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ПРЕДГОВОР

Као што се са наслова књпге разабрати даје,
одштампани су овп чланцп пз „Новог времена

<{

у коме су листу првобитно света утледали.

Одштампавајући их у
посебном отиску при-

волом самог писца, имало је уредништво „Нов.

времена“ намеру упознати и шире кругове са

онпм крајевпма Србије, којима су у овој књизи

наведени путницп прошлп а који су у овпм члан-

цима описани.

Из њих Ке читаоци о многом чему подучени

бпти, што је изван Србпје живећпм читаоцима

ненознато. Србија до душе није данас више не-

позната земља као што је у доба пре путовања

Каница била, али ипак пма у њој много ствари
п појава, које су само ученим круговима познате.

Упознати читаоце са овима био је смер овог пу-

тописа, из кога ће они и о садашњости и о

прошлости много што шта наћи, што се сваки

дан ие налази.

Путопис овај, пружа својим читаоцпма у три

правца поуке и забаве. Забаван је у оппсу како су

путници путовали и шта се је све у том путу збило,

поучан је у опису лепоте оипх крајева, којима су

путнпци прогали а занимљив у опису оних спо-

меника из средњовековне наше исторпје који су

до нас допрли. Читаоц fee бити угодно

кад види како су лепи они крајевп у којима

Жича, Студенпца п Рашка леже и како су вели-
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чанственп споненпцп старе наше историје које
су српски владарп подпглп.

Папослетку прпнетптп нам је, да су се прп-
ликом штампања подкрале неке погрешке, које
ваља поправптп. У тексту стојп на пр. да је

Бранковпк умр’о 1459. а треба да стојп
1456. Ocmi тога mia још неколпко мањих погре-
шака које пстпна не кваре смпсао, алп које бп

ппак требало поправптп.

Одштампавајућп чланке држпмо, да смо добро

учпнплп и да смо пз заборавп истргли путоппс,

којп he на дуже време занпматл чптаоце, него

што је то са онпм чланцима, којп су намењенп

да само подмпре потребу читаоца свакдањпх но-

впна. а којп оног дана у вече почињу у заборав

прелазптп, кога су у јутро јавностп преданп.
За познавање онпх крајева Србпје, којп се

овде описују, овп ће чланцп дакле доста допрп-

нетп. А онп нам уједно п то посведочавају, како

су непстпните вестп п описп онпх туЗушаца, којп
Србпју плп слабо пли нпкако не познају, а ппак

се позвани осећају да о њој у разнпм прплпкама

оппсе у свет протурују, којп су иди непстпнпти

пз непознавања њеног плп лажнп из непријатељ-
ства према њој.

У Земуну, 10. августа 1896.

УРЕДШГШТВО

м ј4оВОГ ЈЗрЕМЕНА.и



ЖИЧА

Мало уморни од пута пз Горњег МрЈлановца не про-

пустисмо а да после кратког одмора не одемо у цркву у

Чачак. Врема је било веома лепо. Први даа Духова пра-

воелавних и не може бати ружно време. Мирисава трава

просута по црквп и порти ширила је угодан мирис п

свежила зрак овог и онако у сваком погледу здравог краја.

У цркви уватиемо место близу врата. Црква беше,

што се каже дупком пуна. Цво Чапак слегао се бијаша

у цркви да службу божију слуша. РХзненадило нас је

здраво, да у Чачку нема као код нас у Срему женске

препрате. Све је ту заједно. Жене скоро до пред олтар

продрле, многи мушки пак тамо стоје, где су код нас

женске.

За десном певницом певао је један певач, за кога се

могло рећн да је добар певчика. Бијаше то добар и окре-

тан тенориста увежбан у православном ~пјенију.“

~Гиго,“ рећи ћу ја моме сапутнику и суседу у цркви,

„овај ми глас сасма познат долази. Као да еам га већ

више пута чуо, Чини ли се и теби то исто?' 1 Упи-

тах га ја.

„Имаш право!“ одговориће Гига, „и мени је познат.

Ко то може бити?“ Замисливши се нешто, рећиће мп,

после кратке паузе мој сапутник:

„Знаш лп ко је тај певач? Нико други него Стева

Дескашев.
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У петннп певац за десном певнпдон био je наш

Стева Дескашев, којп у путу у Златпбор бпјаше сврнуо

у цркву у "Чачку, да лптургију отпева. Добрп Чачанп

моглп су сасвом задовољнп бптп. Код
л

епаеп Хрпсте

боже п помплуј благовјернаго и хрпетољубпваго крнља

Александра,“ уверисмо се, да је онај дсбри певач био гла-

вом Стева Дескаше«.

Но намп се је журпло да истога дана етпгнемо у

Краљево, те ее после лптургпје упутнсмо одмах у гости-

онпцу у којој беемо одселп. Наш
гостпоначар п

Ђ.ела“ бп-

јаше добар ручак спремио. Сарму од впнова лншћа п торту

од ораја не могаше мој прпјатељ Тоша довсљно да на-

хвалп. А n ја.п Гпга му секундпрасмо. У Начку нпје

кујна обична како се то по Европп мпслп. Она се такиачн

ea француском Бар мн бејаемо сасма задовољнп. Ни у

еред Парпза не можеш боље впнове еарме јеетп нптп чп-

стијег вина пнти. Црнн лукац к томе пзврстан.

Око два еата опростпси« се од нашег гостпонпчара

не пропустпвшп згодну прплпку код плаћања, да му евоје

задовољство п повереље пзразпмо, обећавшп му, да ћемо,

ако нае у нензвееној будућности пут у Начак наведе,

једнно п нскључпво код њега одсестп.

После по сата одмора бпјасмо већ у колнма за Ера-

љево, (пли како се некад зваше Барановац ). За неколпко

еати вожње бићемо л у Краљево.

Пут бпјаше леп, панорама управо велпчанствена.

Не зна човек којој странп да се впше чудп. По два до

трп реда брда дизало се је једно преко друго свугдп. По

кад кад засветлпће е леве руке лежећа Морава, која је

ееби пред Начком, међу Овчаром и Кабларом врата нро-

бпла, да код Краљвва Нбар примп.

Већ бвјасмо нестрпељпвп. Наш кочпјаш Жпван прп-

поведао нам је путем, да ћемо са једног впса впдети у

један мах п Ераљево н Жичу. Нротив нашег очекнвања

нешто нехтеде овај момент брзо да наступп. Нас ее пе-

њасмо час се спуштасмо и увек када на вису бпјаемо но

видесмо давно очекпване Жаче.
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_Ево пза овога брега, само док се попнсмо. види-

пвмо Жпчу“ рећи ћс Жнван, као да нас умпри. Алп

и то пророчлнство не хтеде се испунити, јер опет не

видеемо ништа. А тако је вшло пуно по сата ако не

и више.

После дугог теглења бијаемо на једном впсоравњу,

који је питом и обрађен био. Ваше
чопори оваца и ја-

гањаца пасло је овде око пута, да су кола наша по све

лагано н опрезно морала ићи. Јвдан дечак којн овце чу-

ваше, свнрао је лагано и монотоно у фрулу, која је лепо

уз ову уеамљвност и стадо доликовала. Пред нами је

управо пута лежао Клрановац на благом вису,

деено у даљинп од по сата вирио је из шуме један бели

тороњ, а поред њега се вгф ху као и неке друге зграде.

То бијашв седмоврата Жича, коју давно зкелнсмо да

видимо.

„Стани, Живане,“ коМандоваће Г. „да мало боље

предео разгледамо," те сишавши е кола доле наперн свој

далекоглед на Жичу. У истини, нити се леопш предво,

нити депши положај даје замислнти него овај. Казку за

Французе, да су год. 1812. јако изненађени били, када са

једног виса у једном угледаше пр-вп пут Москву. Полозкај

њен тако је сваког изненадно да со Фраецузи не могаше

доета нагледати и начудитн.,.. Готово тако и нами би-

јаше. Но могосмо чпсто вероватп, да смо ми код оне Жаче,

која, је толико 'славна била, и онолико ипак страдала.

Кад казкош Жича, онда си дирнуо најлепши део нагао

средњовековне историје, алн си уједно сетио цео народ

наш, на велике његове патње и невоље. Сваки би требао

тамо да иде, и да данашње остатке њоне види, па да на-

учи- из њих, да је сваки ејај и слава бамо за време, и да

невоља редом иде. И народи судбином плп кривицом про-

лазе као и поједини људи.

Како рекох' нолозкај леп да не може лепшп битп.

С оне страно лавре нанизао се троструки, четвороструки

ред брегова једно преко друго, да мишљах да се je ве-

лики зид до неба дигао, Лод нами пружила се питома
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и убава долина, кроз коју је река Пбар вијугала да ка-

сније код Краљева у Мораву уђе. Лево, десно и за нама

дизали су се у велпкој даљпни брегови, с којина кемо

се тек каснпје у нашем путу према Студенпцн илп у по-

вратку кроз Гружу познатп. Једном речп, бијаше све лепо

и величанетвено, како нпкад лепше не вндех. Не чудпм

се еветом краљу, да је ову потоњу долину пзабрао да у

њој Жнчу подигне. Можда му бијаху додијале етрахоте

ђаковачке планпне, тескобе студенпчке долпне п кратак

поглед пз Студенпце, којп се је Стевану Немањп, његовом

оцу допадао, па је тражно за каенпјв сазидану Жачу

шпру панораму, више зрака, даљи поглед п убавпјп пре-

део, какав је овде нашао,

Око Жиче раетпла је у оно време и пшеница; ви-

нова је лоза морала добро впно даватп а воће у

ето руку растптп. Пбарска долпна око Жпче морала је

бити богата плодна и изобиљна, а при свем том лепа и

романтична, У њеном проетраном кориту морала је лепа

стока п марва жпветп, а у ћелнјама, вајатнма п подру-

мпма богатство владатп, дочем је блпзу лежећа шума

сваке врсте дивљач одгајала.

Светп
краљ је морао много пре градње Жаче о н>ој

размпшљати; а мало ее кајатп кад је готова бнла. Дд је

Жича сасма пропала п нсстала, п да мп је когод налог

дао да је поново подпгнем, без сумње да би н данас то

на иетом меету учинио.

Разматрајућп околпну Жиче са овог впса краљев-

еког, размпшљасмо о много чему п расправљаемо о томе

шта је свети краљ еве могао мпслптн и радитп када је

Жичу баш на овом меету подпгао. Сунде је на Западу

већ почело по мало лакшатп, па се иорасмо пожурити да

у Краљево што пре стпгнемо, да још данас Жичу посе-

титп можемо. Од Краљева до Жпче нвма впше од по сата

с колпма.

За четврт сата па нас ево п у Краљеву где у го-

стпоници код „Парпза“ одседосмо,



5

У гостионици дотврасмо ce колико je најнужавје

било. На путу, а особнто у овако далеком крају, тоалста

нијс толико важна етвор као код куће. Удеоисмо дакле

еако оно што је најнужннје било. У путу сс пак спора-

зумесио већ, да у колико могуће буда било лавру Жачу

још данас посвтимо ако не би било далеко од Краљева,

Са горњег виса паш впдесмо да Жача нв моиса од меета

далеко удаљена бити.

У иетинп требало је од Краљвва до Жиче једва по

сата с колима.

Наш Жнван за то и није иепрезао своје коља него

нас је чекао пред гостионидом.

На наше велико п угодно изненађење нађосмо пред

гостионнцом г. Јоду Марковића прсфесора на кр. ратар-

ској школи у Краљеву. Марковвћ јо родом Сремац и то

из Карловаца а добар пријатељ мог еапутника Г. Зз-

мљчца ее свугди радо виђају, па нас је њогово присуство

веселило.

Као познавца оних крајова поведосмо га с нами у

Жичу. Од вароши до Жиче води прав пут чим се пређе

велики и леп мост, који код места преко реке Ибра води.

Сто корачаји иза моста савија се двено а онда управо у

манаствр.

Овај је пут нов и начињен пред мирономазањем краља

Александра I. Пре је водао пут впше горе, те се је са

моста или скеде стизало одмах, јер је Жича скоро на Ибру.

После каеа од по сатн бпјасмо под Жичом. Стадосмо

с колима у крај шуие, мпио једне механе. Време бијаше
нешто облачно али топло. Између механе и нанастпра

водио је један поточаћ који лако пређоомо. Одма од по-

тока десет корачаји почиње вис на коме Жича лежи. Вис

је благ u неверујем да је виши од неколико метара, Мо-

гао би човек рећп да је повећи и пошири брежуљак који
ce је са планине у долину спустио. С противне страна

с које се попесмо горе губио се је он у планину која је

шумом обрасла све више и више бивала.
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Попевшп С0 на овај брезкуљак са кога нам ее створн

лепа панорама на пбарску долону, уђоемо кроз неку ка-

поју у проетрану порту. Дево оставпсмо јвдну помању

кућу У КoЈ°ј зкиве два трп калуђера, тв се прпблпзкпсмо

с особатпм неким осећајем пли ппјететом Жзчи, пли ње-

ним развалинама,

Пlто нађоемо овде, то се само може оетатком отаре

и велпчанетвене Жиче назватп. Huje нп чудо! Пзмеђу

нашег доласка п њеног поетанка лежао је временп про-

етор од блпзу седам етотина годпна. У овом временом

простору билн еу пак Турцн преко три стотпне п педе-

сет годнна њени гоеподарп. Под Стеваном ЈГазаревпћем

п Ђурђем Бранковпћем Смедеревдом бпла je Жича у срп-

екпм рукама, алп поеле емртп овог последњег (1459.) пређе

она у Турске руке и остаде до дпнастпје Мплоша Обре-

новпћа. У тако велпком временом простору пропадају

зграде и у рукама рсфеног народа а камо лп у рукама

Турака.

Од старе зграде нађосмо еамо оетатке а од старог

ејаја само блед одсвнак. Но треба заборавитп да је под

Турцпма кубе у црква пало, грађа пзгорела п зпдовн по-

падали и да је толико Пута киша управо у унутрашње

нроеторпје падала. Смпренн монасп оправљали су п по-

прављали колико је ишло, јер под Турцама манастирп

својих старих доходака не нмадоше, па је лако замис-

лити како је изгледало. Тек у овом веку подпгао је један

калуђер најаужније оправке. Алн прп свем том стражњи

је део који одговара данашњој женској препрати еаема

порушен н да не бп унутра кпша падала даскама и гре-

дама покривен.

Зато је предњи део око олтара н ередпна добро са-

чувана.

Ушав у цркву с врата од десне стране ступисмо

Одмах у средпну цркве, екоро непосредно под кубе. Мп-

рисава трава, која је усљед дуовских празнпка по црквп

просута билс, ширпла је угодан и цролетнп мпрпс. Сту-

цисмо пред олтар, пред којим је под кубетом првовенчани
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Стеван круну прнмио. У истнну велпнанствене просто-

рије! II у развалпнама овпма oceha новек велинину прош-

лостп н сјај Неианића. А еветп краљ био ја тек првн,

пли ако ее хоће други пз династије Неианпћа,

Из
средње лађе уђосмо кроз врата у стражњи део,

која је најлошнје очуван. Изиеђу предњег дела и куле

који одговара нашој исенској препрати, очуванн су еаио

заостатцн зидова у полак величпне. Остало је даска и

дирек, сведенн на форму крова, да кпша не пада у дркву.

Да човек добије појам о дужпни цркве ове, треба знатп,

да је црква жичанска бар толико исто дугачка, као Са-

борна црква у Карловцима, ако не и дужа.

Тромост п терет који човек на другим цркаама осећа,

нећеш осетптп у цркан манастира
Жаче. Све је у њој

тако одмерено, тако укусно п гипко да би код најстро-

жије кри-тикв тешко било наћи јој архитектонске мане.

У томе бијасмо сва тројпца одмвх сложни, да је Жича

архишектонско ремек дело
,

и да ни лепше ни складније

међу сршким црквеним зградама донде не видесмо.

Каква је тек морала пзгледати када ју неимари под

Стефано-м првовенчаним краљем, њенпм основатељем (1! 95—

1224.) као готову прогласише? Из њених побдеделих едика

може човек тек појам добити како je првобнтно изгле-

дала и како је ејајно украшена била.

Како рекох пз садање Жиче може човек тек појам

добитп како је права Жича изгледала. Тајне праве Жаче

остаће наи, по свој прнлици, за вечита врвмена непознате.

Неманпћка династија владала је преко дв'> стотине го-

дина над Србијом (1165 —1367.) па је велика вероватност,

да Жича није оетала онаква какву ју је саградио свети

краљ, како је српски народ Стевана Првовснчаног краља

назавао, него да су и осталн владари која су ту круни-

сани чегаће додавали и попуњавали.

Из иеторпје зна се да је Жича више пута страдала.

3v врсме архијепископа Арсенија, кога је јошт своти Сава

поставио архиепископом „HdIUKCTRM'b/Vlk кезкожндго

■feskiKd Koßrt\dHh,CKd“ буде „оп|ТелlКј>ј«уж*цА (Житија
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архивпископа српекпх од Ђ Даничаћа етр. 371.). Ка-

сннјс за врсмв владв краљз Уроша п архпепископа Јеф-

статија П. „поноК/сћнд EbJCTK, но нб сквршено, мкоже E'fe

HCnkpEd“. Архиеппекоп Данпло П. рестаурирао ју је са

евим п украеио „fe/iHKO и нзклнк“ (Ж.

ibid).

Тако је .Жичз одаах у прва два веза овог поетанка

зпдана, дотерпвана,спаљпвана и оправљана, Зато је тешко

определпти доба њеног унутарњвг украса. сликаретва п

усавршења. Да је своју првобитну, теиељну форху задр-

жала, о томе једва да монгв бити сумње. Она је у евојој

архптектонској диспозицијп екоро до словце елпчна кного

старпјој Студевпцп, а то је најбољп , доказ да каеннја

форма и вонструкцпја цркве није мењана, те да је Жича

уираво коиија Студенице, и да ее је Стеван
, првовенчани

краљ угледао на дело свога оца Стевана Не.мање.

Пзишав пз овог порушсног дела, уђосмо прво у леву

а онда-у Десну капелу, које еу лепим вратпма, еа средп-

ном црква спојене. У коју су сврхе ове капеле елужиле,

не даје се поуздано рећп. Ја мпслим да еу онв бпла ма-

настиреке рпзнице п да су ce у њима дрзкале црквене

етварп, драгоцаноств, повељо и разне нсправе манаетпр-

ске од значаја, краљевска круна и т. д. Над ебема ee је

двзало по једно мање кубе, а обе еу у истом начину п слогу

сввтптељпма наеликане бпла вао и главна лађз. За чудо

да је слпкарство прилпчно добро сачувано, сзмо што еу

сведпма екоро евугдп очп пзеодене.

Пз ередње лађе етуписмо у порту а одовуд у на-

уколо под саму кулу плн црквени тороњ. Тороњ је од

етародревног матернјала, впсок п темељао зндан, само ја

горњи капнћ нове конструкцпје. Улавак пспод овог торња

у онај порушен део, у којп мало ч«с бпјаемо, бпо је по

евој прплиди прзвп п крчљввскп улазак у цркву, којп

је водно управо до олтзра. Он је ванредно величанствен , и

зидан тако грандијозно и темељно
,

да мислиш да си под

главним сводом триумфалног лука пмператораТптау Рпму.
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Непоередно испод округлог свода израђене су многе

слике и светитељи. Испод првог реда налазн се онај зна>

меннт надпис, ко је, и кад цркву зидао, та наредба,

да ее ерпски краљеви у будуће у Жичи једино крунисати

имају. За тим су ту наведена сва она меета која је свети

краљ манаетиру даровао. Нема сумње да је овај надпис

био само препис у цркви чуване повеље.

Што у овом улазку у очн упада, то је лепота и са-

вршеност слика. Особито је лепо израђена п добро очу-

вана слика мајке божије са Исусом Христом у руци, око

које стоји повећа група великаша у богатом руву обуче-

них. Међу овнм главама налази се тако савршених из-

рада, да се човек управо дивити мора. Канпц дриси да

су ове слике морали радити Талпјани, а биће да право

има. Само бих ја додао да те слике неће бпти ра.ђане за

време Неманића него касније, јер у доба првовенчаног

краља ни Талијани не бијаху савршени мајстори. А ове

су израде са свим савршене.

Испод овог свода ступисмо натраг у порту и раз-

гледасмо нанастир споља и љегову кулу.

Ја сам чуо или негдо читао, да Жача не заслужује

назив „седмоврате 11

, ида не стоји, да су у њој седаи

сриских владара у средњем веку крунисани били, јер да

поузданих доказа нема у историји. Ја не знам у колико

једно или друго стоји. Како је познато доба Неманића није

јошт довољно и критичкн објасњено. Многа ће питања

можда сасвим нејасна остати, као што је у опште срод-

њи век код свих европских народа таван и делимично

необрађен.

Али толико стоји и својам оаи очпма видео, да на

ономделу Жиче
,

који граничи неиосредно на кулу и у који

се је улазило кроз онај велики исаод куле cmojefiu пор-

тал у истипу седам узиданих врата има

Мп ова врата с почетка управо и невидесмо, н јер

нам у очн Е0 упадоше не тражисмо их. Професор

Марковић био је први, којн нас је на иста упозорио. Код
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поближег посматрања и бројања нађосмо у нетпну седам

каменом зазиданпх врата која у цркву водише.

Да је овај стражњп део цркве олепљен п добро

одржан као онај пспод кубета где је олтар, не бн било

могуће ништа вндетп. Алп овај је део како еам већ горе

рекао тако опао, да ее внди еамо го камен од зпдова. Овај

је камешвађен по свој прилвцн пз Ибра, јер га у тој форми

п бојп п данас у Ибру пма, те нптп је отееан нптп бог зна

како уметнпчкн намештен, тако да бп ее морао одавно пору-

шптп да се међу камешвм креч и каја нпје екаиенпла.

Y овпм каменптпм зпдовпма пак дају се свпх седам врата

раздбрати, те изгледа тако да је код улазка краљева кроз

та врата обична рупа спкпром п будацпма избијена а

тада по свршеном црквеном чпну по ново запушена. Пра-

вилности ова врата немају, алн се јасно види да су su-

дови овог стражњег двла црквв манастирскв
седа.н пута

отварани и затварани,
јер је камен прп затзарању друк-

чпја слаган п намештен него првн пут.

Да су ова врата којпм другпм поводом избпјена, није

нпкако вероватно, тз сам уверен да су она постала по-

водом крунпсања српекпх владара пз дпнаетпје Неманпћа.

У осталом камен се је с кречом скаменио у јвдну масу,

што већ говори са старпну овог у рушевпнама налазећег

се дела Жиче, те је назив „седмоврата Жича сасма

оправдан.

Српски владарп улазплп су дакле у цркву а ва-

љада п пзлазили нз псте после крунпеања кроз овај на-

шој данашњој женској паперти одговарајући део жачан-

еке лавре, а тада кроз средња врата, кој i су стражњп од

предњсг дела цркве делилп, ступалп у онај део пспод

кубзта и ту се са краљевством венчавали као што су св

оно млетачки дуждеви ввнчавали са морем.

Oso венчавање са силом копна и мора као да je бпло

снмо у Србији п у Млеткама, бар се нв свћам да сам га

код другог ког народа нашао. Бпће да су га Срби прп-

мили од много етаријпх Млвчпћз, с којпма су јошт прв

краљевства трговачког додпра пмалп.
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Око еаме црквв нема других зграда осим оне мале

куће коју сам одмах при уласву у порту споменуо. Да

је пак тавових било и морало бити, потврђују горсстасни

темељи евугди око цркве, тако да ее може рећп да је

Жина пето онако великнм зградама морала бити опасана,

као што су данас цркве у манастиру Гргетегу, Опову,

Крушедолу п другнм сремскпм манаетирима. Без сумње

да су у овпм зградама и еви српски владари становали

прплнком њиховог долазка у ове крајеве државе.

У њима је било неко време и еедишто ерпскпх архи-

епископа. Како je познато, поделио je син Стевана Не-

мање а брат св. краља, Сввти Сава, код организацпје

српске цркве и оцеплења од царпградске патријаршпје

земљу у осам епископија а подчинио их архиеппокопу

у Жпчи од којпх је св. Сава
први био. Дошав у Србију

из св, Горе „иде tid Iшреч£нкlи 'fe/Hov отк вога np'fccTO/ik

ПрћЕОСЕЕТИТЕЛКСТКД, КК ЦрКККИ XpHCTd CfldCd И EOTd ild=

Ш£ГО ИЖ£ КК Житкчи“ за коју је јошт Стеван првовен-

чанп краљ одредпо бно да „КК С£/И Ж£ i(pd(H
rfe cndCd lld-

ШЕГО ЗД'к ДД ПОСТаКЛКИОТК С£ Kh.CH крлли£,\- OТ£Ш,£ ККГГИ

сеи, и dpK\irferiHCKonn rb, и nncKoSmrb и мгоBл\е»

nn'fe да постлклглтк се“.

Тако је Жича била садиште архиеппскопа ерпсквх,

мвсто круниоања српскнх краљева, избора епиокопа и игу-

мана и других важних државних догађаја. Данас она са

оног малог виса, гледа у пбарску долину и чека боља

врамвна.

Како је познато пренесено је свдиште српских ар-

хиепископа и патријарха каснијв у Ilefe. Од кнеза Ла-

зара и од избора патријарха Јеврема био је назив за Пећ

„м ккселlоB сккороВ сккрлкшоб се кк келикоBlo црккокк

плтриАр\шо pEKOлгоB IlftiK".

Међу тим опустила се је била aofe, те је време било

да се вратпмо у Краљево на ноћиште. Било је много што

шта, што би било вредао на Жичн посматрадш„д^проуча-
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вати, али нити то бнјаше могуће тог истог дана нитп у

нашем програму леасаше да се поједпностпма бзвпмо. Ми

и не дођоемо с намсром да петорпчна и уметна истражи-

вања чнннмо. Ово бп бпло могуће истом онда, када би

човек видео внша српскнх манастнра којих су имена еа

старом српском иеторијом скопчана. Уираво могао је чо~

век Жичу 'равумеши онда, када је вндео старију н много

орпгиналнију Студеницу из које је Жпча понпкла.

За то се журпсмо да у нашу гостпоннцу стнгнемо.

После по сата бијасмо већ на иосту Ибра а одавде за

десет минута пред гостионицом „код Парнза“ у Краљеву.

Краљвво је лепо и убазо место од прплнке од ве-

личнне Ирпга пли нешто мање. На њвму се опажа на-

предак којп видесно у свпма српскпм меетпма којпма овом

приликом пређосмо. Што у Крагуј’ввцу, Горњ. Мплановцу

п Начку видесмо, нађосмо и овде ; правплност улпца, лепе

и укусно зпдане куће, широк каменит тротоар поред кућа,

угледност јавнпх зграда, цркава, школа а готово евугди

почетке ј’авнпх паркова. Наравно да ј’ошт пма много

што шта што се намп на западнп ред наученина Hnj’e мо-

гло допасти, алп ако човек оно сравнп шта је Каниц у

петдесетим годпнама нашао, са оннм што смо мп затеклп,

мора прпзнатн да еу ови крајевп голем напредак начп-

нилн. У опће бијасмо са онпм што нађоемо угодно пзне-

нађени п ко се после нас одлучпо буде да иетим краје-

внма пропутуЈ’е, нека не зебе да ће дошнје битн послу-

жен него код рођене CBOj'e куће.

У Краљеву нађосмо се после повратка из Жпчо у

нашој’ гостионпцп са Др. Ђорђем Радпћем, садашњим упра-

витељем кр. ратареке школе у Краљеву, познатпм

дугогодишњим уредником ,Сељак“-а. Господин Радић

родом j'e из Суботнцн а познат j’e на далвко п на ши-

роко са CBOj’e љубвзности. У повратку пз Студенпце пма-

ћемо прплике да се њима ј’ошт Ј'едном састанемо.

За сад узгредно будп спомењено, да j’e ратарека

школа у Краљеву ванредно лепо п стручно уређен завод

за васцитање тежачке и господареке омладине. Овде се
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Н0 прима сваки који желп гоеподарство пзучавати, већ

само онај који и велике комплекев земаља има. Најмањи

је измер 50 хектара. Тако спремљен младић не иде да

буде туЗј ишпан и слуга већ долази на сопетвену земљу

и може одмах оно што је научио и практично извађати,

Код нас је то могуће само на влаетблпнствпма.

Преноћпвши тако у Краљеву и видевши стародре-

вну Жичу, спренисмо се сутра у јутро за пуш у Студе ■

ницу. Неко нас особпто нестрпљење бијаша обузело. Сту-

деница је обичном путнику много непрпступачаија, а и

у њенин зидвнама збио се је многи догађај од замашаја.

Из ове питоме равнице ићн у Сгуденицу значи проћи

кроз врлетне крајевв. У Студеницу мало је њах у опште

ишло, па зато и ма нестрпељпви постадосмо да једном

тамо дођемо.

Био је други дан Духова а време прилично лепо п

ако није била искључена могућност, да у предстојећем

дугом путу и покпснемо. У планпни нншта лекше него

киша, А од Краљева до Студенице гша добрпх девет сати

које каменитим друмои уз реку Ибар које пак с коњима

кроз планину н врлети.
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