти могди; а треће: што граниче 

с народом самовласним црногорским, који је сав 

источног вјероисповједања. Венецвјанска је репуб- 

дика била пз неке политике допустила црногорски- 

јем митрополитом да могу над Боко-Которскпм кле- 

ром у црковнвјем стварма неку власт имати, т. ј. 

дркве освештавати, ћерике рукоиолагати п парод 

лоодити, и то је било и под австријским у 9 годи- 

на владањем и све до доласка Француског оружвја 

и мога прихода у ону провинцију, како велики ви- 

карије епископа далматинског. Но будући да је у 

Далмацији и у Боки Которској народ без семпна- 

раја и без другије школа лежао у крајној сљепоти, 

непросвјештењу и самовољству, зато ни исти упо- 

менути црногорски митрополити нијесу могли поста- 

вити самовољна они клер и народ у црковно бла- 

гочиније, јер ђе је рат или каква ларма, ту је први 

војводапоп;ако се ђе скупштине сваде и потуку, ту је

0

ња

и
све- 

на црковно

више знаги, него



316
3171

избавпла од ига турскога, потпали су жпгељи ова-, 
је провпнција под владање венецијанске репубдиае 
која никада није дозволила, да Дадматини и Воке1 
жани народа источног вјероисповједања имају Сво- 
га епископа, како што се види у историјама, изда* 
ним у оно вријеме од неког теолога. Венецијанској 
републици савјетује оват теолог, по имену Падре 
Паул, напише псторију илиричког народа и опише 
њиове обичаје п храброст, особито пак Далматина 
и Бокежана. У својој историји говори: „Ако 
икада потпалп ови народи под власт исте репубди- 
ке. да се пмају држати у највећем ненросвјештењу 
и мраку и под најтежпм игом, јер друкчије неће би- 
ти никако миран и подложен, нит’ ће се моћи њим 
владати.и 0 луда савјета! Свп просвјештени цари и 
краљп и сви прави владјетељп народа свог желе 
старају се иросвијетити своје подложнике, како и ро- 
дитељп своја чеда, да могу зната, шта је дужност 
прама Бога, прама свог законог краља, прама својн 
родитеља и прама свог блпжњег. и за ово просвје- 
штење народа и поданика расгоче цари небројено 
благо, установљавајући школе п семчнарије; а упо- 
менути мудри теолог учи своју републику, да јој цо- 
даници остану у најдубљој и вјечнтј помрчини в 
непросвјештењу, подобни народу идолопоклоничком 
у царству хинеском, у Индији, ђе сасјед сасједа ј- 
бија, брат брата роби и један другога крв прољева 
и пије, што се често догађало и у Дадмацији, суви- 
ше у Боки Которској.

У небнће епископа источног вјероисповједа- 
у Далмацији одили су за рукопол^жење па сте- 

пен ђаконства и свештенства странијем еппскопи- 
ма аеки у Аустрију, некп у Турску, а неки у Цр 
ну Гору, и тако су с великим трошком, трудом 
опасношћу по мору и по суву получавали чпн 
штенички. Ту је било до избрањамога 
владање у Далмацији слободно свакоме манастиру, 
калуђеру п попу слати своје ђаке, или синове за 
рукоположење, ако и неће ништа

чзСловап и псалтир. А кад се већ један пут доче- 
ју петрахиља и требника, то је већ њима доста; 

оНи се не старају више о науци ц не мпсле о поучи- 
Јељнијем књигама, које и немају све цркве окром 
Јри манастира. Како ће дакле овакп народнп иа- 
сТири коју науку и пропЈвијед дати своме преданоме 
себп стаду? Како ће христијани знати, шта је њпова 

и вјечна дужност прама Бога, прама свог зако- 
иог краља, и прама свог блпжњег? Слијеп пастир, 

сдијепо п стадо; сљедоватељно слијеп слијепа 
док оба не падну у јаму.

У Боки Которској имало је духовенство исгоч- 
иог вјероисповједања при републпци вееецијанској 

неко утјешење п нешто мало више добра, не-

цаЈУ

света

ба вак
води-

мадого далматипски клер. Будући да су у Боки Котор- 
ској два дијела закона источног, а трећи дјео рим- 
ске цркве, међу тим сви ирави Славјанп, једнога 
рода а по Хресту црава браћа; друго: што су Бо- 
кежи, колико сам ја у биће мога впкарства међу 
н,има стојећи пскусити могао, славнп п у оружју 
храбри, и што су пловећи по мору себп доста про- 
свјештења прибавпти могди; а треће: што граниче 
с народом самовласним црногорским, који је сав 
источног вјероисповједања. Венецвјанска је репуб- 
дика била пз неке политике допустила црногорски- 
јем митрополитом да могу над Боко-Которскпм кле- 
ром у црковнвјем стварма неку власт имати, т. ј. 
дркве освештавати, ћерике рукоиолагати п парод 
лоодити, и то је било и под австријским у 9 годи- 
на владањем и све до доласка Француског оружвја 
и мога прихода у ону провинцију, како велики ви- 
карије епископа далматинског. Но будући да је у 
Далмацији и у Боки Которској народ без семпна- 
раја и без другије школа лежао у крајној сљепоти, 
непросвјештењу и самовољству, зато ни исти упо- 
менути црногорски митрополити нијесу могли поста- 
вити самовољна они клер и народ у црковно бла- 
гочиније, јер ђе је рат или каква ларма, ту је први 
војводапоп;ако се ђе скупштине сваде и потуку, ту је

0

ња

и
све- 

на црковно

више знаги, него



318

првп иоп; акојекојина ратуиз пушке својекогаи 
бпо, то је њему иишта; савјест га не обличује, 
он попује п служи свету латурђију, како п до 
Нитп ту помажу свије светије апостола п свети?р 
седам сабора канони, а камо лп мптрополити и еци. 
скопи п њновп намјестнпци. II ко би могао описатЈ 
њпову сљепоту, непросвјештење п обичаје? Но цри% 
зрјело је већ вишњег суштаства око на онп клеп 
и народ; штедра и неисцрпљена царска мплост ни. 
ператора Франца I. ногледала је п постарала се 
да се како у Далмацији, тако п у Боки Которској 
уреде школе п семинарпје, да се новодобивенп ње- 
говп п впјерни поданицп просвпјегити могу, у нау. 
кама процвјетатп п тако славптн, као п другп ц,е. 
говп поданпцп псточног вјеропсповједања, који Се 
налазе у Мађарској п другим његовим земљама.

Не могу пропустптп, да не опишем овђе, како 
се клер у Боки Которској гнусно п свешгенику не- 
прплично носи. Већа чесг мирскпје попова у Бока 
брпје браду, брке п косе на глава, п само на врху 
главе впди се један бач впше затпока. Оии носе 
бијелу до кољена аљину п но њој пашу се црљеним 
паспћем, плпти пешкиром од вуне; носе бијеле чак- 
шире (беневреке), које су, како п аљииа, од вуне 
опанке од коже говеђе п ктпе на главл, као п оста- 
дп прост народ. Нп један поп не пзилази из своје 
куће ни у цркву, без дугачке пушке п за пасом по 
двпје мале п јатаган. Онп мп кажу, да су спромаси 
п да немају зашто купитп себи плавегне чоје, да 
скроје себи доламу и чакшпре, а имају зашго ку- 
ппти оружпје, пушке, пиштоље, ноже, све у сребро 
оковане. Тако се многп попови од мирског човјека 
ни у чему не разликују, веће ако је у цркви, када 
обуче на се одежде црквене Ако се свади једво 
онштество с другпм, ту поп ваља да буде најпрви 
војвода, да се пред њпма бпје. Ако би који мирјанин 
другоме коју горку ријеч рекао, пли би га опсовао, 
онда се зову на мејдап, п ту ваља да поп пред њи- 
ма буде, мјесто што би као њнов пасгир п тобож*
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дп учитељ свој народ мприо и од зла и крвопро- 
лпћа одвраћао. II кад која страпа другој одолп, 
0нда се хвале, како су билп бољи јулаци од другп- 
;е. Видећи дакле прости народ, што чине попови, 
д,иовп тобожнп пастири, сљедују и онп њиовпјем 
стопама, нптп расуђују, да је смртнп грпјех убитп, 
туђу *МУКУ отет^ уарасти, преварити, п т. д. У свп- 

'народи у Европп, куд сам ишао, впдио сам, да 
нешто зла п сљепоте, но нпђе, да се

него

јем
има свуда по
чинп оно, што у Боки Которској п Дрној Горп.

Што се тпче брака п крвосмјешења у сродству, 
хога понајвпше пма у Боки. ГБпови поповп вјенчавају 
п0 допуштењу мапастирскпје старјешпна п прото- 
попа, све, који или не знаду, што пм закон заповп- 
једа. плп то чппе из корпстољубља, плп не знају, 
даћеБогу датп одвјет за своје небрижење п преступље- 
н,еканона црковнпје. Шго гођ поп народу рече п каже, 
онп га слушају, нпти би, мпслпм, простп народ пре- 

захона у сродству п женпдби, само да мујеступио
умпо његов свештеник казати и с олтара наповидп- 
тп, прије него дјевојку испросп плп отме, да је то 
грпјех и да то закон не допушћа. II ево јошт цр- 
н>ега обпчаја у Бокп, које се чпви такође и у Цр- 
ној Гори п у Албанијп турској. Ако има отац муш- 
ко дпјеге од двије, трп и до пет шест година вели- 
ко и у сасједа видп дјевојчицу од истије илп ма- 
њије годпна, онда је испросп за свога спна п је- 
дан родптељ даде другоме вјеру, да ћеседјеца пс-

се онп спријатељитп. Не 
II што

;

просптп п узетп, п тако 
гледајућп, да су један род и једно племе. 
је јошт скаредвпје чути, када су двпје жене носеће, 
т. ј. трудне, онда се оцп или матере дјеце, која ће 
текар на свпјет пзпћп, уговоре п једно другоме вје- 
ру зада, да ће, ако једно дијете буде женско, адру- 
го мушко, ову дјецу у брак сачетати. И када се 
дјеца роде и узрасгу, онда се узму, премда се мо- 

битп једно другом не смилп. А морају се узетп 
_ вјенчатп зато, зашто су родитељи њиови узајмно 
себи вјеру задали, док су дјеца јошт у утробп бп-
же
и
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првп иоп; акојекојина ратуиз пушке својекогаи бпо, то је њему иишта; савјест га не обличује, 
он попује п служи свету латурђију, како п до 
Нитп ту помажу свије светије апостола п свети?р 
седам сабора канони, а камо лп мптрополити и еци. скопи п њновп намјестнпци. II ко би могао описатЈ њпову сљепоту, непросвјештење п обичаје? Но цри% 
зрјело је већ вишњег суштаства око на онп клеп 
и народ; штедра и неисцрпљена царска мплост ни. 
ператора Франца I. ногледала је п постарала се да се како у Далмацији, тако п у Боки Которској уреде школе п семинарпје, да се новодобивенп ње- говп п впјерни поданицп просвпјегити могу, у нау. 
кама процвјетатп п тако славптн, као п другп ц,е. говп поданпцп псточног вјеропсповједања, који Се 
налазе у Мађарској п другим његовим земљама.

Не могу пропустптп, да не опишем овђе, како се клер у Боки Которској гнусно п свешгенику не- 
прплично носи. Већа чесг мирскпје попова у Бока брпје браду, брке п косе на глава, п само на врху 
главе впди се један бач впше затпока. Оии носе бијелу до кољена аљину п но њој пашу се црљеним 
паспћем, плпти пешкиром од вуне; носе бијеле чак- шире (беневреке), које су, како п аљииа, од вуне 
опанке од коже говеђе п ктпе на главл, као п оста- дп прост народ. Нп један поп не пзилази из своје 
куће ни у цркву, без дугачке пушке п за пасом по 
двпје мале п јатаган. Онп мп кажу, да су спромаси п да немају зашто купитп себи плавегне чоје, да 
скроје себи доламу и чакшпре, а имају зашго ку- 
ппти оружпје, пушке, пиштоље, ноже, све у сребро оковане. Тако се многп попови од мирског човјека ни у чему не разликују, веће ако је у цркви, када 
обуче на се одежде црквене Ако се свади једво онштество с другпм, ту поп ваља да буде најпрви 
војвода, да се пред њпма бпје. Ако би који мирјанин 
другоме коју горку ријеч рекао, пли би га опсовао, онда се зову на мејдап, п ту ваља да поп пред њи- 
ма буде, мјесто што би као њнов пасгир п тобож*
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дп учитељ свој народ мприо и од зла и крвопро- 
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захона у сродству п женпдби, само да мујеступио
умпо његов свештеник казати и с олтара наповидп- 
тп, прије него дјевојку испросп плп отме, да је то грпјех и да то закон не допушћа. II ево јошт цр- 
н>ега обпчаја у Бокп, које се чпви такође и у Цр- 
ној Гори п у Албанијп турској. Ако има отац муш- ко дпјеге од двије, трп и до пет шест година вели- ко и у сасједа видп дјевојчицу од истије илп ма- њије годпна, онда је испросп за свога спна п је- 
дан родптељ даде другоме вјеру, да ћеседјеца пс-

се онп спријатељитп. Не 
II што

;

просптп п узетп, п тако 
гледајућп, да су један род и једно племе. 
је јошт скаредвпје чути, када су двпје жене носеће, 
т. ј. трудне, онда се оцп или матере дјеце, која ће 
текар на свпјет пзпћп, уговоре п једно другоме вје- ру зада, да ће, ако једно дијете буде женско, адру- го мушко, ову дјецу у брак сачетати. И када се дјеца роде и узрасгу, онда се узму, премда се мо- битп једно другом не смилп. А морају се узетп 
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да. Овај брак мора сљедовати, и да би једно 
ове дјеце слијепо, хромо, или наказно било. Ц 
момку, т. ј. женпху није по вољи невјеста, пли 
вјести жених, онда побјегне једно од другога и са- 
крије се, но зато остане опет једно с другим д0 
смрти свезано. Међу тим побјегну млоги младићи 
којима се своје суђенице не допадају, по мору * 
Смирну или Царпград, ту се ожене и на вијеки о- 
стану, зашто их тамо нико не познаје, нити пита, 
јесу ли се прије женили пли не. Мало прије мога 
у Боку доласка ожени се један христијанин из Рис- 
на и узме дјевојку из општпне Новске. Отац п ма* 
ти ове дјевојке прпнуде је, те пође за истог жени- 
ха. II будући да је дјевојка преко воље своје пошда 
то је неко мадо вријеме са својим мужем у пајве- 
ћем незадовољству живида, а послије се разбољела 
од очајања и с ума сишла. Муж ове жене доведе 
је з манастпр Савпну, да јој ту Бога моле. Једно 
јутро у дан неђељеи устане болесне ове жене муж 
п зовее је, да иду на јутрењу. Жена му одговори, 
да он иде и да ће она доћи док се обуче. Муж о- 
де, а остави код жене оружије, а кад се 
из цркве, да впди, што је жена закаспила, а оно 
нађе жену своју мртву на ностељи, која се сама из 
очајања ножем свога мужа заклала. На ма јаве ње- 
зинијем родитељпма несрећни овај случај, који до- 
ђу и погребу је. Ево дакле шта се међу мужем и 
женом догађа за узрок слијепије родитеља, који 
преко воље своје кћерп принуђавају, да иођу за о- 
нога, кога ови оће, а не кога кћи љуби и милује. 
А ово се прије мога духовног владања често и у 
Дадмацпји догађало. И јошт памтим, да су се неке 
жене, које су принуђене биле од својиЈе родитеља 
посегнути за онога, кога нијесу наравно љубиде, у- 
топиле, а њеке објеспле, а млоге у турску земљу 
побјегле и тамо се за другога мужа удале. неиспи- 

од тамошњије црковније пастира, јесу ди сло- 
бодне или не.

Речена жена, која се сама заклала, пмала је млађу

сестру, коју су исти родители дали за ис
^а^зета. не бојећи се, да се и она не би заклал>ц 

њезина сестра. А то се чинило за тај узрок, 
а веби изгубили пријатељство између оне двије фа- 

Јилије. Сад питам ја, које то допустио? II ђе је та 
књпга, која дозвољава једноме човјеку, и то хрис- 
тпјанину, да море Јзети за се двије рођене сестре? 
»е су свештеници п пароси Оили? ђе ли је на гла- 
I; манастир Савина, који је свој Боки тобоже гла- 
Ба? ђе ли Је ^00 архимандрит савински, мудри Ни- 

Богетић, и други у њему јеромонаси? Зар се
они-

°Д
ако

икако

канор
ви један није могао наћи, да каже и запријети 

христијанима, да пе чине онаково скверно кр- 
восмјешање и безакоње, на јавну саблазну свој Бо- 
кп и на опакп изглед свему другом народу и хри- 
стијанству? Кад сам за оно безакоње разумио, био 
сам љубопитан и испитпвао сам, које то допустио, 

казали су мп неки свештеници и христијани, да 
је Савина то допустила за неку милостињу, а по- 
којни протопоп рисанскп Пвелић заповједио своме 
млађему капелапу. попу Јови Поповићу. да их вјен- 
ча, а што је прије мене било, није се веће могло из-

И

поврати
лијечити.

Отуда се впди јавно, да упоменути они погла* 
вари, који су то допустили, нијесу нигда у Крмчију, 
илп у сабраве уТребнику каноне завирили, ђе се 
пише: „Свештеник аште ва вједјенијиблагословит ваз- 
брањени брак, од сродства, иди кумовства, или че- 
тверобрачија. или неим}шта вазраста, сирЈеч аште 
њест муж 15 љет, а дјевнца 13, да нзвержетсе и брак 
да будет нетврди.“ У нстим правилима црковнијем 
стоји, да се и свештеник извргае п одлучи, који по- 
знани забрањени брак вјенча; но ја велим, да би 
много више ваљало и праведније било извргнути и 
свештенства лишити онога, који допушта по небис- 
тром расуђењу и слабости, или по свом користољу- 
бљу, гореречене забрањене браке сачетати, него о- 

, који је по заповијести свога старијегавјенчао. 
Не могу пропустити да не опишем обичаје и 

2Ј. Г. Зеджћа.

тане
нога
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да. Овај брак мора сљедовати, и да би једно ове дјеце слијепо, хромо, или наказно било. Ц момку, т. ј. женпху није по вољи невјеста, пли 
вјести жених, онда побјегне једно од другога и са- крије се, но зато остане опет једно с другим д0 
смрти свезано. Међу тим побјегну млоги младићи којима се своје суђенице не допадају, по мору * Смирну или Царпград, ту се ожене и на вијеки о- 
стану, зашто их тамо нико не познаје, нити пита, јесу ли се прије женили пли не. Мало прије мога 
у Боку доласка ожени се један христијанин из Рис- на и узме дјевојку из општпне Новске. Отац п ма* 
ти ове дјевојке прпнуде је, те пође за истог жени- ха. II будући да је дјевојка преко воље своје пошда 
то је неко мадо вријеме са својим мужем у пајве- ћем незадовољству живида, а послије се разбољела од очајања и с ума сишла. Муж ове жене доведе је з манастпр Савпну, да јој ту Бога моле. Једно 
јутро у дан неђељеи устане болесне ове жене муж 
п зовее је, да иду на јутрењу. Жена му одговори, да он иде и да ће она доћи док се обуче. Муж о- де, а остави код жене оружије, а кад се 
из цркве, да впди, што је жена закаспила, а оно 
нађе жену своју мртву на ностељи, која се сама из очајања ножем свога мужа заклала. На ма јаве ње- зинијем родитељпма несрећни овај случај, који до- ђу и погребу је. Ево дакле шта се међу мужем и 
женом догађа за узрок слијепије родитеља, који преко воље своје кћерп принуђавају, да иођу за о- 
нога, кога ови оће, а не кога кћи љуби и милује. А ово се прије мога духовног владања често и у 
Дадмацпји догађало. И јошт памтим, да су се неке жене, које су принуђене биле од својиЈе родитеља 
посегнути за онога, кога нијесу наравно љубиде, у- топиле, а њеке објеспле, а млоге у турску земљу 
побјегле и тамо се за другога мужа удале. неиспи- 

од тамошњије црковније пастира, јесу ди сло- бодне или не.
Речена жена, која се сама заклала, пмала је млађу

сестру, коју су исти родители дали за ис^а^зета. не бојећи се, да се и она не би заклал>ц 
њезина сестра. А то се чинило за тај узрок, 

а веби изгубили пријатељство између оне двије фа- 
Јилије. Сад питам ја, које то допустио? II ђе је та књпга, која дозвољава једноме човјеку, и то хрис- тпјанину, да море Јзети за се двије рођене сестре? »е су свештеници п пароси Оили? ђе ли је на гла- 
I; манастир Савина, који је свој Боки тобоже гла- 
Ба? ђе ли Је ^00 архимандрит савински, мудри Ни- Богетић, и други у њему јеромонаси? Зар се
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христијанима, да пе чине онаково скверно кр- 
восмјешање и безакоње, на јавну саблазну свој Бо- 
кп и на опакп изглед свему другом народу и хри- стијанству? Кад сам за оно безакоње разумио, био 
сам љубопитан и испитпвао сам, које то допустио, казали су мп неки свештеници и христијани, да 
је Савина то допустила за неку милостињу, а по- којни протопоп рисанскп Пвелић заповједио своме млађему капелапу. попу Јови Поповићу. да их вјен- 
ча, а што је прије мене било, није се веће могло из-
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поврати
лијечити.

Отуда се впди јавно, да упоменути они погла* 
вари, који су то допустили, нијесу нигда у Крмчију, 
илп у сабраве уТребнику каноне завирили, ђе се пише: „Свештеник аште ва вједјенијиблагословит ваз- 
брањени брак, од сродства, иди кумовства, или че- тверобрачија. или неим}шта вазраста, сирЈеч аште 
њест муж 15 љет, а дјевнца 13, да нзвержетсе и брак да будет нетврди.“ У нстим правилима црковнијем стоји, да се и свештеник извргае п одлучи, који по- 
знани забрањени брак вјенча; но ја велим, да би много више ваљало и праведније било извргнути и 
свештенства лишити онога, који допушта по небис- тром расуђењу и слабости, или по свом користољу- 
бљу, гореречене забрањене браке сачетати, него о- , који је по заповијести свога старијегавјенчао. 

Не могу пропустити да не опишем обичаје и 
2Ј. Г. Зеджћа.

тане

нога
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аип!) него само оно описујем, што сам очима мо- 
ма видио и ушима чуо, и оплакивам моју у Христу 

/чпаћу, молећи и заклињајући оне из Боке, који би 
в кад читали ову моју повјест, да се пробуде и од 
сд>еиарије отресу. И толико не кривим оно непро- 
сви)ештен0 свешге11ств°1 зашто сам и ја слијеп, 
кодико кривим пропадшу мљетачку реиублику, која 

неку слијену своју политику и корист није у толи- 
Бом ДУГ0М вијеку нигда допустила, да буде у Дал- 
нацији и Боки Которској један благочасгиви епископ 
0 толикога народа пастир, који би се старао о про- 
свјештењу стада Христова и о науки клера свога.

Кад сам )а дошао у Боку, ишао сам по општи- 
нама и учио сам народ поцрквама, проповиједајући 
му. колико сам зиао; учио сам такође и савјетовао 

свештенике, који би мени долазили, данечинепо- 
нора, него да набљудавају каноне црковне. Особи- 
т0 сам им налагао. да се чувају и да не бдагосло- 
ве безаконе и забрањене браке, и то у будуће, а 
је прије мене било, оно нијесам истраживао, При- 
јегпо сам им такође, да ће сваки свешгепнк који 
у моје биће вјенча потајпо без цркве и без три на- 
повиЈеди с олтара, бити казњен. Најпослпје сам сва- 
јем иарохима циркуларно објавио, да кажу народу 
с олтара, да нрије три наповиједи не воде дома 
дјевојака. и ако би се родитељи уговорили били, да 
ће се онријатељити, док су дјеца јошт у утробама 
магерпнијем била, то да дјеца не слушају својије 
слијепије родитеља, него оно, што им света исгочна ма- 
тицрквазаповиједаиналаже. Овај самциркулар издао 
29. Декембра 1810 годиее, и то само зато, дасе не 
би послије произнашло, да је жених с невјестом 
својом сродан по крви или по духу, т. 1. по крштењу. 
Зато сам истим циркуларом и то обајвио, да ће се 
сваки онај брак разлучити, који се посдије вјееча- 
ња нађе да Је забрањен и канонима црковнијем 
противан; поред тога. да ће се и свештеник казпи- 
ти и парохију изгубити, који је знао, да жених с 
вевјестом у крвосмешању јест, пак их опет вјен-

21*

женидбе мпрскије свештепика у Боки Которској. р 
1810, кад сам тамо дошао, испроси неки ђак Богдап 
Секулић, садашњи поп, дјевојку и вјенча се с истои 
по закону у дому њезиније родитеља. Посдије вјеа. 
чања стајала је она у кућиродитеља својије њеио- 
лико мјесеци и чекала је, док се њезин жених ае 
запопи, и да ја у мало не дођо, запопио би се. д 
кад овај прими на се свештенство, доведе своју не- 
вјесту дома и по обичају пирује, т. ј. скупи сватове 
п весеље учини, и то послије него што ј*3 ироизве- 
ден био на степен свештенички. Овај је у Боки дрез. 
ни обичај био и ваљада су расуђавали први црковни 
поглавари њиови, који су их рукополагали, да Је грвјех 
прије свештенства ђаку савакупити се по закону са сво- 
јом вјенчаном супругом. Тако ми је казивао парох од 
Мајина, стари поп Сава Тановић. који је и данас 
жив, да је њега отац његов оженио п вјенчао с јед- 
ном дјевицом од осам или десет година, а п њему 
да није било више од дванаест љета; да га је по- 
сдије, не знам којп мптрополпт запопио и он литур- 
ђију служио. и када му је невјеста узрасла иуго- 
дине своје дошла, да је онда истом кући својој до- 
вео и пир илити весеље обично чинио. II ово су ми 
млоги казивали, да се родитељп и дјевојка, коЈ*’а ће 
се вјенчатиза клирика, т. ј. ђака, будућега свештени- 
ка, најпрпје уговарају, да се најприје жених запопи, 
пак послије да се чини пир и да ђевојка отидеже- 
ниховој кући; и ако се жених не би запопио, то да 
некјеста не сљедује свога мужа, макар се с њим 
већ и вјенчалабила. Птоје био узрок,што су се неки 
прије запопили, пак послије по закону са супругом 
жсвзли.

сахр

сам

што

Сада свак пека без пристрастија расуди, јесу 
ли ови гореречени обичаји били најкрајња сљепа- 
рија и је ли у ономе народу био пкада свештеник, 
или који поглавар и мало посвјешген, који би могао 
казати ономе народу, шго закон и канона црковни 
заповиједају. Ја с овим свештенике п поглаваре бо- 
кокоторске не осуђавам, нити обличујем (Боже
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чао, пли који је пренебригнуо будући брак трв цТТа 
с олтара наповидвти.

Ову је заповијест најприЈе преступио неки 
с Кумбура, који је 5. Фебруара 1810. г. вјенчао же- 
ниха (стојећа с невјестом у сродству посве близу) ту. 
ђе парохије около поноћи у једном магазину. "и та- 

ко не само што није три пута с олтара наповидио 
него Је јошт и законе црковне погазио, зашто је 
женидба била једнога мужа с двије прве братучеде, 
сљедоватељно незакона и забрањена. т. ј. један и 
исти жених узео био најприје неку дјевојку за же- 
ву, а послије смрти ове узме покојне своје жене од 
стрица сестру. 11рва је женидба закона била, 
друга пи по што. За ово је сродство знао речени 
поп, а знао је то, да сам ја прије овога вјенчања 
на три мјесеца дошао у Котор и није се хотио ме- 
ни јавити п за савјет пптати, него је пигао, као 
што је сам послије исповједио. некије слијепаца у 
манастиру Савиви, који су по првом њиовом оби- 
чају допустпли, да то море бити. Исти поп знао је 
за моју заповијед, коју сам ја у циркулару пздао, 
зашто их друкчије не би вјенчао био поиајно у 
газину, него јавно у цркви, премда су обоје жене 
бвле од два рођена брата прве братучеде, које не 
чине више него четири степева. Зато Је речени 
био казњен колико од мене, 
епископа. Ја оам доста впдио

. да имају о томе помњу, да по закону пасу њи- 
- предано отадо Христово. А уопште народ бо- 

** кИ јест добар п не море бити бољи и благого- 
к-е;нвји у призрјењу цркве и духовенства, него је 

амо у томе несрећан, што се уселио у њега неки 
„ари и злп обичај.

Много више примјера незаконога, т. ]. каноном 
к0вниЈ*ем противнога бракосачегања, због ко1ега 

о у Боки Которској и Црној Гори ц узајмно међу 
с Јем двијема провинцијама многе несреће збивају, 
с га0 бп ја навести: али судим. да ће сваки благо- 
пазумни читатељ из онога, што је досад у овој книзи 
о истој материји речено, довољно ностигнути моћп, 

а Су се сви зли обачаји и непоредак међу људе 
нашег завона оевје провинција јединствено због не- 
просвјештења клира породили и укоренули. и да их 
донде истријебити можно није, докле се гођ иколе 
вако за свештенство, тако п за свјетовне у Далма- 
цвји и Боки Которској, како гођ п у ирочијем ц. к. 
државам ве заведу, и тако мрак грубог незнања 
од онвје пначе добрије и храбрнје људи не прогна.

во

ма-
Освећењецркве у Котору: прерјекања и огор- 

епископом, а томе је узрок искање 
и остављење велико викаријалног 

достојинства.
чења с 
отпустапоп

толпко сувпше од г. 
труда, док сам до- 

био из Црве Горе к себи реченога жениха п не- 
вЈесту, којн су били тамо побјегли, да пх увјештам, 
да се добровољно разлуче без ка#ни од власти свЈе- 
товне, које сам и получио.

Преко свега мога стања у Боки Которској 
лико сам познати могао свештенство ондашње : 
род, увидио сам, да онп у сродству п крвосмјеша- 
њу никакве помње имају, нити се од тога чувају, 
или то море бити за гријех не почитују, или то 
чине из непросвјештења и користољубља. Међу 
истина је, да цијела ова погрјешка зависи од 
тенства

Исти христијани у Котору чекади су 
његова вокарија сваки дан, да и.м освеги Једну 

цркву уКотору,коју им једароваодукаод Дубровника 
Мармонг. 0 овој дркви морам мало опширније го- 
воритн. Јошт по учињеном миру међу Французима 

I и Руспма у Тилзиту г. 1806, ка^ су Русч нредали 
I Французима Боку од Котора, дође дука Мармонт с 

| оружијем у Котор. Ту му се нредставе сви деиута- 
господа од римске цркве; но у исто вријеме

епископа

иди

, ко- 
и на-

ти и
дођу и депутати од стране славено-српског народа. 
Дослије запита Мармонт римске депутате, колико 
има у граду Котору римскије цркава и народа ис-

тим
свеш-

и црковниЈе поглавара, којн нит’ имаЈ*у, нитг
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друга пи по што. За ово је сродство знао речени поп, а знао је то, да сам ја прије овога вјенчања 
на три мјесеца дошао у Котор и није се хотио ме- ни јавити п за савјет пптати, него је пигао, као 
што је сам послије исповједио. некије слијепаца у 
манастиру Савиви, који су по првом њиовом оби- чају допустпли, да то море бити. Исти поп знао је за моју заповијед, коју сам ја у циркулару пздао, 
зашто их друкчије не би вјенчао био поиајно у 
газину, него јавно у цркви, премда су обоје жене бвле од два рођена брата прве братучеде, које не 
чине више него четири степева. Зато Је речени био казњен колико од мене, 
епископа. Ја оам доста впдио

. да имају о томе помњу, да по закону пасу њи- 
- предано отадо Христово. А уопште народ бо- ** кИ јест добар п не море бити бољи и благого- к-е;нвји у призрјењу цркве и духовенства, него је 
амо у томе несрећан, што се уселио у њега неки 

„ари и злп обичај.
Много више примјера незаконога, т. ]. каноном к0вниЈ*ем противнога бракосачегања, због ко1ега о у Боки Которској и Црној Гори ц узајмно међу с Јем двијема провинцијама многе несреће збивају, с га0 бп ја навести: али судим. да ће сваки благо- 

пазумни читатељ из онога, што је досад у овој книзи о истој материји речено, довољно ностигнути моћп, 
а Су се сви зли обачаји и непоредак међу људе нашег завона оевје провинција јединствено због не- просвјештења клира породили и укоренули. и да их 

донде истријебити можно није, докле се гођ иколе вако за свештенство, тако п за свјетовне у Далма- цвји и Боки Которској, како гођ п у ирочијем ц. к. 
државам ве заведу, и тако мрак грубог незнања од онвје пначе добрије и храбрнје људи не прогна.

во

ма-
Освећењецркве у Котору: прерјекања и огор- 

епископом, а томе је узрок искање 
и остављење велико викаријалног 

достојинства.

чења с 
отпустапоп

толпко сувпше од г. 
труда, док сам до- био из Црве Горе к себи реченога жениха п не- 

вЈесту, којн су били тамо побјегли, да пх увјештам, да се добровољно разлуче без ка#ни од власти свЈе- товне, које сам и получио.
Преко свега мога стања у Боки Которској 

лико сам познати могао свештенство ондашње : 
род, увидио сам, да онп у сродству п крвосмјеша- њу никакве помње имају, нити се од тога чувају, или то море бити за гријех не почитују, или то 
чине из непросвјештења и користољубља. Међу истина је, да цијела ова погрјешка зависи од тенства

Исти христијани у Котору чекади су 
његова вокарија сваки дан, да и.м освеги Једну цркву уКотору,коју им једароваодукаод Дубровника Мармонг. 0 овој дркви морам мало опширније го- 

воритн. Јошт по учињеном миру међу Французима I и Руспма у Тилзиту г. 1806, ка^ су Русч нредали I Французима Боку од Котора, дође дука Мармонт с | оружијем у Котор. Ту му се нредставе сви деиута- господа од римске цркве; но у исто вријеме

епископа
иди

, ко- 
и на-

ти и
дођу и депутати од стране славено-српског народа. Дослије запита Мармонт римске депутате, колико има у граду Котору римскије цркава и народа ис-

тим
свеш-и црковниЈе поглавара, којн нит’ имаЈ*у, нитг



шточног вјероисповједаља. На ово му одговоре депута« 
ти, да има римскије манастира и цркава двана*ест~ 
а дула около 500; у народа пак грко-неунитског 
једна црква и 1000 душа. Ту је Мармонт остао за« 
чуђен, одговарајућп римскијем депутатпма, каква је 
то правица, да у Котору пма више народа грчкога 
него ли римскога вјероисповједања, иак уРимљава 
толике цркве, а у Грка само Једна?

Овом приликом запросе на ма депутати славе- 
но-грчког народа од г. Мармонта, да пм даде јошт 
једну цркву. будућп да има толико душа хрвсти- 
јански у Котору, а не имају него једну црквицу ма- 
лу светог еванђелиста Луке, у коју не море више 
стати од 100 душа. Тако им Мармонт обећа, да ће 
им датп једну цркву и да ће бити с њим п његовон 
правицом задовољни. Но сад је пптање, коју ће им 
дати.

327
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да не море ни десета чест народа стати у цркву 
светога Луке, зато су ме молили, да им речену цр- 

_брже осветим. Међу тимпокажуми горере- 
чено писмо епископа. Видећи ја ово писмо и за уго- 
днти толиком народу, пигаем архимандриту савпнско- 
ме да доведе ђакона и протопопа Нвелића и 
јошт пеколико свештеника; он то учини, и та- 
50 19. Декембра 1810. г. осветимо речену цркву 
нсто тако, како пише у великоме требнику у глави 
108. П како за освештење цркве, тако и за неустро- 
јени клер и неподобне п неваљале њихове древне 
обичаје дадем епископу 23 Декемвра.исте годпне сље- 
дујући репорт:

кву што

1810.У Котору на 23. Декембра по српски

Герасим боисијеју милостију архимандрит 
^анастира Крупе и велики наместник епис- 

далматскога у Боки од Котора.

ВисокоареосвештењеЈши г. еаискоа Венедикт, нам же 
архиаастир и о Христје брат љубезњејши.

Позвано је, да се јошт под Мљечанпма налази-
ло како у другим градовима, тако п у Котору, мдо- 
го римски цркава п мапастира. Но кад мљетачка 
република пропадне 1797. г. истога љета Аустиији 
подиану како Далмација, тако и Бока Которска. 
Послије установи цар австријскп гувернију у Дал- 
мацији и ова не имајући у Котору другог знатног 
зданија, прпнуђена буде узети један манастир од 
монахиња р.пмокатоличкпје за касарну. После овије 
стајали су у истом манастпру најпрпје рускп, а 
послпје француски војницп. Но послије некога крат- 
кога времена, на прошњу славеногрчког источног на- 
рсда, даде Мармонт псту цркву христијанима, коју 
сам чинио приправпти што је потреба за освеш- 
тење.

копа

Послије вашега одласка из Сплита, и ја 
се трећи дан одлучио од пстога за Боку од Ко- 
тора и с великијем трудом и страхом по мору од 
ајдукаинглескије, једва стиго дванаести дав у Боку, 
гдје од г. колунела и свпје официјала с цвјелим ба- 
талијоном под оружјем и с бандом т. ј. музиком, с 
којом су ме с проводили до наше цркве, и са лубар- 
дањем из топова од Фортнце и звонима у двије 

тако и од цркве до мога квар- 
унутрашњу потребу 

Рагузе и 
ми мет- 

томе

сам

{

цркве наше,
тира, ђе сам нашао сву 
и мобилију, по ордину Дуке од 
говернатора од Плирије Мармонта. На ма су 
нули солдата за страж} на врата (не знам 
узрока правога), оли да ме чува од злије људи, оли 
се боје дакуда не утечем,масе досјећам, данијени за 
што друто, него само за једну њиову политику, т. ј.

Жптељи дакле которскп молили су мене, да 
им ову цркву осветим, но ја им одговорим, да ваља 
зато најприје писати епископу п просоти од њега 
дозвољење; они пак одговоре, да је њима 
писао, да ћу ја доћи прпје њега у Котор и што је 
од потребе на мјесто њега све уредити.Н будући 
да се приближују празнвцп рождаства Христова

епископ

и



шточног вјероисповједаља. На ово му одговоре депута« ти, да има римскије манастира и цркава двана*ест~ 
а дула около 500; у народа пак грко-неунитског једна црква и 1000 душа. Ту је Мармонт остао за« чуђен, одговарајућп римскијем депутатпма, каква је то правица, да у Котору пма више народа грчкога него ли римскога вјероисповједања, иак уРимљава толике цркве, а у Грка само Једна?

Овом приликом запросе на ма депутати славе- но-грчког народа од г. Мармонта, да пм даде јошт једну цркву. будућп да има толико душа хрвсти- јански у Котору, а не имају него једну црквицу ма- лу светог еванђелиста Луке, у коју не море више стати од 100 душа. Тако им Мармонт обећа, да ће им датп једну цркву и да ће бити с њим п његовон правицом задовољни. Но сад је пптање, коју ће им дати.
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да не море ни десета чест народа стати у цркву светога Луке, зато су ме молили, да им речену цр- _брже осветим. Међу тимпокажуми горере- чено писмо епископа. Видећи ја ово писмо и за уго- днти толиком народу, пигаем архимандриту савпнско- ме да доведе ђакона и протопопа Нвелића и јошт пеколико свештеника; он то учини, и та- 50 19. Декембра 1810. г. осветимо речену цркву нсто тако, како пише у великоме требнику у глави 108. П како за освештење цркве, тако и за неустро- јени клер и неподобне п неваљале њихове древне обичаје дадем епископу 23 Декемвра.исте годпне сље- 
дујући репорт:

кву што

1810.У Котору на 23. Декембра по српски
Герасим боисијеју милостију архимандрит ^анастира Крупе и велики наместник епис- далматскога у Боки од Котора.
ВисокоареосвештењеЈши г. еаискоа Венедикт, нам же 

архиаастир и о Христје брат љубезњејши.

Позвано је, да се јошт под Мљечанпма налази-ло како у другим градовима, тако п у Котору, мдо- го римски цркава п мапастира. Но кад мљетачка република пропадне 1797. г. истога љета Аустиији подиану како Далмација, тако и Бока Которска. Послије установи цар австријскп гувернију у Дал- мацији и ова не имајући у Котору другог знатног зданија, прпнуђена буде узети један манастир од монахиња р.пмокатоличкпје за касарну. После овије стајали су у истом манастпру најпрпје рускп, а послпје француски војницп. Но послије некога крат- кога времена, на прошњу славеногрчког источног на- рсда, даде Мармонт псту цркву христијанима, коју сам чинио приправпти што је потреба за освеш- тење.

копа

Послије вашега одласка из Сплита, и ја се трећи дан одлучио од пстога за Боку од Ко- тора и с великијем трудом и страхом по мору од ајдукаинглескије, једва стиго дванаести дав у Боку, гдје од г. колунела и свпје официјала с цвјелим ба- талијоном под оружјем и с бандом т. ј. музиком, с којом су ме с проводили до наше цркве, и са лубар- дањем из топова од Фортнце и звонима у двије тако и од цркве до мога квар- 
унутрашњу потребу 

Рагузе и 
ми мет- 

томе

сам

{

цркве наше,
тира, ђе сам нашао сву 
и мобилију, по ордину Дуке од 
говернатора од Плирије Мармонта. На ма су нули солдата за страж} на врата (не знам узрока правога), оли да ме чува од злије људи, оли се боје дакуда не утечем,масе досјећам, данијени за што друто, него само за једну њиову политику, т. ј.

Жптељи дакле которскп молили су мене, да им ову цркву осветим, но ја им одговорим, да ваља зато најприје писати епископу п просоти од њега дозвољење; они пак одговоре, да је њима 
писао, да ћу ја доћи прпје њега у Котор и што је од потребе на мјесто њега све уредити.Н будући да се приближују празнвцп рождаства Христова

епископ

и
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40. а најјачи поп по 30 кућа у парохији. Тако су 
У Боки и цркве пограђене по планина и на љутом 
камену и литицама и једннм словом јест једно 
дико неуређеније и конфузпјл. да се не море све 
п0дробно описати, 6ирши свештенство и народ са- 
старјело У самовољеостп и неиотчињењу никаквој 
власти, и мислим, не би могао привести у благо- 
чиеије и потчињење ни сам патријарх цариградски, 

камо ли моја мала персона и власт. У свештен- 
царствује једна неизречена сљепота у науци 

писања, а у другоме су хитрији од другога

јСито бепга гоз1о, дим без печења , и до часа д0, 
шао г. колунел и сви официри учинити ми визиту' 
а послије њих г. делегат Павлуци и сви трибуна/а 
и которска властела и господа, исто и наши проку, 
ратори и христијани млоги, тако и г. викарије с 
клером римским г. бискуп Гргурина у небиће ис- 
тога у Котору; други и трећи дан јесам свијем 
вратио визиту.

Био сам се вратио у манастир Савину, гдје ме 
архимапдритНиканор Богетић сбратијом лијепо ича- 
сно дочекао, ђе сам отпочинуо два дапа; долазили су 
ми из Каштел Новога наћи нека господа христија- 
нп и капетани, а именом г. судац Стефан Чупковић 
г. капеган од комунигади Нако Живковић, г. коа- 
те и кавалер русијски Борђе Војновић, и капита- 
ни од мора Јевто Драшкићевић, Васо Јурасовић ре- 
чени Бунгур. ови сусвибили отприје моји знанци и 
пријатељи, Марко Комленовић. Дуковић и многи 
други хрисгијани и христијанке, с којијем сам остао 
много задовољан.

На ма сам писао из Котора циркуларно по сви- 
јем комунитадима, да би ја желио виђети се и спо- 
зеати се с парохима и с поглаварима од истије ко- 
мунптада; а послиЈе циркулара почели су ми дола- 
зити у Котор неки попови и кад сам их 
видио, што су и какви су, остао сам удпвљен и да 
човек изиђе од жалости ван ума, гледајући и ра- 
суђавајући, шго су и коме су подобни, не имајућн 
виша чест од исгије на себи никаква знака свеште- 
ничкога ни благочинија црковнога, и како млади 
свештеници, тако и стари од 60 љета парохи брију 
браде, брке и стригу вдасе на гдави, исто како "и 
мирски нрости народ, хаљине носе од бијела сукна 
до кољена, опасати је црљеним појасом, капе и о- 
панке, пЈшке ведике и двије мале, јатагае носе, и- 
сто како и сви мирски Бокежи и Црногорци. Кажу 
ми, да има меого чисдо попова и неки поп има под 
собом двије три цркве, а нека црква по три, чети- 
ри попа, неки имају по десет, неки по 15 и 20 и

ве-

а
ству 
светога 
варода*Овђе су се у Боки до сада неки ђаци женили 

вјенчавали с дјевацама од 10 и 12 љета и њи- 
ова невјеста остала би код својије родитеља, а они 
би се запопили и служили свету летурђију. и када 
нм узрасту вјенчане невјесте, онда их доведу дома, 
пирују и с њима се послије полученога свештенсгва 
0 свештенодјејства савакупљавају; тако се и сада 
надази вјенчан ђак неки Богдан Секулић, за кога 
Су вама нрокуратори писали и лрепоручили. да га 
запопите, и да у мало ја не будем овђе дошао, и 

би се запопио и послије би коју годину своју 
младу довео дома и с њоме се сазакупио. Је ли ово 
било једно безакоње и против канона црковније? п 
не знам јесу ли за ово знали они архпјереји, који 
су их иопили прије савакупљења својим вјенчањем 

законитијем супругама.Овђе у Котору има црква христпјанска храм 
светога еванђелиста Луке, која је по све малена и 

I тијесна. а народа има више од 100Ј душа, да не
I море у њу стаги ни десети дијел, и стали би мло-

ги пред вратп на двору и на кпши п сипјегу и но- 
бјегли би дома и остали без Божије службе в нра- 
вила; и тако по молби прокуратора и свије христи- 
јана, желећи да им осветим нову и велику цркву, 
коју им је дао дука и гувернатор од Илирије Мар- 
монт, и будући да гу се праближавали свети праз- 
ници рождесгва Хрисгова, и расуђавајући, да на-

и

он

пајприје

и
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40. а најјачи поп по 30 кућа у парохији. Тако су У Боки и цркве пограђене по планина и на љутом камену и литицама и једннм словом јест једно дико неуређеније и конфузпјл. да се не море све п0дробно описати, 6ирши свештенство и народ са- старјело У самовољеостп и неиотчињењу никаквој власти, и мислим, не би могао привести у благо- чиеије и потчињење ни сам патријарх цариградски, камо ли моја мала персона и власт. У свештен- царствује једна неизречена сљепота у науци писања, а у другоме су хитрији од другога

јСито бепга гоз1о, дим без печења , и до часа д0, шао г. колунел и сви официри учинити ми визиту' а послије њих г. делегат Павлуци и сви трибуна/а и которска властела и господа, исто и наши проку, ратори и христијани млоги, тако и г. викарије с клером римским г. бискуп Гргурина у небиће ис- тога у Котору; други и трећи дан јесам свијем вратио визиту.
Био сам се вратио у манастир Савину, гдје ме архимапдритНиканор Богетић сбратијом лијепо ича- сно дочекао, ђе сам отпочинуо два дапа; долазили су ми из Каштел Новога наћи нека господа христија- нп и капетани, а именом г. судац Стефан Чупковић г. капеган од комунигади Нако Живковић, г. коа- те и кавалер русијски Борђе Војновић, и капита- ни од мора Јевто Драшкићевић, Васо Јурасовић ре- чени Бунгур. ови сусвибили отприје моји знанци и пријатељи, Марко Комленовић. Дуковић и многи други хрисгијани и христијанке, с којијем сам остао много задовољан.

На ма сам писао из Котора циркуларно по сви- јем комунитадима, да би ја желио виђети се и спо- зеати се с парохима и с поглаварима од истије ко- мунптада; а послиЈе циркулара почели су ми дола- зити у Котор неки попови и кад сам их видио, што су и какви су, остао сам удпвљен и да човек изиђе од жалости ван ума, гледајући и ра- суђавајући, шго су и коме су подобни, не имајућн виша чест од исгије на себи никаква знака свеште- ничкога ни благочинија црковнога, и како млади свештеници, тако и стари од 60 љета парохи брију браде, брке и стригу вдасе на гдави, исто како "и мирски нрости народ, хаљине носе од бијела сукна до кољена, опасати је црљеним појасом, капе и о- панке, пЈшке ведике и двије мале, јатагае носе, и- сто како и сви мирски Бокежи и Црногорци. Кажу ми, да има меого чисдо попова и неки поп има под собом двије три цркве, а нека црква по три, чети- ри попа, неки имају по десет, неки по 15 и 20 и
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род не остаје без службе и правпла црковнога, та- 
ко сам прпгласио г. архпмандрита савпнскога иг 
протопопа Пвелића и јошт 4 свештеника и ђакова 
и иа 19. овога у понеђељак јесмо служили сабор ^ 
и светили исту. по чину. како је претписато 
ликоме требнпку глава 108. на име 
теља Христова Николаја. «

Знам, да бп била наша дужност прије јавити 
В. В. П. п искати дозвољење, алп гореречени у3. 
роци нпјесу допусгили времена за дуље чекати; а 
сувпше дало ми је слободу Ваше ппсмо, које сте 
п*рије мога доласка у Котор писали прокураторима 
Плији Властелиновпћу и Илији Лубардићу овако: 
да ће прије Вас доћп у Котор Ваш велики Вика* 
рпје, којп је довољан да управи, како и Ви.

Прошу ваше Високопреосвештенетво,

французи виде кога, да их добро п вијерно служи, 
лтчно га пуштају из своје службе, п ако ти на мје- 
сто себе овђе не пађеш и не паименујеш, који ће 
остатп за викарија, неће те нн по што пустпти.44 
Како сам ово разумчо, такп сам почео расуђивати, 

1 л би архвмавдрпт или игуман у Боки Которској 
дјело био најбољи и најспособнпји. II буду- 
архимандрпта савпнскога најискусвијега од

ва
У ве- 

п храм свети- котл 
за ово 
ћи Д& -свпју нађем. зашто закључим, да њега на мЈесто 
моје именујем. Исти Фијала каже ми послије, да је 
ЗХармонт отишао у Шпанију п да је па његово мје- 
сто дошао за гуверпатора од Илприка Бертранд. Та- 
ко наппшезт молбено писмо. п пошљем овоме са свп- 
дјетељствпма од љекара 29. јупија исте године.

Како је реченп гувернатор примио моју ову 
прошњу, на ма језаповједио г. епискону, даима поћп из 
Далмације у Боку од Котора, даме* пита, за који 
узрок ја моју службу остављам. Тако је дошао епп- 
скоп септембра мјесеца псте годипе у Боку, а до 
неколпко дана и сам гувернатор за њим. Епископу 
сам казао, зашто се викзрства одрпчем, и да је исти 
био први узрок к томе; ио гувернатору нијесам се 
хотио на њега тужити. који је догаао у дом конта 
Торђа Војновића и уставио епископа п мене собом 
на објед.

По обједу отпду на ма гувернатор и епископ 
из Каштел Новога у Котор, а ја останем у Новоме. 
Трећи дан врати се гувернатор из Котора у Нови 

буде у квартиру у дому конта 'Еорђије Војнози- 
ћа, ђе сам пошао прије вечере поздравптп га и мо- 
лити. да ми даде одговор на моју поменуту прошњу. 
Њега је из Котора допратило било 60 персопа, а 
то је било у суботни дан. Кад одем к њему, а он 
ме заустави на вечеру, како и све оне, који су га 
допратили били из Котора. Ја сам сједио други од 
њега. При вечери поче ми говорити један господин, 
који сјеђаше међу мном и гувернатором, даму је исти 
дао заповијед, да ми нађе у Котору лијеп квартир 
са свом потребом и с једним вртом (башчом). Овог,

да ми ја-
впте, Је лп дошло од гуверна допуштење, да зађа- 
коните овога мога ђака Илију Турчевпћа, да Вам 
га пошљем, с којијем остаЈ‘ем и т. д.

Ово моје писмо огорчи г. епископа до зла Бо- 
га, што сам ја без његовог допуштења осветио цр- 
кв} у Котору, п пошље најпрпје Никанору Богети- 
ћу, архимандриту савппскоме, а послије мени изо- 
блпчитељна писања.

Ја учпњено ми од г. епископа изобличење сплно 
почуствујем, расуђавајући, да га засаужио нијесам, 
хотећи му дакле ово доказати, иисао сам му и нат- 
писивао се с њпм по доста и не без узајмног огор- 
чења, но будући да он меве свагда за кривца при- 
знаваше, најпослије ка дугој парници п онако стар 
већ и бољешљив будући и за избјегнути даљу с ис- 
тијем г. епископом омразу, тврдо закључпм у себи 
мојега ђенерал викарства лишитп се, и тако пошљем 
молбеео ппс.уо у Љубљану гувернатору од Илирије 
и дукп од Рагузе Мармонту, просећи га, да ми даде 
моју останку, т. ј. да примп моју ринунцију. Не ви- 
дећи од истога одговора, запитам француског пол- 
ковппка Фпј8ле, шта бп могло бити, да ми Мармонт 
ништа не одговара? А он ми одговорп ово: „Када

г
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Плији Властелиновпћу и Илији Лубардићу овако: да ће прије Вас доћп у Котор Ваш велики Вика* рпје, којп је довољан да управи, како и Ви.Прошу ваше Високопреосвештенетво,
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да ми ја-впте, Је лп дошло од гуверна допуштење, да зађа- коните овога мога ђака Илију Турчевпћа, да Вам га пошљем, с којијем остаЈ‘ем и т. д.
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л добро се с њиме познавао. Шапћући унита ме, 
диа Је Река0 гувернатор, а ја му одговорпм, да 
:е рекао писати епископу, да ме пустп поћи у моје 
отачаство. Онда ми он каже: „Неће те пустити. за- 
дјхо је јуне био ваш бискуп на ручку код гуверна- 
тора и модио га је, да ти ни по што не прими рп- 
вунцију, и да мораш статп у Котору.“

Ј Ове су ме ријечи ађутантове млого опечалпле 
бвде и мислио сам у себи опет у Јутру поћи гувер- 
ватору и молити га за то. Но овај је прије дана 
на два часа отишао био у Дубровнпк. Овај дан би- 
да је неђеља; зато сам пошао на Топлу у цркву 
в слушао сам свету лигурђију, а послије светога бо- 
тослужења отпшао сам у Нови. Таки нађем човјека 

коње и у понеђељак рапо пођем за гувернатором 
у Дубровнпк. ђе стигнем у утораа прпје подне. До- 
јаавши тамо, отидем му таки на квартир, у палате 
рагужанскије принцппа, и кад ме види. зачуди се 
в упита ме. што сам дошао? Ја му одговорпм, да 
имам посла и да сам га дошао јошт један пут по- 
здравити. У томе разговору донесу слуге јела за 
фруштук, на који и мене позове. За столом нијесаи 
иу хотио ништа говорити; но када смо устали, по- 

I ш*лп смо у једну велпку салу. у коју дошло бјаше 
до 200 душа и депутати од Дубровнпка проспти га, 
да им умади контрибуцију. Зчтпм уђе гувернер у 
једну малу камару, ђе му сјеђаше секретар за та- 
улином, с којим нешто француски говораше. Ушао 

| сам и ја и сгао за њпм; а када ме впди. а он ме 
упита, што заповиједам. Поче му ја говорптп 
лити. да ми прими ринунцију, а он ми одговара и- 
сто како и у Каштел Новоме, т. ј. да ја могу јоште 
служити п како би ја изгубио 6000 франака плаће. 
У тај ма извучем ја из џепа копију од декрета На- 

I полеонова и покажем му прстом, што говори у тре-
Где- 
Та-

који са мном говораше, нијесам ја нпгда прије 
дно био, и зато му одговорим, да се у мени вара * 
да море бити за епископа има ту наредбу. На т0 
ме он упита:„ Јесте ли ви велики викарије?“ 
му одговорим, да сам досада био, но да више не 
слим бити, него да чекам од гувероатора одговор 

моју ринунцпју, да ме пусти, да пођем у моје ота-

ен.

а )а
М0.

на
частво.

Оно код мене бијаше њеки Француз, којиједо- 
шао био с гувернатором, да оетане у Котору за де- 
легата, на мЈесто Тромбе Рагужела. Шго би гођ ја 
њему говорио, све би то казивао гувернатору; 
послије каже ми да гувернагор жели 
за ко.ји ја остављам викарсгво. На ово му 
рпм, да имадем хиљаду узрока; но да је први и нај- 
већи узрок римски клер. који ме је тужио за проце- 
спон (литију) у Котору и Новоме и што знам чина- 
тп моју дужност; придодавајући му то, да за моју 
ввјерност и службу не желим више куповати непри- 
јатеље. Ово је делегат казао све гувернатору, који 
ми је одговорио, да он није примио на од кога про- 
гив мене какве тужбе и да жели послије вечере са 
мном разговарати се.

Около поноћп устанемо иза сгола

нај- 
узрок,

ОДГОВО-
знаги

и

када се
свп разиђу, онда ме упита Бертранд: -Кажа ми, за- 
што оћеш да оставиш твоју част?“ А ја му одгово- 
рим: „Зато. што сам ушао у љета, ппо често болу- 
јем и што ми ваздух бокешкп не чини добра.“ Он- 

рекне: „Та ви јошг нијесте толико сгари, 
а досга сте јошг јаки. можете служити.“ На ово 
му одгозорим: Да ми и десет хиљада фрааака дате 
на годину; опет не могу служиги, и да ће ми нај* 
веће добро учпнити, ако ми даде слободу и отпу- 
сти ме. Када види гувернатор, да се ја тврдо мога 
предузећа држим, онда ми одговори: „Добро! писа- 
ћу епископу, да вас пусти.“ Ја му на то умплио 
благодарпм, честигам му срећан пуг у југру за Ду- 
бровник п ја пођем од њега. На врати увати 
руку његов ађутант, кога сам чесго виђао у Наризу

да мп он и мо-

ћему артикулу; одговори ми овима риЈечма: „ 
дајте, ово су шест хиљада Франака на годпну.44 
ко је, Ваше превасходитељство, овђе у карти 
сано, али ја у џепу не видим/ Онда ми он одгово-

напи-
ме за
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ри, куцкајући ме руком но рамеиа: „Буди увјереа 
како дођем у Љубљану, на ма ћу заповједита Иц.’ 
тенденту ђенералу од Илирије, да тп има свакога 
мјесеца слатп плаћу ону, што се тебп прастоји« 
На ово му ја речгм: „И опег, Ваша ексцеленцИја 
говорим, да ја више нећу бити велпки викарије, ма- 
кар ми давали сваке године впше од десет хиља- 
да франака. II ако ми сада не дате моју ринунци. 
ју, ја ћу бити принуђен утећа кз мога отачасгва 
у друго царство.44 Када гувернер ове моје ријечц 
разумије, онда рече: ио по, п окрене се секрегару 
говорећи му, да пише бискупу, нека ме пусги. ()Вај 
наппше писмо и преда мени, а ја захвалим гувер- 
неру на овој његовој милости п отидем. Из Дубров- 
ника повратим се ја у Каштел Нови и одавде п0- 
шљем иисмо гувернаторов > г. епискоиу у Котор, пи. 
шући му п по два пута, да ми по заповиједи г. гу- 
вернатора даде ринунцију. Тако ми је морао посла- 
ти п теготне ланце викарства с врата ми скинуги 
нослије 16 година мога тешкога великога

опростпги поради љубови домаћина ц часнога и ра- 
зумнога оца Јософа Троповвћа, пароха у Топлој.—

Четврти дијел.
Од остављења ве.шко-викаријалног достојин- 

ствсс до аирила 1817 г.

ЈУЈоје у клоњење у мо.ју обитељ с мадом пен- 
зијом Рат међу Францијом и свом сајуженом 
ЈЈвропом: на побуђење учињено ми и на о- 
сујећење великом мојом срећом од Аустри- 
јанаДа Француског навјета моме животу; 
моје учеетвовање у ослобођењу од Француза 

повраћ.ењу дому австријском мога отача- 
ства.

Получивши моју жељу п добпвша отпуштење, 
нампслим вратптп се у отачаство. Но док сам се 
спремио н иасош делегата у Котору узео да пдем 
по суву пз Боке, зашто по мору нијесам могао од 
Евглеза, ударе кише и настапу зла времена тако, 
да сам морао чекати до послије празника Христова 
рождества. Овај сам благ дан провео весело код мо- 
га кума, г. капетапа Николе Живковића и његове 

I госпоје Софије, код конга Војновића н Чупковића 
I и у манастиру Савпни и другије некије капетана и 

мојпЈе пријатеља, с којим сам се у исто вриЈеме 
лоздравио и опростио. У њеким црквама дао сам ма- 
ле проповиједи, као у цркви манастпра Савпнског, 
у Топлој ц у општеству Новском, п опростио сам 

| се у њима спародом. II заиста млоги су хрисги- 
јани, особито они у Товлој' и Новоме, остали жало- 
стпви и } прав плачући, шго их остављам, зашго 

ј су впђели и познали труд мој и ревносг, да истрпје- 
бкм трње оно између стада Христова, застарјело 
од много п нремного љета. —

и

груда и
трошка.

С другиј*ем иисмом писао је г. епископ >1 ИГу-
ману од манастира Крупе и заповједио му је, да па- 
зп, да ми се свака част у манастиру одаје.

Тако једва получпм ја жељно огпуштење, које 
сам толико вријеме гражпо и искао. Међу тим на мје- 
сто мене напменовао сам код гувернатора Бертранда 
у мојој ринунцији у Боки Когорској за великог 
карија с плаћом од 6000 франака архнмандрига 
манастира Савине Никанора Богетића. који ми је 
за ово моје њему учињено благодјејаннје најпосдаје, 
при моме отходу из Боке, при обједу у дому поште- 
нога капетаиа Марка Комненовића у прасусгву мло- 
гије часније лица голико не благодарио, колико му 
је могао његов старачкп разум досећи. Али кад сам 
расудио, у каквом се он добром и мени нозеаном 
општеству родио, васпитао и ђе се учио, и колико 
се по свијету с људма опходио, заисга нашао сам, 
да је у млогоме заостао. Међу тим морао сам му

/ви-
пз
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I госпоје Софије, код конга Војновића н Чупковића 
I и у манастиру Савпни и другије некије капетана и 
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и

груда и
трошка.

С другиј*ем иисмом писао је г. епископ >1 ИГу-
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мој ДУГ ништа не одговараше. На један пут дође 
Ј10 из ненада декрет од интенданта из Задра, зове- 

ме и јављајући ми, да ми је гувернатор одре- 
на годину пензије 1000 франака; но о онима, 

Јпхо нп бијаше дужан, ништа не говораше.
Кад сам примио овај декрет, отишао сам уЗа- 

ту сам примио 250 франака за три мјесеца, 
а вослије гаест мјесеци другије 250. У то вријеме 
зарати се Француска са Аустријом. Ја сам се онда 
налазио у моме манастиру Крупи, који лежи бли- 
Зу граеице од Кроације. Ту ми једном дођу у крат- 
ко време два писма, једно од стране Француза, т. ј. 
аапетае Антоније Кудтеди, ађутант кодунела Ники- 
ћа, од стране истога гшше ми , да гледам и да помњу 
цмам, ако би аустријска војска дошла у Л.ику, или 
ако у Далмацију иде, да му на ма пишем и на зна- 
н,е дадем. А друго од стране Аустријанаца , т. ј 
колуиел и садашњи ђенерал, Франческо Данеж, пи- 
ше ми, шаљући ми прокламације Хилерове, да их по- 
шљем у Задар, Шибеник, Салиг, Дубровник и у Бо- 
ну његовим пријатељима, и јавља ми, да је уваћен 
код Љубљане из Задра француски курир п списак од 
400 лица првије у Далмацији, у којем да сам ја 
најпрви зависат од Бришдпра ђандарма, који 
шиге од гуверније дозвољење, да вас пошље све 
у Фраецуску, за узрок, што смо, вели, више на- 
клони Аустрпјп, него Француској. У истом спи- 
ску били су, колико ја зпам, послије мене запи- 
сана сљедујућа лица: из Обровца Зането Радуло- 
вић, из Задра Пашкал Фрићен, Николето Папафава, 
Јанкето, каноник Сињановић, и јошт млоги други.

У исто вријеме пошље ми из Задра француски 
ђенерал Ароас једну прокламацију штампату, да про- 
гласим народу с олтара, како су дошли Французи 
близу Беча, пред којима је маршал Вандам; ови је 
тада у битки с Русп и Аустријанци од козака ух- 
ваћен и у Русију к императору послан.

Да је знао речени Ароас, да једва чекам, да 
се моје отачаство избави од француског тиранства

25. Г. Зелића.

Тако пођем пч Боке 16. јануара 1812. годинев 
ударим кроз Даптат. Дубровник, Стон. Одавде пл0. 
већп по мору испод манастира римскога Острога мад0 
пас нијесу једну ноћ повели и поклали не корзарв 
енглески. него прави морскп разбојнпци. да не буде 
опазиоваљанп парун одбарке који једржао тпм0Нт 
а четири друга морнара и нас четпри пасажера сва см0 
спавалп унутра у барци. Била је ноћ тавна, облач- 
на п без мјесеца, а бонаца. вјетра нпкаквог нпје 
било; тако су се ајдуци довезли били полагано бдизу 
нас за десет петнаест сажњи, да усвоче у нашу 
барку, мислећп да свп спавамо. Но срећом нашом 
опазп пх парун м повпче: а ларга! а ларга! т. ј. 
даље! даље! да се одмакну п да се јаве, ко су и шта 
ће? Они се не кћеше јавпти, зато повиче исти парун 
на морнаре, да скоче на оружје, а пмали су доста 
тромбуна п мушкета. Парун потегне на њи 'метра- 
лнјом из тромбуна, а други из мушкета и на ма су 
се од нас удаљили. У ономе мраку не зна се, 
је било, је ли којп рањен или убијен од њи; еле 
од њиове стране нико није пуцао на нас, дакле 
пли је који од њп био у први ма убијен п рањен. 
илп ни.јесу ималп доста оружја. И тако пас је из- 
бавио Бог од зла и несреће, а једна барка, која је 
ону ноћ пшла за нама. јест пропала, и то заједно 
с људма, пзмеђу којима је био п један богат трговац. 
Јевреј, из Дубровника, који је у Сплит ишао.

Од Стона дошао сам по мору до Трогира срећ- 
но; а од Трогпра дођем до Шибенпка по суву. Из 
Шибевпка прпспијем у Задар п ту сам њеко враје- 

* ме стајао. Одавде сам писао у Љубљану гувернато- 
ру Бергранду, просећи, да би ми дала гувернија 
они шест хиљада франака, које су ми остали дуж- 
ни и које сам као велики впкарије у Боки имао. 
Из Задра дођем у мој манастир, у моју давно же 
љену обптељ, гдје сам у мпру п спокоју проче да- 
не живота мога, удаљен од све свјетске сујете и 
магатања, провести намјеравао. У њему сам већ не- 
колико мјесеци провео био, а Бертранд мени за
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на конак, који је далеко од Грачаца чегири часа; 
јјо кад сам дошао био поздравити ђеперала, а он 
склоии около мене руке и поче ме како он, тако и 
Ланеж молити, да им учиним љубав и да пођем с 
^има до нрве фортицб од Книна. Сувише молили 
сV ме и то, да упутим једно њиово писмо г. колуне- 
лу Михелу Никићу, које би сутра дан у понеђељак 
логдо доћи у Книн, гди му пишу, да ће* војска ће- 
сарева доћи у уторак пред Книв, него да колунел 
иреда фортицу без боја. Ко не бв радо услужио оно- 
ве цару. кога сам једва дочекао, да његово ору- 
^ије дође владати у моје огачаство! На ма самњи- 
ово писмо узео и у моје завио, нак послије послао по 
моме слуги у мааастир Крупу, пишући игуману, да 
онај час преда писмо речено у Жегар серзенту Ма- 
тићу Бари. који је сгајао на пошти, да га пошље 
Никићу у Книн. То је овај учинпо и тако је добио 
пасмо Никић у понеђељак у вече, а ми смо у уто- 
рак до подне 27. октобра 1813 године дошли пред 
всту фортицу. Ова нам се шесги дан преда, будући 
да је са свију страна блокарата била. У њој је би- 
ло 800 мушкетара Далматина. Ја сам стајао пред 
Квином у кампу код фратора Михела Фонтане, па- 
роха од светог Јакова римске цркве, с којим сам 
сдао и препоручивао у фортпцу по онима, који су 
251 крух носили, да кажу онијем далматинскијем 
капуралима, који су у фортици, да сви побјегву и 
оставе фортицу и Французе; аколи пак неће, да ће им 
се све њиове куће попалити н њиова добра одузети. 
Кад су ово сви чули, побјегли су у шест дана ноћу 
сви кроз проваљену од истије фортацуиод 800 није 
остадо више код Фраицуза него 12, и тако су морали 
капитулерати, како шго је хотио барон Томашић.

Послије тога вратим се ја у Крупу, ђе сам пода- 
гао 100 Жегарана мојије, да па ма иду пред Задар 
у стан аустријске и енглелски и да помогну отети 
задарску по све тврду фортицу. И Ј*а би бао с њи- 
ма пошао, да ме нијесу забољеле уши, што сам про- 
зебао био у кампу пред Книном без ћурка. Но до

неправде, не би ми прокламацију послао бно, 
ју ја по народу разгласим. Тако ми је исто и 5ре. 
ченн ађутант Нпкића лажно нисао, да иде из ДеЈ 
ванта иреко Турске 40,000 Француза у Далмацију 
Ове прокдамације и лажне новине послао сам в*а 
ма у Госпић реченоме мом старом пријатељу Даве« 
жу, који ми је ииеао био, да Наполеон с војскоц 
својом натраг бјежи из Саксоније преко Рајне. И- 
сти Данеж звао ме је у писму, да дођем вз Крупе 
у Госпић, докле ме нису жандарми одвели, но ја 
нијесам могао то учинити и њему пуно вјероватв, 
зашто сам знао, да свак воду на свој млин навраћа!

Често ми долазау од Давежа посланици п пи- 
сма, и то у поноћи, увјеравајући ме, да ће цесар 
са своји сајузници добити и да ће Французи са сви- 
јем пропасти, него да дођем к њему у Грачац и да 
се видимо послије шест година. Већ ми је додијао 
био својима писмима, зато сам одлучио биак њему 
поћи. Дозовем дакле игумана и једнога старца из 
манастира и кажем пм духовно моје намјерење, нро- 
норучујући им, да гледају манастир и да но црков- 
ним правилима и вољи божјој у миру и братској 
љубави живу. Тако се 24. Октовра 1813 г. по обје* 
ду кренем из мога манастира и дођем преко плана- 
не Велебита у Грачац на конак. Ту нађем речено* 
та Данежа на квартиру код трговца Борђије Јурко- 
вића, који ми се већма обрадовао, него да му је 
отац васкрсао, зашто Ј'е познавао мене и моје ср- 
це и дух мој. Цијелу дугу ноћ провели смо заједно 
у разговору, питајући он меве за Французе у Дад- 
мацијп и ја њега за цесара п његове сајузнпке, 
како ствари међу њима и Французима у Саксонија 
сто.је и који су код Лајпцига и Дрезде већ до главе 
побпјени били од Руса, Аустријанаца и Прајза.

Сутра дан у неђељу приспије из Госпића у Гра- 
чац ђенерал фелдмаршал лајтнант баргон Томашаћ 
с Ј*едним баталијоном; тако отидем ја с Данежом 
њему и поздравпмо га* Ту смо заједно обједовали 
и посдије обједа хотио сам се врагиги у манастпр
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неколико неђеља преда се и Задар и клиска 
ринска тврдиња итако сеу шест неђеља очистн сва 
Д .лмација од Француза. Послије, кад сам оздравиоу 
манастиру,отпшао сам у Задар п гратулирао сам баро. 
ну Томашпћу за срећно освојење све Далмације од 
непријатеља. Но све ове гореречене услуге моје ни- 
јесу ни од кога признане биле. али за то ништо; 
јербо пх ја п тако нијесам из користољубља чинио* 
него из једне к отачасгву мојему љубави. Но ова 
судба није само мене посгпгла. него п млоге попо- 
ве и калуђере у Далмацији. који су се тада трудиди 
и с главом својом шалили. Зато пм пак не можеко 
замјерити, нпти им за зло прпмити. што су се п опи 
у њеке ствари умијешали бпли, које се њи не тичу. 
Зашто је наравна ствар, да п онп, као отачаства 
синови, своје отачаство љубе и да му у свачему по- 
коћи траже.
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се могу одлучити од Далмације и да могу узети од 
цесаро-кпаљевске гувереије пасош. Псте године у 
мјесецу Мају нађе се и г. епискои и ја у Задру; 
тако отидем к њему и кажем му, да морам поћп 3 
Абаео поради мога здравља. просећп га, да мп да- 
де писмепо дозвољење. Он ми ово дати обећа, но 
није ми га ни на многократео прошење моје дао.

* Тако је пролазио дан по дан и неђеља по нећељл, 
а врнјеме се од Абанаи топлице све приблнжавадо. 
Осим тога било мп је далеко по суву путовати, а 

сам морао ићи, зашто је сваки, којп је по мо-

и Во-

туда
ру ишао из Далмације у Тријесте и Венецију, мо- 
рао 42 дана стајаги у контумацу. Молећи га ја 
тодико пута за дозвољење, одговори ми једва један 
пут, да иођем у манастир и да се спремпм, па кад 
се вратим из манастира, да ће ми онда дати пи- 
смо п слободу. Тако и учиним; но и овде се догоди, 
да од истога г. епископа писмено позволење поћи 
у Пталију не получпм, а због чега, то нпјесам до- 
зиати могао. Тако најпосднје не могавши дуље че* 
кати. нриеуђен будем отићи г. гувернатору, барону 
Томашићу, и поискати од њега пасош. Овај ме упи- 
та, имнм ли слободу од г. епископа, ја сам му по- 
дробно исказао спе, колико већ неђеља нма, како 
од њега просим ту слободу, но да је јошт нијесам 
добио, да могу иоћи впдати себе и повратптп моје 
здравље Кад је гувернатор ово разумпо, онда је 
заповједио своме секретару, да ми напише пасош. 
Секретар то учвни, а гувернатор се само потпише, 
и тако ја добијем једва једаред пасош, да могу у 
топлице поћи.

Получивши од гувернатора Томашпћа пасош, о- 
тидем из Задра у Игалију 1814. г. и вратившп се 
из Абана у Падву, пошао сам поздравптп принци- 
па РаЈса. Одавде сам писао такође у Беч њиовој 
ексцеленцпји барону Хагеру, великому министру од 
полиције, и просио га, да би ми одржао пасога од 
штата и посдао га у Падву реченоме принцииу Рај- 
су. Исто тако писао сам и моме агенту Ефенбаху,

Пут у Абанеке топлице за ГГадвом и оданде 
у Беч. У истој пригоди топло моје цесару 
помољење. да би моиаршко-отачаскипризрјео

једнозаконе њему вијер- 
же његове еииове у моме отачаству. Поељедње

Француску.
Мој повратак у своја си, дозкидавајуЕи 

дроте цесареве.

на ме и на са мном

европско свеополчење на
ште-

Јошт у г, 1805. прп владању аустријскоме сло- 
мио сам био на Биљанп с коња десну ногу, у ко- 
јој ми је од оно доба остала велика слабост. Ова 
ми се слабост све впше п ввше умложавала, што 
сам већма улазио у љета, п најпослпје ми је тако 
нарасла била слабост, да нијесам могао впше од 
једнога четврта часа ићп пјешице. Зато су ме са- 
вјетовалп љекари, да сваке годиие пођем у Италн- 
ју у Абано, ида се тамо парим у врућу блату. Та- 
ко намјерим љета 1814. поћи у Италију; но знајући 
ја правила црковна п моју прву дужност, искао 
сам најприје од г. еппскопа писмено дозвољење, да

'
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342
јошге прије нас не бијаху дошди дареви наконгрес. 
Како сам дошао у овај царствујући град, таки сам 
пошао поздравптп“неке моје старе знанце и прија- 
теље, особито Н>. Прев^сходитељство епископа Мио- 
ковпћа. Њ Превасходитељство министра велике по- 
диције Хагера, конта Геницеја, »ога земљака, п 
мога агента. Овђе ми дође на памет, да представим 
нашему цару Францишку I. псториЈу од почетка мо- 
Га викарства у Далмацији и Боки Которској 
до подучепе ринунцпје, и да му објавим моје услуге 
у толико љета у моме отачаству при три прошавша 
гуверна без награде и признанства, а сувише неправ- 
ду од Француза учињену моме отачаству п роду.

Тако Иредставпм ову моју прошњу Њ. ц. к. Ве- 
личаству, у којој ништа нијесам криво и неправед- 
но рекао и цару преставио, но и ништа друго ни- 
јесам просио, него удовољство мога отачастиа и 
рода и које мало помиловање и милост царску, да 
мене старца у чему гођ наградп за моје услуге Њ. 
Велпчаству учињене. Представио сам ју 11 Септем-

- запитао сам

молећп га, да настоји код Њ. Ексцеленције, не ба 
ли мп добио одговор. Мало за тим пишн ми агепт 
да му је одговорпо речени мпнистар од иолпције 
да могу узети пасош за Беч од реченога иринципа 
и гуверна од Италије.

Послије бања вратио сам се пз Абапа 
ђе сам пошао

У Падву^
и опет поздравити реченога принцип$ 

Рајза, 13. јулија 1814 г. који ме је уздржао код себе 
тај дан на обједу. Послије обједа дао 
пасош од барона Томашића и писмо од агента из 
Беча молећи га, да ми даде пасош до Беча. Када 
Је прочитао писмо од агеета и пасош, повратио ми јец 
рекао, да пођем у минпстра њего^аод полиције, г. Ра- 
ба. Кад одем к овоме, а он се потпише на исти мој 
пасошза Беч, п тако получим ја иасош, за поодити 
јошт један пут, као што сам онда мислио, престолни 
овај п царствујућп град.

Моје вамјерење за поћп у Беч, није било друго, 
него да се јошт једном за живота нагледам царева 
и краљева и принцппа од цијеле Европе, којс сам 
у Абану у новипама (Фојетије) читао, да ће доћи 
у Беч на конгрес, за утврдпти међу собом посто.ја- 
ни мпр п при;атељство. Осим тога мислио сам, да 
ћу имати срећу виђети у Бечу Ексецеленију Висо- 
копреосвештењејшега г. архиепископа п митрополи 
та Стефана Стратимировића, но овај се био прије 
мога доласка вратио у Карловце, и тако мп је жеља 
неиспуњена остала.

сам МУ мој

бра п. р. у Шенбруну својелично 
послије свега разговора Њ. Величаство, што загто- 
виједа, оћу ди се вратити у отачаство моје, или 
ћу чекати његову царску одлуку. На ово ми одго- 
вори, да не идем натраг. него да чекам.

Шести дан ношао сам у царски кабинет пита- 
ти, што је било од моје ирошње, ђе су ми казали, 
да су нославе на ма у Задар за информацпју, како 
што сам ја и нарекао у мојој прошњи п именовао 
неколико персона духовније и свјетовније, да се 
могу питати о истини, коју сам ја цару иредста- 
вио. Тако сам чекао до декембра мјесеца. Ходио 
сам министрима и питао сам, што ћу радити, а онп 
су ми савјеговали, да и опет пдем цесару, за 
ђети што ће мп рећи. Ја сам се јако уплашио био, 
зашто иијесам имао више трошка, да би могао жив- 

у Бечу, гди је порадп скулштине царева и кра- 
свијета из свију земаља, пеизре- 

била. Особито пак трошно ме је квар-

У Венецпји сам се бавио неколико дана, и то 
на квартиру у старога мога знанца п љубпмоганри- 
јатеља г. капетапа Стефаиа Јововића од Стратпмц- 
ровпћ и његове суируге и моје куме госноје Горо- 
фуле од Живковић, ђе сам уживао највеће угоште- 
ње и странољубље, подобно страноиримству Аврамо- 
ву, док сам привео концу дјело од много љета с 
некијем Јованом Лакпћевићем.

Из Венеције одлучим се с једним кочијашем у 
друштву мога ђака Алексије Зелића и два госиодина, 
п стигнем 20. Августа 1814 г. срећно у Беч, ђе
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јошге прије нас не бијаху дошди дареви наконгрес. Како сам дошао у овај царствујући град, таки сам пошао поздравптп“неке моје старе знанце и прија- теље, особито Н>. Прев^сходитељство епископа Мио- ковпћа. Њ Превасходитељство министра велике по- диције Хагера, конта Геницеја, »ога земљака, п мога агента. Овђе ми дође на памет, да представим нашему цару Францишку I. псториЈу од почетка мо- Га викарства у Далмацији и Боки Которској до подучепе ринунцпје, и да му објавим моје услуге у толико љета у моме отачаству при три прошавша гуверна без награде и признанства, а сувише неправ- ду од Француза учињену моме отачаству п роду.Тако Иредставпм ову моју прошњу Њ. ц. к. Ве- личаству, у којој ништа нијесам криво и неправед- но рекао и цару преставио, но и ништа друго ни- јесам просио, него удовољство мога отачастиа и рода и које мало помиловање и милост царску, да мене старца у чему гођ наградп за моје услуге Њ. Велпчаству учињене. Представио сам ју 11 Септем-- запитао сам

молећп га, да настоји код Њ. Ексцеленције, не ба ли мп добио одговор. Мало за тим пишн ми агепт да му је одговорпо речени мпнистар од иолпције да могу узети пасош за Беч од реченога иринципа и гуверна од Италије.
Послије бања вратио сам се пз Абапа ђе сам пошао У Падву^и опет поздравити реченога принцип$ Рајза, 13. јулија 1814 г. који ме је уздржао код себе тај дан на обједу. Послије обједа дао пасош од барона Томашића и писмо од агента из Беча молећи га, да ми даде пасош до Беча. Када Је прочитао писмо од агеета и пасош, повратио ми јец рекао, да пођем у минпстра њего^аод полиције, г. Ра- ба. Кад одем к овоме, а он се потпише на исти мој пасошза Беч, п тако получим ја иасош, за поодити јошт један пут, као што сам онда мислио, престолни овај п царствујућп град.

Моје вамјерење за поћп у Беч, није било друго, него да се јошт једном за живота нагледам царева и краљева и принцппа од цијеле Европе, којс сам у Абану у новипама (Фојетије) читао, да ће доћи у Беч на конгрес, за утврдпти међу собом посто.ја- ни мпр п при;атељство. Осим тога мислио сам, да ћу имати срећу виђети у Бечу Ексецеленију Висо- копреосвештењејшега г. архиепископа п митрополи та Стефана Стратимировића, но овај се био прије мога доласка вратио у Карловце, и тако мп је жеља неиспуњена остала.

сам МУ мој

бра п. р. у Шенбруну својелично послије свега разговора Њ. Величаство, што загто- виједа, оћу ди се вратити у отачаство моје, или ћу чекати његову царску одлуку. На ово ми одго- вори, да не идем натраг. него да чекам.Шести дан ношао сам у царски кабинет пита- ти, што је било од моје ирошње, ђе су ми казали, да су нославе на ма у Задар за информацпју, како што сам ја и нарекао у мојој прошњи п именовао неколико персона духовније и свјетовније, да се могу питати о истини, коју сам ја цару иредста- вио. Тако сам чекао до декембра мјесеца. Ходио сам министрима и питао сам, што ћу радити, а онп су ми савјеговали, да и опет пдем цесару, за ђети што ће мп рећи. Ја сам се јако уплашио био, зашто иијесам имао више трошка, да би могао жив- у Бечу, гди је порадп скулштине царева и кра- свијета из свију земаља, пеизре- била. Особито пак трошно ме је квар-

У Венецпји сам се бавио неколико дана, и то на квартиру у старога мога знанца п љубпмоганри- јатеља г. капетапа Стефаиа Јововића од Стратпмц- ровпћ и његове суируге и моје куме госноје Горо- фуле од Живковић, ђе сам уживао највеће угоште- ње и странољубље, подобно страноиримству Аврамо- ву, док сам привео концу дјело од много љета с некијем Јованом Лакпћевићем.
Из Венеције одлучим се с једним кочијашем у друштву мога ђака Алексије Зелића и два госиодина, п стигнем 20. Августа 1814 г. срећно у Беч, ђе
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тир и већ сам мислио, да ћу морати и црно 
нокта иотрошитп и јошт крст мој заложити, ако ме 
цар не отпусти, и поред свега тога да нећу имати 
с чим вратити се у моје отачаство.

Најпослвје отидем њ. превасходитељству, контн 
Врбни, цесаревом шамбелану, и запросим га 
ми одржи код цара једну аудиенцију да се пред. 
ставим. Тако ми овај пише 10 септ. п. р. да
могу цару ићи у Шенбрун, како што ће се мало ни- 
же видјети.

Тлко отидем ја 11. септ. у јутру около 9 часо- 
ва у Шенбрун и изиђем пред цара. Ту сам се с 
њиме дуже од једне четврти уре разговарао. У раз- 
говору питао сам цара, што ми заповиједа: да се 
вратим у отачаство, или чекам царску резолуцију, 
који ми је одговорио, да чекам у Бечу.

Нуто сада моје тешке невоље! Морам остати у 
Бечу, а трошка доста не имам! Тако дан по дан 

пролазаше, а ја у овоме скупоме граду ништа дру- 
го не радим, пего новце трошим. Сједећи у Бечу, 
падне ми на ум, шта би бпло. кад би ја предста- 
вио цзру све моје учињене роду, отачаству и њему 
услуге, и кад би каково награђење од њега пскао? 
Размишљавајући то, укријепе ме и моја пријатељи 

у моме намјерењу, и тако наумим, да покушам сре- 
ћу и да представим то Њ. Величаству. Дође већ и 
декемврв мјесец, а ја одем њ. прев* г. Врбни 
молим га. да би онет одржао аудиенцију код цара. 
Декемвра 1. п. р. добијем ја од Врбне допуштења, 
да могу пред цара изићи и моју му жељу с нижај- 
шом прошњом и молбом представити. Дође опредје- 
љени дан и ја ти се но моме чину оправим и цару 
отидеч. Ту му се поклопим и молебно писмо предам; 
а б (17) Јан. 1815. г. добио сам одговор, да ми се 
не може дати свештечички заслужни крст.

Међу тијем дође веће и зима, а дођу и цари 

и краљи од све Европе. И заиста не жалпм оног 
великог трошка, који сам пмао, стојећи у Бечу; ба- 
рем сам се нагледао оније великије

внје и ствари, које се нијесу никада видиле, од ка- 
ВЈ је Беч саздан.
А Стајао сам у Бечу около девет мјесеци и ово 

сам вр0Јеме пРове? веселије, него ли икада у моме 
#ивоту, наслађавајући се посведневно и гледајући 
холике царе, краље и кчезове европске. Блистање 

царева учпнило ми се, да је јошт веће, него 

оно, којв сам седам осам мјесеци гледао у Паризу 
ко1’бпвшег императора Наполеона, године 1809. и 
1810. Ко би могао описати нашега цесара доброту 
в ведикодушије отачаско? ко ли би могао изобра- 
зити љепоту и веселоет лица Александра, пмпера- 
хора росијскога, које сам у толкко мјесеци више 
иута ввђео, особито у цркви светога Стефана, ђе 

су били сви цари и царице, краљи и краљице и сви 
други кнезови и кнегиње, кад се у цркви светога 
Стефана чигало оппјело покојноме краљу Францу- 
скоме, Дудовику XVI. Овђе сам се у цркви за два 
часа и по најбоље свију нагледао, осим што сам се 
с њима свима на бастају (бедену) и на другима мје- 
стима по Бечу и окодо Беча сусретао. Кад сам овђе 

опоменуо о Бечу, не могу да га овђе мало опшир- 
није не опишем.

Беч је саздан на лијепу и равну мјесту. С јед- 
не стране тече му велика ријека Дунав, а с друге 
по мања, звана Вијена, зато се и зове овај град 
аемачки Вијен или Вијена Ова ријека упада таки 

града Беча у Дунав. Около Беча града има зид,
| која је Наполеон године 1809. разорио био. Дјео 

град може шнацирајући се обићи за једну уру. 
Около града Беча леже предградија неисказане ве- 
личане и љепоте, у којима се палазе велике цркве, 
палате и баште. Не далеко од Беча лежи Шенбрун,

( гдје су увеселитељни дворови нашега цара. Ту се 

I налазе и шуме и башге, које су све на неколико ве- 
нецијанскије миља у наоколо обграђене. Ту преби- 
ваЈу сада царски љељени и млога дивља звјерад, 
не само из нашега царсгва и Европе, него и из 
другије чести свијета.
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тир и већ сам мислио, да ћу морати и црно нокта иотрошитп и јошт крст мој заложити, ако ме цар не отпусти, и поред свега тога да нећу имати с чим вратити се у моје отачаство.Најпослвје отидем њ. превасходитељству, контн Врбни, цесаревом шамбелану, и запросим га ми одржи код цара једну аудиенцију да се пред. ставим. Тако ми овај пише 10 септ. п. р. дамогу цару ићи у Шенбрун, како што ће се мало ни- же видјети.
Тлко отидем ја 11. септ. у јутру около 9 часо- ва у Шенбрун и изиђем пред цара. Ту сам се с њиме дуже од једне четврти уре разговарао. У раз- говору питао сам цара, што ми заповиједа: да се вратим у отачаство, или чекам царску резолуцију, који ми је одговорио, да чекам у Бечу.Нуто сада моје тешке невоље! Морам остати у Бечу, а трошка доста не имам! Тако дан по дан пролазаше, а ја у овоме скупоме граду ништа дру- го не радим, пего новце трошим. Сједећи у Бечу, падне ми на ум, шта би бпло. кад би ја предста- вио цзру све моје учињене роду, отачаству и њему услуге, и кад би каково награђење од њега пскао? Размишљавајући то, укријепе ме и моја пријатељи у моме намјерењу, и тако наумим, да покушам сре- ћу и да представим то Њ. Величаству. Дође већ и декемврв мјесец, а ја одем њ. прев* г. Врбни молим га. да би онет одржао аудиенцију код цара. Декемвра 1. п. р. добијем ја од Врбне допуштења, да могу пред цара изићи и моју му жељу с нижај- шом прошњом и молбом представити. Дође опредје- љени дан и ја ти се но моме чину оправим и цару отидеч. Ту му се поклопим и молебно писмо предам; а б (17) Јан. 1815. г. добио сам одговор, да ми се не може дати свештечички заслужни крст.Међу тијем дође веће и зима, а дођу и цари и краљи од све Европе. И заиста не жалпм оног великог трошка, који сам пмао, стојећи у Бечу; ба- рем сам се нагледао оније великије

внје и ствари, које се нијесу никада видиле, од ка- ВЈ је Беч саздан.А Стајао сам у Бечу около девет мјесеци и ово сам вр0Јеме пРове? веселије, него ли икада у моме #ивоту, наслађавајући се посведневно и гледајући холике царе, краље и кчезове европске. Блистање царева учпнило ми се, да је јошт веће, него оно, којв сам седам осам мјесеци гледао у Паризу ко1’бпвшег императора Наполеона, године 1809. и 1810. Ко би могао описати нашега цесара доброту в ведикодушије отачаско? ко ли би могао изобра- зити љепоту и веселоет лица Александра, пмпера- хора росијскога, које сам у толкко мјесеци више иута ввђео, особито у цркви светога Стефана, ђе су били сви цари и царице, краљи и краљице и сви други кнезови и кнегиње, кад се у цркви светога Стефана чигало оппјело покојноме краљу Францу- скоме, Дудовику XVI. Овђе сам се у цркви за два часа и по најбоље свију нагледао, осим што сам се с њима свима на бастају (бедену) и на другима мје- стима по Бечу и окодо Беча сусретао. Кад сам овђе опоменуо о Бечу, не могу да га овђе мало опшир- није не опишем.Беч је саздан на лијепу и равну мјесту. С јед- не стране тече му велика ријека Дунав, а с друге по мања, звана Вијена, зато се и зове овај град аемачки Вијен или Вијена Ова ријека упада таки града Беча у Дунав. Около Беча града има зид,| која је Наполеон године 1809. разорио био. Дјео град може шнацирајући се обићи за једну уру. Около града Беча леже предградија неисказане ве- личане и љепоте, у којима се палазе велике цркве, палате и баште. Не далеко од Беча лежи Шенбрун,( гдје су увеселитељни дворови нашега цара. Ту се I налазе и шуме и башге, које су све на неколико ве- нецијанскије миља у наоколо обграђене. Ту преби- ваЈу сада царски љељени и млога дивља звјерад, не само из нашега царсгва и Европе, него и из другије чести свијета.
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У Бечу се ввде млоге цркве, од који су 
по све лијепе, особито црква светога Стефана, ^ 
ја је и због величине и због древности п красот» 
славна. II унутри и с поља ње виде се различита 
готичка рукодјеља из камена псјечена, а попајвише 
страдања Христа Спаситеља. Звоник илпти тсрав, 
ове цркве јест посве лијеп и виши, него ли светога 
Марка на иијацп венецијанској. У њему вмаједц0 
звоно велико, које сам мјерио с г. Жарковићем а 
које има по српједи, ђе му језпчац стоји, шарине 
дванаест педљи, илити три лакта п пол. Ја сам 
био и прије пет пута у Бечу, али гаести и посљед. 
њи пут јес&м га најбоље разгледао осам и повише 
мјесеци стојећи у њему и чекајући царску одлуку.

Приступи мјесец мај и почеше се цари и кра.! 
љи опремати, да пођу сво.јем армадама, за укрочи- 
ти п опет узмућену Францију и Наиолеона Бона- 
парту, који су се подигли били против свога зако 
вптога краља Лудовика XVIII. Бурбона. Желпо сам 
и трећи пут поћн цесару, за одржатп отпуст, за- 
то сам молио реченога шамбелана Врбну. да ба ми 
код цара одржао трећу аудиенцију, који ми је по- 
слије устмено одговорио, да је питао цесара 
као му, да више никоме не даје аудиенција, него 
могу поћи слободно у моје отачаство. Тако се од- 
лучим из Беча на 3. маја 1815. г. на пошги и де- 
сети дан стпгнем у Карлштат, ђе сам лежао од пута 
десет дана у мога саотачаственпка г. Глише Мала- 
шевића и његове госпоје супруге Марпје, којим сам 
много дужан остао за њиово странољубље п уго- 
шћење, како год и г. Томи Симићу у Бечу, нодоб- 
номе странољубивоме Авраму п љубитељу свога срн- | 
скога рода и урођенцу од града Мостара у Ерце- 
говини. Из Карлштата чрез Сењ по мору стигнем 
срећно у Задар, у коме сам такође лежао од пута 
шест пеђеља, и будући да се по Далмацији онда 
појавила била куга, зато се Задар затворио био 
од мора и од сува, докле је ова болест из Далма- 
ције изишла.

Из Задра сам писао у манастир Крупу игуману 
Гаврилу Вагићу нареченом Опачићу, да би желио 
с њиме се виђети и рДзговоритп за млоге ства- 

а особито за моју поробљену ћелију, за ко- 
Задра у Беч јавио па-ри, ми је прије из

задарски. Истп игуман на ма је дошао пред 
Задар и казао ми је, да је у году 1814. у мјесецу 
новембру поробљена моја ћелпја, и то баш кад сам 
ја био у Бечу и осми дап послије него је исти игу- 
‘ман узео од ћелије кључ од мога ђака Саве Опачи- 
ћа. Тат је, каже, ушао у камару кроз малена врата, 
ђе се ложи ватра у пећ, која Је била четвороугол- 
на од мајолнке зелене и начињена у Љубљани. Када 
се увукпо у пећ, извадио је једну плочу од пећи, 
воју нпје ни разбио, него је прислонио унутри у 
ћелији уза зид и тако је ушао у собу; а пзишао је 
из ње кроз прозор, спустивши се низа зиднаје- 
дноме иосве танкоме коеопчпћу, на каквом се љети 
суше кошуље и фацолети. ОваЈ је конопчвћ трећп дан 
нашло диЈ'ете кмета Саве Пиље у гају впше манас- 
тира и познавши га игуман донео га у ћелију. У 
ћелији је било у армару великом ћурака, свиленије, 
од чоје, долама, танквЈе кошуља, двије мале иконе 
сребром оковане и позлаћене, пред којима је висје- 
ло сребрено кандило, неколико лакта сукна за ђака 
ц момка, и од свега овога није разбојник ништау- 
зео, него је само разбио скрпторију, ђе су 
сма стајала, атестати п различип од гуверна де- 
кретп, њеколико ппсама одппои оружије, које сам за 
момкалржао. т. ј. двије велике иушке, једнумалу и 
велике ножеве. Из овога се види, да је био тат и 
разбојник кућни, т. ј.* из манастира, који је од млоги 
љета завишћу и злобом опојен био; зашто кад би 
био горски и дивљи разбојник, што би њему кар- 
те? него би понио речено сребрено кандило и 
двије иконе у сребро оковане и токико друге робе 
и ствари, које више вреде, него лп само оружје. 0- 

ући кроз пећ, а пећ не разбпти, него јошт 
ону извађену плочу уза дувар наслонпти, то се мени
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19 јупвја 1815 прево гуверније одговор у Задру: 
1аУ мојој прошњи ииложене тужбе нијесу основане 

се ја у нанредак сасвим другојачије владам з& 
уздржатн једно мирно паведење дрковно и непреко*
словно.

одвећ чудновато види; зашто прави лопови не гдеда;у 
да ствар какву, која им на путу стоји, не наруШр 
или да је полагано и нерушиму на страну метау5 
почем немају толико времена, а и страх их мтчв 
да се не увате; него брже боље нрепоне с пута сме- 
ћу, па аконемогу друкчије, а они их ломеи разбијају 
И заиста, ја не могу постигнути, како је могао ра^ 
бојник кроз пећ ући и плочу извадиги; а ие разбп.* 
ти је, него је јошт на дувар наслонити.. Само дјед0 
доказује, да је оно учињено само за једну ваату 
што сви из комшилука кажу, који су долазили и где! 
дали, да је оно кућни скверни разбојник учивио 
који је имао кључ од исте ћелије. То сам исто пред! 
ставио судцу, кога сам чинио доћи у мапастир, да 
се испитају судејски сви они који су се у оно врије- 
ме налазили у манастиру, не би ли се тако огкрио 
кривац. Но будући да је судац, као што сал посла- 
је дознао, поткупљен био, зато није хотио ништа 
учинити, него како је дошао у манастир, тако је о- 
тишао, нремда је мене његов долазак скупо стао. 
Међу тим ја остављам ову ствар на судију васелене, 
који ће право судити и свакоме по своме дјелу дати!

При том питао сам, јесу ли гри игумана од 
три манастира примили моја лисма из Беча, што 
сам истијем јавио, да сам иредставио цесару нрошњу за 
неправду, коју су Французи учипили нашему отача- 
ству Дилмацији п Боки Которској и јесу ли зваеи у 
Задар на испит? На које ми је одговорио, да су 
моје писмо примили, но колико је њему познато. да 
нико није зват у Задар ни од духовније, ни од свје- 
товније лица на пспит.

Премда ми је игуман казао, да нико, колпао 
он зна, није позван био у Задар на испит, да по- 
тврди или обеснује оно. што сам ја у Бечу цару пред- 
ставио, опет сам послије разумио, да је њеколико 
испитано.

Послије мога доласка у Задар, очекивао __
сваки час да ми одговор од цара дође на опу моју 
прошњу, коју сам му нредставио; најпослпје примим

Ево, читатељи благонаклони! представио 
све моје житије до године 1817. Ако га бу- 
с оном ревношћу читали, са којом сам га ја 

и цросв.јештење и за владање свакога од 
и отачаства списао, то ћу ја савршено 

бпти. Бидили сте у њему, како ми је у 
срећа сљедовала, осо- 

1788

сам вам

саДа 
дете
па ползу 
цога рода 
ваграђен
бптГпак у Цариграду 1785. и у сјеверу

када је видила, да је не умијем лригрли- 
из љубави мога отачаства и 

магнет гвожђе к себи вукло, 
што сам се све више

мога живота

г. атИ< а то само и< 
рода, које ме је као 
оеа се удаљила од мене, и 
и впше гробу приближавао, то се п она све више 
од мене удаљавала; тако да ево сада скоро за ни- 
какву стрелицу слатке п човјека оживљавајуће сре- 
ће не знам. Заиста може се рећи, дајеовај свијег 
сујетан и да људе у њему живеће непрестано вара. 
но тако хитро вара, да човјек до посљедњега 

у њекој надежди пребива п живи.
Но поред свега тога. што је и мене тако хи- 

што сам под три краља и владања,

свога

часа

тро варала и
осим анархпје далматинске, служио у моме отачас- 
тву без најмање плаће и награде, тако, да сам јошг 
и моје здравље нарушио и живот прекратио, опет 
остајем задовољан и Богу благодаран. Благодаран, 
велпм, што сам се удостојпо виђети и опет моје 
отачаство покрпвепо крилима двојеглавног орла ав- 

што сам послпје дугога внјека услуга-
се помоћу

I

стрпјског и
ма мојима био оруђе и кључ, којим 
сопственог и јединог мога труда и трошка отвора- 
ле и разрушиле оне двери, које су нам ирепречава- 
ле, иматп у Далмацији п моме отачаству пасгира

њи

1сам
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19 јупвја 1815 прево гуверније одговор у Задру: 1аУ мојој прошњи ииложене тужбе нијесу основане се ја у нанредак сасвим другојачије владам з& уздржатн једно мирно паведење дрковно и непреко*
словно.

одвећ чудновато види; зашто прави лопови не гдеда;у да ствар какву, која им на путу стоји, не наруШр или да је полагано и нерушиму на страну метау5 почем немају толико времена, а и страх их мтчв да се не увате; него брже боље нрепоне с пута сме- ћу, па аконемогу друкчије, а они их ломеи разбијају И заиста, ја не могу постигнути, како је могао ра^ бојник кроз пећ ући и плочу извадиги; а ие разбп.* ти је, него је јошт на дувар наслонити.. Само дјед0 доказује, да је оно учињено само за једну ваату што сви из комшилука кажу, који су долазили и где! дали, да је оно кућни скверни разбојник учивио који је имао кључ од исте ћелије. То сам исто пред! ставио судцу, кога сам чинио доћи у мапастир, да се испитају судејски сви они који су се у оно врије- ме налазили у манастиру, не би ли се тако огкрио кривац. Но будући да је судац, као што сал посла- је дознао, поткупљен био, зато није хотио ништа учинити, него како је дошао у манастир, тако је о- тишао, нремда је мене његов долазак скупо стао. Међу тим ја остављам ову ствар на судију васелене, који ће право судити и свакоме по своме дјелу дати!При том питао сам, јесу ли гри игумана од три манастира примили моја лисма из Беча, што сам истијем јавио, да сам иредставио цесару нрошњу за неправду, коју су Французи учипили нашему отача- ству Дилмацији п Боки Которској и јесу ли зваеи у Задар на испит? На које ми је одговорио, да су моје писмо примили, но колико је њему познато. да нико није зват у Задар ни од духовније, ни од свје- товније лица на пспит.
Премда ми је игуман казао, да нико, колпао он зна, није позван био у Задар на испит, да по- тврди или обеснује оно. што сам ја у Бечу цару пред- ставио, опет сам послије разумио, да је њеколико испитано.
Послије мога доласка у Задар, очекивао __сваки час да ми одговор од цара дође на опу моју прошњу, коју сам му нредставио; најпослпје примим

Ево, читатељи благонаклони! представио све моје житије до године 1817. Ако га бу- с оном ревношћу читали, са којом сам га ја и цросв.јештење и за владање свакога од и отачаства списао, то ћу ја савршено бпти. Бидили сте у њему, како ми је у 
срећа сљедовала, осо- 

1788

сам вам
саДа 
дете
па ползу 
цога рода 
ваграђен
бптГпак у Цариграду 1785. и у сјеверу
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сгада Христова н епископа исгочног вјероисповје« 
дања. Сада пак радосно усклицавам и смирено бда' 
годарење Богу приносим, што нам је овога дао, 
носн моје прво иго, да храни стадо Христово 
точнога закона и да плеви застарјело трње из бда. 
гочастивог и снаситељног сгада Христовог, што је 
сва далматинска благочастива псточиа црква са 
мном скупа.

а Србнна нп једног! — Ја времена 
важније да гле- 

апосто- 
пока-

ученика,
имам, оспм ш!о находвм за се 

»ам. Најприје сам ишао у предивну цркву . 
а Петра и Павла, гдј? се и њиова тјелеса 

■?ују без глдва, које су у другој цркви. Ту сам ви- 
п паиу у слави његовој; но послије пмао сам 

^лучај, са"свим близу сит га се нагледати и наслу- 
шати за цијелу уру времена и вадјети, како му цје- 

•- здатовезенн на багреној кадифној цријевли

знан,а

нс-

двваЈУ 
БрС1Ово п_ впше тога подобна Ви радо чатате, Ја 
знам, но јоште радије чекате, да Вам што добро 
јаввм, како се находи и докле је преуспјело ваше 
Л{нтије, које сам почео у Мљеткама списивати. Из 
свега више реченога можете судити, да за сада јо- 
ште не напредује, како би ја желио и како сам се 
обрекао, но но истоме мојему обречењу оно ће, ако 
Бог да здравље, на ваше п моје удовољство, видје* 
ти свој конац и публичнн свијет. Ја зоам, колико 
је нестрпљење о том Ваше; вјерујте мп, није мање
ни моје.Поздравите ми љубезно г. Арсенија Ковачевића 

Алексу Нетровића п сљедујте ири добром, ко- 
срца желпм, здрављу п спокојстну добро-

Прилажем овђе иисмо Г. Солари&аиз Рима.
Преподобњејши г. архимандрите!

Љубезњејши доброхоте з иријатељу мој!
Ви ћете до сада ввше пути батп иомислила 

гдје сам ја већ, како ли сам, те Вам Јошге ништа 
не ппшем. Од сами Мљетака и 25. декембра р. сад 
путујјћи, сад стојећи п на писма одговора чекајућн, 
једва Бог даде, да се с мојим лордом графом Гил- 
фордом најпрпје писмено најђем, с којим топрв у 
Риму 17. јануарија р. састах се и лично. Нећемо 
даље одавле и од половнне аарила иробавићемо у 
Мљеткама, с почетком маја намјеравајући кренути 
се из Беча на даљи пут.

Овоме граду не нма другога врсна на бијелом 
свијету, ако нх п има већих од њета. Од 4000 го- 
дпна (из древњега Египга) има иредмјега у њем! 
А споменици ветхи грчки художества! Највише иак 
огромни и изреднн остатци древни Римљана! У кра- 
тку, оволпке и овакове језичке и христијанске древ- 
ности и познији вијекова дивна дјела ародужавана 
до данашњега дана, пскала би годину цајелу, док 
би се сва обишла и присгојно нрегледала. Ово чудо 
не може се нриуподобити никаква другог града ри- 
јеткостем. Зато и има овдје увијек по неколико ти- 
сућа из свију пигомп, а и дивији неки земаља, ко- 
је мудрољубиви путпика, које приљежни, красни

и г.Вам од
хотствујући вашемује

. 1818.у Риму 5 фебр. Рим
ннжајшему слуги и пријател>у

Пав. СоларЛу.

Ово моје Жигије изишло бп било давно на сви- 
није задржало код блаженопочившег г. 

од 1817 годпве до његове кончине. 
годпне предао био, да га раз- 

расуђењу и различном 
но млого-

јег, да се 
Павла Соларпћа 
Ја сам му га речене 
видн и по његовом великом 
познансгву стварн у бољт ред приведе; числена нужна и општенародна дјела, којима је и
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пута одврати, то ће онда бити све, што
дањом п ноћом обремењен био, нпјесу му то 
сгила, и тако не само што ми није дјело по 
жељи п његовом укусу у ред привео, него ми

од зла0ЛИДопу« 
Мојој 
га је

јошт до његове смрти потезао. сљедоватељно и у3. 
рок био, што није до сада свијета видило. Послије 
смрти г. Соларића приватио сам га се опет ја а 
употребио сам сав труд мој и вјештину моју, да га 
ако не у најбољи, а оно бар у овај ред приведе!г 
који ће сваком благонаклоном читатељу разумцјД 
лан бити, да га у чигању не смета и да му смисда 
ве квари. — Колико сам у овој мојој жељн и преду. 
зећу наиредовао, то нека благонаклони читатељи 
беспристрасио расуде. Пстина, ја сам признајем, 
да га нијесам ни близу у онај ред привео, у који 
би то наш покојни г. Соларић, или другп ној‘и од 
нашије ученије Србаља учинио био; ео ту молим 
сав мили п љубезни род мој, да ми опростпти бла- 
гоизволи. Ја високога учења слушао нијесам. нити 
сам имао прилике, младо јошт срде моје напојити 
слатком ц божаственом науком, него сам једва то- 
лико срећан био, да сам у мојој 
мало читати и ппсати

сам желио.
НајпослиЈе ће ме запитати који, зашто нијесам 

све моје житије списао, т. ј. зашто нијесам до 
само до 1817? Ово питање имаде своје1822, него 

лјесто 
пвта,посљедње вриЈеме така прикључења догодила, ко- 
ја заслужују свијету позиата бити. Но прпрода 
овијв првкључења и времена околности нијесу 
допустиле, да их сада свијету објавим. Међу ти- 
јем препоручујем се ученем мојим санародницима 
Ђ молим их, да их они, макар и послије моје смрти 
напишу; зашто ја већ учинити нећу моћи. Старост 
и с њом скопчана слабост и ослабљавајући ми ум 
хо ми већ не допушаЈ*у. Осим тога ослабљена и дрк- 
тајућа рука не може ни име да напише, а камо ли 
да речева прикључења опширно опише и прочаја.

}а ћу свакоме дати за право, који ово ус-
за овоза што и сам призваЈем, да су ми се

младости њешто 
научио. А ту су ми криви 

моји покојни родитељи и крупски калуђерп, који ми 
нијесу допустили, поћи с прва упоменутијем школ- 
ником Василијем, нз манастира Грабовца, да ме 
даде у велике школе у Унгарију. Како ћу дакде ја 
књигу какву онако списати, као што ће то који 
од оније учинити, који се од младије јошт својије 
ноктију у науци труде? Међу тим ја сам се трудио, 
да сва прикључења моја оеако и оним редом 
шем, као што су се догодила, а ту се сви благопа- 
клони читатељп на ме, на моју пскреност и на мо- 
ЈУ вЈеРУ ослонити могу, да сву част, славу, впсоко- 
умље и сопсгвено користољубље удаљпо сам био од 
мене и писао сам само чисту истину. II то ме је- 
дино пита надеждом, да ће род мој 
ову књигу читати, којом сам је ја писао. То је ме- 
нп већ велика награда; ако се пак који благона- 
клоњен читатељ из овога мога житија чему научи,

спи-

оном охотом

23Ж Г. белића.
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Фундација Герасима Зелића.

Колико је архимандрит Гедоасим Зелић љубио 

српски род и православну веру, а нарочито свој 

драги завичај Далмацију, о томе ће читаоци доста 

доказа наћи у његовој автобиографији, коју овим 

лоново издај' мо. А у доказ ове своје љубави према
и његова

далматинском православном српству стоји 

стипендајска фундација, којом се у Карловцима ру- 

кује с осгалим народним фундацијама. Ову Фунда- 

ц0ју наменпо је архпмандрит Зелић сиромашним 

младим православним Далматинцима, који хоће да 

се посвете свешгеничаом чину. Основно иисмо ње- 

гово овако гласи:
Бо имја пресвјатија и јединосуштнија и не- 

раздјелимија Тројнци, Отца и Сина и Свјатаго 

Духа, амин.
Будућа како замога живота јесам уздржавао ви- 

јерност Богу, закону, цару и моме миломе отачаству, 

тако и при смрти и по вјечности вијеран роб бити 

и заостати желим; зато уређујем о мојем малом 

Богом дчеом имјенију сљедујућу фундацију, и убо:

Што се православнога грко-неунигскога источ- 

нога вјероисповједанија мога таче, за које сам ја 

живио, страдао и за које и дан данашњи желим у-

мријеги и још више страдати за моју православну 

грко-неунигску вјеру, закон и моје незаборављено до
23*
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. Од овог
гроба мнло отачаство, зато хоћу, да се из мога отача- 
ства младићии

шездесет форинги у дванцигери ингереса
прихода нев његова ексцелендпја госпо- 

и свп редом законимо]е вЈере, грко-неунптскога закона, за 

будуће свештенике у двору његове ексцелевцвје, го- 
сподина архпепископа и митрополита карловачкога 
Стефана од Стратимировића,

годишњег
архиепископ карлосачки

његови толико младих пз љубезњејшегдин
васљедеици

отачаства мог Далмације нрпме, илп ако 
не би, нека их позову , колико се посадашњег. и насљеднв- 

ка његовп, одсад вјечно у православној грконеунит- 
ској вјери и закону и богословском ученију васпи- 
тавају п тако у богословији обучени и просвијеште- 
еи да се у мило моје отачаство Далмацију поврате 

и санародннком мојим, за којих срце и душа моја 
дае и ноћ бдп и срећу сваку им жели, 
зни и богопочитајеми стада Христова 

стану. А да бп ја такове младпће на богохвалео 

намјеренпје ово могао привести и мо.јој веумираје- 
мој жељп задовољно учинитп. идем им у помпћ 

II фувдацију заводим од шест хиљада форинти 

у сребру, то јест 6000 фор. конвенционалног новца. 
Овз новце шаљем ја у сами цванцигери. сваку форин- 
ту у три цванцпгера сребра узпмајући. који износе 

равво предречепу суму шест хиљада форинти, по 

три цванцпгера сребра у једну форинту рачунајући. 
А да се ова овако сигурна фундација

премилог 
самп дошлп
опстојатељствам времепа и фундационални приходи

Овимподробно и без нужде придржавати узмогу. 
младићем и путни трошак од Далмације до Карло- 
ваца из фундационалнп прихода нека се пошље. 
Овдје и то додајем, да у опште свако дијете за та- 

нитомца не буде прпмљено, но онаково само,многополе-
пастири по- ковога

које се за свештеника буде предуготовљаватп,
ине часне фами-

и то

буду синови свештенпчки, или 
\е а особиго од фамилије п рода обојега полада

ЛИЈв,
Зелића архимандрига, који достатачнима свидјетељ- 

како о часности н бисгроти разума, тако иствима
доброти и скромном ^лагонаравном поведенаЈу мо- 
ралном, од настојатеља грко-неунигскп манастпра 

свештенства мјеснога препоручено архиеписко- 
пу буде. Такова нрпмјерна и благонадеждна дјеца 

благодјеЈаније фундацпје моје да ужпвају дотле, до- 
у наукама и примЈерном живота поведениЈ*у од- 

заосгану; а ако би који показао се љенив,
пли ако би

или

никада ума-
литп не би могла, уређујем, да његова ексцеленцпја 

садашњи господин архиепископ и митрополиг, заје- 
дно с пасљеднпци његовп, благочзстивима

кле
лична
небрижљив и у наукама непрпљежан,

школска и моралпа усудио се преступити, 
такови абије из бдагодјеЈ*анија мога да се из-

источне
цркве предречену суму новаца, као Богу у Тројици 

завештано аманет, на нзјсигурније мјесто под ин- 
терес даду п самп ингерес не у другом новцу, 
у цванцигери у сребру примају.

Ова фундација од шест

правила 
онда
вргне и на мјесто његово други благонадеждни пи- 
томци да се позову и ириме. V случају обаче (које 

Бог свесилни да сахрани), ако би парод мојега гр- 
ко-неунитскога закона у Далмацији с временом ино

него

тисућа форинти сребра 
у самом цванцигеру доносиће на годину три стотине
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0б?.че уређујем, да и тада фундација ова од упра- 

вленија архиепископа карловачкога и насљеднпка 

зависи и њему рачуни у своје време под-
вјероисповеданије примио, то хоћу и уређујем, 

онда годишњи приход од предречене моје у 6000 ф; 

то јест: шест тисућа флорена у сами цвандигерц 

састојеће се фундације надруге православног грко. 

неунитског вјероисповједавија мога. у богословији 

учеће се младиће обратити се има, били они којега 

ни буд1 предјела.
За вјечито обезбједпје ове фундацпје моје же- 

п уређујем, да се она од његове

д,егових
да буду вјечно.

А да би питомци фундације моје управо знали, 

ја само из једне к православној вјери мојој рев- 

пресветој Тројвци, која ме је у правоср- 
и сачувала, у робо-

носими

да 1а 
ности и
дечију мојем тако укријепила 
^епној понизности сва ова установио, устроЈио и од 

саме моје болести уштеђивајући за просвјештеније 

отачаства уредио јесам, желим, да портре моје 

одличној клети постави се и сачува се, а притом 

питомцем мојим сваке пол године представи се 

впдјеније и да им се уајештанвје да. да у светој 
и грко-неунитском вјероисповје- 

непоколебими

лим ексцеленције 
митрополита карловачкоггосподина архпегтископа и 

и благочастиви насљедника његови. заЈедно са све- 
асистенти, којп и друге фун- 

дацпје народне сахрањавају, управља и сахрањава 

како гођ в друге овој подобне фундациј 
се сахрањавају и управљају, а 
не предаје, но са онима

мога
височајше напменовани У

да
тако, е што на

православноЈ вЈери 
данију овако крјепци и постојцни и

ја грјешни у моме љутом го-
рачуна никому да 

гг. еппскоппма и народнпн 
и друга дјела јерар- 

хиЈе и народна савршава. Будући обаче, да кдери-

кални фундус у Карловци давно ј‘ош заведен јест 

то п сад и за сва будућа времена уређујем, да се 

фундација моја нарече ЗелиИева, 
и да се с тпм

аспстенти да сноси, с којима остану, као што сам
страданију трпио до данас баш, кад

Богу помоштествујућу ми
заостану у њедри моје иравославне

ово
њениЈу и 
пишем. и

до посљеднег

издихааиЈа мога 
свете источне матере цркве.

• Свима. који благодјејаниЈ'е моје с благодарео- 

шћу. не мени. но Богу и православној вјери хри- 

стијанској уживалз буду, благодат и дар од свеви-
име молим и са-

и тако и пптомци 
клерикалним фундусом никада 

мијеша, него особито
не по- 
и да 

иди по
да се управља и води, 

питомци ф ндацаје Зелићеве из Дчлмацпје, 
случаЈ‘у из других предјела, 
свештееика

Бога желим и за Христово
који се буду за чии 

приуготовљавали, приходе ужпвају.
Ако би кадгођ благочаетиви 

епископ са својим асистепти 

моја фундација у Д^лмацнју 
боље благо

они шњега
вјетујем их. да прави роби Богу, отачаству и своме 

закону истиеи пастири, цару Фраецу п насљедником 

његовим вјерњејши поданици пребуду; а који биово 
Бог преблаги, на кога ја сву 

чијем мановенију за- 
њиовим паплати.

карловачки архи- 
за добро нашао, да се

ова
нека импреступили.

надежду моју вазлажем и по 
вјештееије ово творим, по дјелом

пренесе и тамо за 
дајем им власт, 
тако и учпнити.

установи, то желим и 

да могу по благоразумију својему
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вдадјенију љеговог императ. вел. Франца 

за мога живота све моје мало имјеније по-Овако дјелах и уредих по мановенију божију 
у Будиму дне 8* марта, дан сирјеч недјељни, 

светога Теофилакта, епископа никомидијскога, 1825. 
года.

(М. П.)

срећн°м
I јесам

на жртвеник олт&ра у моме миломе и неза- 
отачаству, на науку и иросвјештенијесветио

борављеноме
славепо-српске грко источне неунитске Јуности и 

свештенства у Далмацији* у коме отачаству под три
свагда бао вијеран Богу,

Герасим Зелић с. р.
архимандрит манастира Крупе и бивши викатп. 

генерале Далмацији и Боки Которској. РИ° вдаДЈен0Ја Јесам служио
и цару, при толнки промјена од владања;

њека мала чест од христијана у году 1808. 
моје услуге и моју вјерносг и рев-

Ова фундација архимандрита Зелића 
је 30. јулија 1825. у Карловцима 
полита и

закону
обачепримљена

од стране митро- 
архиепископа Стефана Стратимировића и 

асистената за руковање народним фондовима. Доц- 

није је Зелић горњој суми од 6000 фор. ср. додао још 

2100 фор. ср., тако да је

јесу презрјели
к чему их је принудила жива њиова жеља, не 

срцевједци, нити знајућч, штаност,
будући
дежи

они чов]еаом
коме под црним широким манторосом, за коЈе 

Господ Бог опрости, д и ја грјешни старацњегова фундација одмах 
износида 8100 фор. ср. Нраво опредеља- 

и избора стипендаста поверио је
с почетка 
вања
трополиту.

Одмах 1826.

века им
оније живим и мртвим нраштам, нити с овим ја 

пред евијетом осуђујем, ни одлучујем. И не
мојој судбини и врућој жељи бити више 

мога живота отачаству, и са свијем од

самоме ми- од мо-
н>и

године стуиила је у живот Зели- 
ћева фундација избором три стипендисте, који су 

по 70 фор. ср. годишње уживали. Године 1827. било 

је пет штипендиста, а 1837. године било

гући ј* 
полезан за
истога удаљен заборавпо га нијесам, како што стоји 

у овоме инструменту, који инструмент издајем на 

свијет, не за коју моју похвалу пред свијетом — 

сахраии ме Боже срцевједче о том помислиги! — 

по јединствено к подражанију и поревнованију па- 
христијана свуда, а сувише господе тргова- 

незаборављеному до гроба

по

их Је се-
дам. Касније спадао је број стипендиста. Од го- 
дине 1853. има их по три, али је стипендија пови-
шена на 100 фор. годишње.

Данас ће износити Зелићева фундација 
26,000 фор. а. вр.

роха
ца по градови у моме 
отачаству, да бч сирјеч и они сви Ј*единодушно и 

добровољно поревновали прпложити и жертвовати 

од својије труда коју честицу за науку и просвје- 

штеније својих чеда и грко неуаитске јуности, за 

будуће своје свешгенике; а купно сабрати и 

нутп један фундус по своме могућству, за неколако

око

Ј петој књизи Срискога Летоииса^ 

горње Фундационо писмо
У којој је 

саопштено, додао му Ј*е 
•архимандрит Герасим Зелић ову примедбу:

„Силоју горе

замет-

означеног инструмента Ја при
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учитеља у своме отачаству, како што сва у Унгари. 
ји славено-српска и каравлашка грко-неунитска оц- 
штества и парохије на своме трошку садржавају а 
плаћају своје учитеље.

Додатак Зели-ћевој автобиограФији.
А уредник Српскога Летоииса, професор ново- 

садске српске ђимназије Ђорђе Магарашевић. 
пратио је основно писмо Зелићево 
Лвтоииса 

К овом

К ономе. што је сам архимондрит Герасим Зе- 
своме животу написао. слабо што имамо да 
. Толико знамо, да њему, који је целога жи-

про-
У истој квизи двћ 0 

додамо 
вотаовим речима: свога осуђен био на немиран живот, нпЈе су* 

било, да и последње годвне своје у миру иро-писму (ово писмо види ниже) да пра-
ложимо ново и неоспоримо богоугодне ревности го- 
сподина архимандрита Герасима Зелића к 

благочастију и велико имените љубови к роду 
тачаству доказатељство, с кој'пм је себи

ђено
^веде. Наскоро га кренуше из његовога манастира

по ње-својему
И 0-

подигао
паметнчк бесмртија. ставивши своје име у число 

најславнији родољубпца. Чпсте и невине благодаре- 
нија сузе јуности. која ће и до најпознији времена 

помо* у п.егове па олтар просвјештенија и благоча- 
стија беспримјерно пгинешене жртве, на пољу нау- 
ка успијевати и себе лзкше и боље приуготовљавати 
за преважно и преполезно и превисоко званије сзе- 
штеника и иастира стада Христова; топле п усрдее 

молитве изображени потом и у својој вјери непо- 
колебими учитеља и лроповједника евапђелске и- 
ствле; и вјечва благодарност рода виновнпку 

становитељу свега тога — о! колика, о! како слатка 

бити мора паграда такове подражанија достојњејше 
житве!

заточише у Бечу, одакле (на сву прилику
би ваљда блпже био српском јату)0

говој жељи, да 
по кратку времену отправише га у Будим , где је 

такође био интернован. У Будвму је и преминуо,

18-6. године.
Као што се може да примети при читању ње- 

гове автобиографије, Зелић није у тадашњпм при- 
за печатање могао да све оно искаже, што 

било и што би за познавање његова 
било. Видећи у Дал- 

можеко се

1
ликама
му је на срцу
живота од одсудне важности 
мацпји владику Венедикта Краљевпћа, 
домишљатп, који су управо узроци били, да је ар- 
химандрит Зелпћ морао лишавати се своје миле по- 

и у самоме Будиму имао раз- 
гоњења и страдања. То су зло-

п у- стојбине, зашто ли Је 
лога да се жали на
срећне тежње злосрећне римске пропаганде 
ве да православпим Србима дахнути, а која неми- 
лосрдно прогони слогу и љубав међу једноплеменом 

браћом. Али у по тога прогонства п тајиога и ја-

која



362
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његове автобиографије, метнућемо
внога рада римске пронаганде видимо Зелића, г*е 
стоји чврст као далматински кршеви, међу коЈн^а 

је угледао света, иостојан у сво.јој српској народ. 

ности и у православној српској вери, пазасрпство 

и за православље у Далмацији стара се он и за 

време, које ће по њему наотупити, оснивајући фуа. 

дацију за православне српске младиће из Далмаци- 

је, где је тада највећа опасност била, да се српско 

име затре и да умукну православне цркве. Ко је 

читао животопис Зелићев, тај ће знати, у каквом 

је бедном стању у погледу на просвету био прзво- 

славни српски народ у Далмацији, колика лиједа- 

кле опасност била за православље и за српство та- 

мошње. Ко зна, шта би бало, да није било у Дал- 

мацијн архимандрита Зелаћа и других добрих ро- 

дољуба српских и ревеосеих поборника правосда-

впди из
5. и 6. књиге Српскога Летоииса два писма 

Соларића и једно лисмо Зелићево. Комента- 

их не треба, јер су писма ова и сувише речита. 
Соларићево писмо архимандриту Зелићу

довољно
овде 03
Цавда
ра

Прво
гласи :

Високопочитајеми господине архимандрите!
Из ппсма мојега к гдру Т. Симићу могли

да сам ја очекпвао, да ви мени пријепи- 

Беча, наа онда ја вама у Беч. Били сте ми

ОВбБО

сте

увидјети, 
шете из

обећали из Рнјеке. Овуда су носили се у оно вре- 

судбини вашој свакојаки гласови, који, хвала 

обистинили се. Мене су јако мучили,
в
це о
Богу- нису
јербо су ми се као потврђивали вашим к мени му- 

чањем. По пзобиљном времену нисам већ могао да 
реченог господара, јестелп у Бечу,

питам о вамане
вља ! и пр.

Ппсмо ваше од 4. 16.) дошло мп је 10 (22.) и- 
двоструко црн петак.У гро- 

читао сам жалосне
Заиста је и то доказ наше душевне тромости 

народнога немара, кад се досад
и менистога у иетак — 

зничној врућиви. па постељп,
Ј1И ваше ввјести. Лежао сам мало дана, встинз; но 

довољне крјепостЕ и потребне

ни Један од толи-
ких Зелићевих питомаца не нађе, да нам попупи 

допуни животопис овога
и

I

заслужнога и поштенога 
Србнна. Зацело ће се у Далмацији наћи писати вам до данас 

нисам.и гшсмеаих
докумената, а биће и устмених предања, којима би 

би се осветлио

Прешедшега љета пзнојпо сам 
чему , освењохоте пмао

се. колпко никада у мојем животу, 
чрезвпчајке бивше врућине криво мп је и моје о- 

биталиште, које ћу 1. новем. промијенити. Од онда 

је обарати ме слабост, којој сам којекако о- 

тимао се до септемврија, кад већ морам себе ире- 
Њеки остатак грозе протре-

живот и рад гБерасима Зелића 

његовога времена. Дао би бог, да шго скорије до- 

чекамо, да когод од родољубнах Дадмагинаца оду- 

жи овај дуг и спомену Зелићеву и српскоме роду и 

православљу у Дадмацији!

д

стала

дати љекару у руке.
р сује ме јоште посведневно около подне ;

ће престати: осјећам да*
но уздам

За попуњење каракгериетике Зелићеве, која се се у Бога и љекара, и ово
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се с помоћу божијом опорављам. Морао сам, мидује све осгале наше Једновијерне у нрочо) сво- 
. м0нархији. Лажи су крагке ноге и наеиље вла-има

више од два мјесеца, прекинути и пустити свако 
жевио приљежаније и радњу; и овако морам сљеа0* 
доваги, кодико мјесеци јоште устреба ,

Ј°Ј докле га не види правда.
Овдје ништа не знамо; иза мора нити тко до- 
, нити иише. Гдр Бојо Јовић овдје је одавна;

да,Д°к се Ие
поврати читаво и чврсто здравје.

Моја ми је немоћ и даегуба тешка с једне лази
поићи ће своро. Поздравља вас љубазно. То чине 
л сви овдјешњи зеајеми вашп.

Како сте с обиталиштем и прочим? Поздравите

стра.
не, како можете и ви судити; но кунем вам се, дак* 
је с друге стране поготову јоште тежа печад, што 

дужник ваш. Тјешим сам себе искушеним ваши* 
к мени благовољенајем. пријлтељством , најпослије 
вашим човекољубљем: но све то није ми доста, доа 

в Iс не добијем, да ми речете: Не беспокојн 
се, почекаћу те. — Можете ми тврдо вјеровати, да 
ће ми бити

еам ми љубезно гдра Т. Симића. Све ћу од вас
дочекивати; а најмилији бпће ми. кад ми ус-

гласове

жељно
пишете. да здравствујете, да се мужите, да уиова- 

како и да са мном стрнљење имате, нагии од јете —
ме доброхотства вашега лишајете. Осгајем итд.

непрестана и највећа брига, зам се о- 
дужати, не имаЈући, благодареније Богу, ни најма- 
њега инога

Павле Соларић.. 

У Мљеткама 9. (21.) окт. 1820.дуга и живећи с штедљпвошћу. Ове 
ријечи предсказују, да ћу вам. како сте на

вам
случај

наредила, послати у Беч гдру Т. Симићу рукова- 
се Житија вашега с принадлежећим; и то ћу ови 
дана учинити ио дилигенци, која и из Мљетака хо- 
ди у Беч. — Ви сге се погписали: Страсготрпац; 
а да вам је чигати у срцу мојем, признали ба- 
сте заиста, да и ја у садашњем сгању мојем могу 
себе тако нарицаги. В^ше страстотрпјеније јест трн- 
3*умф сввју ДЈела и поступака вашега житија. — Па- 
ходим, да је боље, што сте ту, него да 
частву. Шта бисге ондЈе, док је овако, 
риги или говориги? Ту је монарх: даеас пли сјутра, 
раније или касније можеге ту дочекати, да ое на 
Далматине и на Бокеље нашега вјероасповједанија 
оним исгим моааршкам призри погледом,

На ово Соларићево писмо одговорио је архи- 
мандрит Зелић овако:

Љубечњејши мње господине Павле, здравствујге!
Баше мње љубезно писаниЈ*е отпуштено 9. (21) 
јеоам примио чрез г. Симића 16. истога п. с.окт.

иу њему озпачееа сваразумјео. Чуствитељно сажа- 
љевам о вагаој бољезни и усрдно нросим Вишњега,
да вас исцијели и јоште уздржи многољетно за пол- 
зу п просвјепиеније нашега милога рода и нације. 
— Јављате ми, да ћете ми послати по дилижанци 
моје рукописе са молованим портретом. које чрез 
г. Симића очекујем у скорости примити. Пигаете ми, 
да вам је ваша немоћ и дангуба тешка, а јоште ге 
жи мој дуг, и да се тјешите мојим к вам првјатељ-

сте у ота- 
могли тво-

каквлм
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Овдје ништа не знамо; иза мора нити тко до- 
, нити иише. Гдр Бојо Јовић овдје је одавна;

да,Д°к се Иеповрати читаво и чврсто здравје.
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ходим, да је боље, што сте ту, него да 
частву. Шта бисге ондЈе, док је овако, 
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моје рукописе са молованим портретом. које чрез 
г. Симића очекујем у скорости примити. Пигаете ми, 
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...............„Ј
док и од мене не добијете, да вам речем: Не беспо- 

који се, почекаћу те! — Љубезви мој г. СоларићуЈ 
Ви знате, да су веће —
чекам с мојијем житијем, да га оковчите, 
наша погодба у вашој ерцевуди (квити). А 

пишете, да вас почекам за новце, Ја вам

368 369

(1. нојем.) које почем сам прочитао и све видио, 

остао сам од нечајаиог нрезјелног удивљенија за 

пеколико минута као дрвеп: за гим брдзнеле су ми 

руће сузе од крајл.ег умиљенија п глубочајше бла* 

годарности. Као не вјерујући јоште својим очима, 

вратио
укључено у њем: потврди ми се чудна риЈегка и- 

стпна. Таковому вашему чрезвичајно великодушно- 

му трату (1гаПо, јоште не имамо срнски) мало се 

виђа нодобни нримЈера на свијету; а и у самој и- 

сторији! Особито нак међу нашим срнским народом 

ја ваистину не познајем никога жива, који би ка- 

дар био, толико високо отмјена чуствованија у сво- 

јем срцу имати и тако изненада и на толико л>уп- 

ки и најучтипији пачин својему дужнику (био он и 

филосоФ и иолезан народу сиисатељ и оскудјевајућ 

колико му драго) дуг од 200 талира орлаша отпу- 

стиги и даровати. —
Каи. Перо Обиловић, од којега нишга нетаЈ’пм, 

кад сам му прочитао ваше писмо, плакао је од у- 

миљееиЈа и рекао: „Онај муж и Србин (ви). на осо- 

биту част Србљем, има велику душу, он је био без 

сумњенија вавијек истини љубитељ своји снародни- 

ка; а садашњи његов к вами (мени) трат достојан 

је вјечитог успомињања мсђу Србљи.4, Моја ће бити 

брига, да се то збуде. Мсђу тим и медику Фруши- 

ћу у Трпјесту, мојему великому нријатељу , саоп- 

штио сам већ ту сву чудну ствар; нисам му казао, 

тко је и гдје такав мој благодјетељии зајмодавац; 

хоћу нек ми нотрзжи и именује подобна кога дру- 

гога међу Србљи и нек се ирије сиг начуди 
Ж. Г. Зеджћа.

три године прошле, да вас ја 
како јз 
сада ви 

сада ча.
сам се наново читаги ииемо и гледати

сго кажем, да вас више од данас нећу 

један час: него вам их ја даривам и поклањам 

вијеки, од који вам у овој шаљем вашу 

за ваш мир и спокојство и с овијем дасе увјерите, 
да ја више љубим Соларића, него 200 талира ор- 

зеајућп ја, да сви философи и 
књига биједно жпве

чекати, ни
на

еРЦевуду

!
лаша списатељн

свијету. Дакле, љуби-ва овом I

ми мој, више се за ово не печалите, 
се и крјепите се и гувернајте своје, мени 

зље, које вам ја од свега чистосрдечија

мужајте 
мило здра- 
желим по-

лучити. И с овијем остајући вас најљубезније по- 

здрављајући, узајмно и укупно са свијем нашим вам 

познатијем пријатељи, и т. д.

него

У Бечу. 20. окт. п. с. 1820. 
Ваш познати свагдашњи страстотрпац 

ЗелиБ с. р.

писмо изазвало је од СоларићаОво Зелићево 
овај одговор:

Преподобњејши господине архимандрите, 
Високопочитајеми благодјеју мој!

Нојем. 8. р. около полне нашло ме је куњајући 

на софадину послиј*е грознице писмо ваше од 20. окт. ц па-
2!
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штио сам већ ту сву чудну ствар; нисам му казао, 
тко је и гдје такав мој благодјетељии зајмодавац; 
хоћу нек ми нотрзжи и именује подобна кога дру- 
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Преподобњејши господине архимандрите, 
Високопочитајеми благодјеју мој!
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на софадину послиј*е грознице писмо ваше од 20. окт. ц па-
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сада. Прпмите сва иајњежнија квам чуство-ста са

вавија признатељне вам до вијека душеднви, чему сам се и ја, пак ћу му послије 
ваше име.

Моја благодарност, кад би јој свемогући
достигнути до стања, гдје би------но овоје љепше
премучати. —

казати
Вашега благодарнога 

Нав. СолариПа.Дао

у Венецији 8. (20.) појем. 1820.

Ја до 3. и до 4. уре но иодне нисам ни к че- 
му годан; а то од великога зноја, што ми долази
пред дан у Јутру и од нолудневне грозпице , која 
по себи није пн силна, ни дуга, по посведневна је; 
ово обоје нроисходи од конвулзивна кашљз, шго ме 
(и не тако превећ) загушује. Већ 23

из куће. Има већ више од 4мјесеца, од када 
к никаквој књижевној не приљежавам роботи: немоћ 
моја слути ми јоште сам Вог зна 
празпи мјесеци; и љекарства је иаредба,

Веледушпо и родољубно дело Ђерасима Зелића, 
којим је основао спипепдијску фупдацију, изазвало 

је младе Србе, који су тада па наукама били, да 
своја радосна чуства у ггесмп излпју. Слушалац ма- 
ђарских права у Иешти, Владислав Чикош, 
сао је оду, којом је честитао ново лето (1827) де- 
дотворноме родољубу српском. Ода је писана цр* 

словенсквм језиком и у алкајским строфа-

дана писам напи*
изишао

колико подобпи
квеним
ма.*) А слушалац философије на пештапском свеу- 

Филпп Пејић, издао је у првој поли 1826. 
г. Енкомијастикон, којим је псздравио Зелића и ње- 

племенити чин. У Ориском Летокису, у 6. књизи, 
први стихови из ове несме даровитога Пе-

да се на
најмање не трудим у књигама, докле год будем ли« 
јечити се. По овоме видите, како сам принуђен по- 
слати вам ваше руконисе са свим прочим, што ћу 
и учинити до 5—6 дана.

чплишту,

гов

Будући да овдјешњи мој мједорјезац ннје нај- 
бољи ритрагиста, што се види 
у Мезимцу, нисам се усудио 
ваш.

само су
јпћа, кога је зла коб српска нрерано отргла од 
вота, не давши му да свој лепи дар сисвим разви- 
је. Ови стихови овако гласе :

жи-
у образу Доситејевуи
дати му да реже

У Унгарији в сује ћете тражити Од како сам св’јет б'јелп видјео 

И у њему дијатп почео,
Нккад није моје срце тако 

У прсима куцало ми слатко,

кога ради ва- 
шега ЖитиЈа: лијепи су; стил им је мјешовит и не 
умиЈу преводити с италијанскога. Ако се нрихвати 
г. Вук, нригледајте, да пе буде врло 
нити по његовој новој ортографији; но ако 
ирави, онако, како сам ја започео.

Ово сам нисамце писао 4 дана! Нек буде

ерцеговачки, 
вам се’

*) Ово ће бити она ода, која се наводи у Но- 
ваковићевој Библиографији под г. 1828.До-

24*
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сада. Прпмите сва иајњежнија квам чуство-ста са
вавија признатељне вам до вијека душе

днви, чему сам се и ја, пак ћу му послије 
ваше име.

Моја благодарност, кад би јој свемогући
достигнути до стања, гдје би------но овоје љепше
премучати. —

казати

Вашега благодарнога 
Нав. СолариПа.

Дао

у Венецији 8. (20.) појем. 1820.
Ја до 3. и до 4. уре но иодне нисам ни к че- 

му годан; а то од великога зноја, што ми долазипред дан у Јутру и од нолудневне грозпице , која 
по себи није пн силна, ни дуга, по посведневна је; 
ово обоје нроисходи од конвулзивна кашљз, шго ме 
(и не тако превећ) загушује. Већ 23

из куће. Има већ више од 4мјесеца, од када 
к никаквој књижевној не приљежавам роботи: немоћ 
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празпи мјесеци; и љекарства је иаредба,

Веледушпо и родољубно дело Ђерасима Зелића, 
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је младе Србе, који су тада па наукама били, да 
своја радосна чуства у ггесмп излпју. Слушалац ма- 
ђарских права у Иешти, Владислав Чикош, 
сао је оду, којом је честитао ново лето (1827) де- 
дотворноме родољубу српском. Ода је писана цр* 

словенсквм језиком и у алкајским строфа-

дана писам
напи*изишао

колико подобпи
квеним
ма.*) А слушалац философије на пештапском свеу- 

Филпп Пејић, издао је у првој поли 1826. 
г. Енкомијастикон, којим је псздравио Зелића и ње- 

племенити чин. У Ориском Летокису, у 6. књизи, 
први стихови из ове несме даровитога Пе-

да се нанајмање не трудим у књигама, докле год будем ли« 
јечити се. По овоме видите, како сам принуђен по- 
слати вам ваше руконисе са свим прочим, што ћу 
и учинити до 5—6 дана.

чплишту,

гов
Будући да овдјешњи мој мједорјезац ннје нај- 

бољи ритрагиста, што се види 
у Мезимцу, нисам се усудио 
ваш.

само су
јпћа, кога је зла коб српска нрерано отргла од 
вота, не давши му да свој лепи дар сисвим разви- 
је. Ови стихови овако гласе :

жи-у образу Доситејевуи
дати му да реже

У Унгарији в сује ћете тражити Од како сам св’јет б'јелп видјео 
И у њему дијатп почео,
Нккад није моје срце тако 
У прсима куцало ми слатко,

кога ради ва- 
шега ЖитиЈа: лијепи су; стил им је мјешовит и не 
умиЈу преводити с италијанскога. Ако се нрихвати 
г. Вук, нригледајте, да пе буде врло 
нити по његовој новој ортографији; но ако 
ирави, онако, како сам ја започео.

Ово сам нисамце писао 4 дана! Нек буде

ерцеговачки, 
вам се’

*) Ово ће бити она ода, која се наводи у Но- ваковићевој Библиографији под г. 1828.До-

24*
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би Житије изишло више „по ерцеговачки", како
би изгубило ОдКао гато данас куца и ноп’јева,

Пред очима кад му стоји слава 
Господина пречаспог Зелића,
На престолу свештепом сједећа.
0, радости и весеља мила,
Ког мп није досад душа вид’ла! и т. д.

цело
Соларнћ вели, чиме винаЈмаље не

којо је Зелић у свом Житију саопштио, 
опе, које имају стварне и трајне 

смо изоставили. Талијанске речи, 
често употребљавају и 

сам је Зелић у са-

докумената,
смо самоузели

вредности;
које се у Далмацији 
којих и у Житију доста

тексту, обично под затворитељном, протумачио,
посебпи списак.

остале
тако

има,

мом
нисмо од њих ни додалис тога

Смрт архимандрита Ђерасима Зелића нико не 
нађе за вредно да оплаче! У Ориском Летоиису, је. 
дином тадашљем српском часопису (Тиролов Ванат- 
ски Алманах није много вредио ни за тадашње при- 
лике), певали су српскп певци оде и огледалу, које 
су својој милој предали; али их смрт Зелићева није 
покренула, да пусте сузу на гробу једнога Србина, 
који је цео свој век провео, радећи на подизању 
просвете и ка утврђивању православља у далматин* 
ском српству. ГГраво је рекао Соларић за српске 
књижевнике у Угарској, да су лељи. Та их слабост 
ни данас није оставила.

Пздаваоци.

ч

I

Остаје нам, да неколико речи рекнемо о овом 
нашем издању Зелићева Житија. Ми смо гледали, 
да што впше оставимо недирнут језик, којим га је 
Зелић написао. Овај је тако леп и сладак и тако 
чисто народан, да само морамо жалпти. што је Зе- 
лић } скромности својој мислио, да ваља свој ру- 
копис дати каквом ученом човеку на преглед 
и поправку. Без тога ирегледања и поправљања за-

,
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КЊИЖАРА БРАЂЕ ЈОВАНОВИЂА

У ПАНЧЕВУ

ПРЕПОРУЧУЈЕ ОБЕ КЊИГЕ1

ДКТЕ на Алпима или „Како сејао тако жео.“ 

Ириповетка за мдадеж од Ф. Хофмана. Пре- 

вео В. Ј. Јанковић. Друго издање 

ДЕЧГСО на острву Хедгоданду. Приповетка Ф.

Хофмана. Превео В. Ј. Јанковић 

ЈКИВОТ Димитрија Обрадовића који је у ка- 

дуђерству прозван Доситије. Од Петра 

Деспотовића. Са сдиком 

ЗАО ДРУГ. Приновегка од „Матице српске“ на- 

грађена. Нанисао П. Деспотовић 

ИЗАБРАНЕ приче. Дарак доброј деци. Скунио 

Вдадимир Красић
ЈАГЊЕП1ДЕ. Нриноветка за децу и дечије при- 

јатеље од Кришгова Шмида. Превео Стев. 

Ковачевић. Друго издаље 
КНЕЗ Мидош Обреновић I. Паиисао за сри- 

ску младеж Петар Деснотовић. Са сликом 

КОМЕ БОГ номаже нико му ништа не може.

Приповетка Ф. Хофмана 

КОТАРЧНДА цвећа. Приповетка за старо и 

младо. Друго ноправљено издање 

МАЛА ЗЕМЉОДЕЛСКА читанка. За срнске нар. 

шкоде написао др. *Б. Радић. Са слпкама.

I)

40

35 Ц

45

20

20

30

40

35

40

30



1
4гА

УГд/Јасјјилд ЗелиЛа 

РаНЈсбо (т)

тш 'I
тт.

1 ОЛ
»-

,ш •••'/;
$1*

'

:'- ■ ; Ш

?*а
шшшш Iш ј| ј

•1шт■81
Шћ шт

I
;:;лчш “г


