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У тренутку, када се у нашој средини, у 
т!ашој црквеној општини, стицајем околности 
међу омладином опажа мало живљи и озбиљ- 
нији покрет у савременијем духу, у правцу 
просветно-религиозном, која појава треба да 
зарадујс сваког правог пријатеља истине и 
напретка; када, дакле, сваки омладинац, Мојси- 
јевац, прожет народним духом , све већма до- 
лазп до уверења и самосвести, да му је јединп 
задатак и прави спас у животу, да свима сво- 
јим поступцима делом докаже и у души осети : 
да је он прави Србин, Србин Мојспјевац, и да 
једино у том духу и правцу треба и мора своје 
идеале да ствара и гаји, ако себи и својима у 
жпвоту добра жели, — у таквом, велимо, тре- 
нутку, ево, радо пружамо нске своје раније 
скромне Беседе у нади , да ће можда сваки 
омладпнац за своје патриотске тежње и аспи- 
рације и у њима наћи извесну дозу оне ду- 
шевне хране и благотворног балзама, којим треба 
свој млађани дух да напаја, па да на скоро у 
имеБога с правим поносом сме рећи итврдити:

„ Јест ; ја осећам, ја јесам а доиста и хоћу 
и треба да будем ирави Србин, Србин Мојсијевац. 
Јер сам у души уверен, да ми моја мила и пот- 
пуно толерантна отаџбина Србија, не ће, нити 
као таквом може, и најмање сметати, да до миле 
воље мпрно и спокојно, па и с поносом, свесно 
исповедам ону свету веру мојих праотаца, којису, 
као свештеници света, први прокламовали већ 
од свију признатп Монотеизам у човечансгву.“



Када смо пре петнаест година у прилицп? 
патриотски јавно констатовали, да су сви наши 
савсрници, који су у овој земљи света угледали: 
Срби Мојсијеве вере, Срби Мојсијевци, и да као 
такови, треба а и морају српском народу да 
припадају, — тад смо са резигнацијом, кидајућп 
једном за свагда са дотадањим предрасудама 
традицијом задобивеним, хтели наговестити, — 
ново време, — буду&ност, — омладину, која 
прожета просвећенијим духом према прилпкама 
ствара и нове друштвене појмове.

С тога и посвећујемо ове Беседе српској 
омладини мојсијеве вере, чији је најдостојнији 
преставник „ Сриско-јеврејска омладинска Зајед- 
ница.ч

Судећи по досадањем љеном патриотском 
и енергичном раду, ова млада дружина много 
обсћава, наговешћујући, да ће она ускоро бити 
ирави стожер око кога треба сва наша омла- 
дина да се скупи, ако смо вољни, да се у на- 
шој средини, у општу корист, што брже и 
снергичније поради на нашсм препорођају у 
духу народном.

Жеља нам је најмилија, да нас сваки омла- 
дипац у истом духу и правцу што већма де- 
лом иревазиђе, гледајући у томе ириближење и 
о.ггвирвње нашег идеала.

Пека, даклс, Свевишњи, на опште добро, 
блпгос 1ОПИ и под закриље своје узме одважни 
иочстак иатриотског иокрета омладине , те мо- 
||По унданицо нашс лепше будућности.

Д. А. КОЕН, 
АДВОКАТ.

11и Пасху —
Цвоти — 1897. год.

у Бсограду.



Б Е С Е Д Азгзговорена у Пожаревцу 1. Фебруара 1881. године
приликом приређене забаве у корист■ФОНДА ЗА ПОДИЗЛЊЕ ЈЕВРЕЈСКОГ ХРАМА





Поштоване госпсђе и господо !
Позван од стране овдашњих грађана је- 

врејске вероисповеди да овом приликом неколико 
речи проговорим, сматрам за своју највећу 
част а и најпријатнију дужност, да вас најпре 
у њихово име поздравим и свима кажем : добро 
нам дошли премили гостп наши !

Тиме, што нас ево нарочито ви, пошто- 
ване госпође п госпођице, вапгом мплом посе- 
том удостојпсте , врло много доприносите , да 
ова наша игранка најсјајније и најсвечаније 
испадне; што по свој прплици не би могло бити 
без вашег тако лепог и свима нама особито 
драгог одзива.

А ви, господо, дични и врли грађани ове 
вароши, поред свега осталог и овим многоброј- 
ним вашим присуством очигледно нам дајете 
доказа, да сва она некадања узајамна братска 
осећања, која су ваши дедови и очеви, сљеду- 
јући добротворним саветима матера ваших, сва-

1* 
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гда гајили према својим добрим суграђанима, 
Јеврејима, у овој вароши још за време славног 
и толерантног, блаженопочившег Књаза Милоша 
Обреновића I, — да она иста, велим, братска 
осећања налазе сада у наше време у вама — 
достојним њиховпм синовима и унуцима — све 
искренија и срдачнија одзива; и то сада, го- 
сподо, када се коло судбине за милу нам домо- 
вину Србију готово џиновским корацима у свему 
па боље и срећније креће; данас, када у земљи 
нашој, као и у осталом образованом свету, свуда 
већ провејава нов дух времена, — дух једна- 
кости , слободе и братства без разлике вере и 
народности.

Да, господо ! Напојени само тим просвет- 
ним и напредним духом ; руковођени при том 
још и сампм осећајима човечанске узајамне 
љубави : ви се из дубине срца вашег осећате 
побуђени, да све ваше миле суграђане Јевреје 
у свему за равне себп сматрате, Јер, пз више 
до данас по земљу нашу врло важних и суд- 
боносних прилика, мислим, да сте се потпуно 
увсрили , како смо сви без разлике у животу 
нозвани , да своју судбу у свему подједнако 
дслпмо, као што и јесмо, ми сви, грађани једне 
и исте државе, — државе наше независне 
(!рби јо.

Да све ово доиста постоји, позивам се на 
иис, мнлп моји суплеменици ! Кажите, слободно 
брићо : зар би стс сс вн иначе могли тако лако 
о,|||цжнти на ово ваше важио подузеће, иа по- 
|ц нш.г јенројског храма, — да вас најпре нису 

1И1П, 111111111 нернн прнјатсл.и и суграђани хриш- 
ћннско иороиеповеди, потпуно уверили о стал- 
ннм , искрепим и пријатељским одношајима 
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према вама ? — Шта, ви ћутите и ништа не 
одговарате ? — Та да , браћо ! Ја ипак ваш 
одговор потпуно погађам, одговор, који се не 
даје тако лако речима исказати. Са ведрих 
лица ваших јасно нитам израз праве радостп, 
израз особитог одушевљења, израз одобравања. 
Хтети би сте ми с драге воље одговорпти : „је- 
сте , суплемениче и верни пријатељу наш, све 
истина; потпуно погађаш наше мисли“, — ал’ 
вам се искрено срце од милине у радости топп, 
па не можете; јер, врло природно , да кад је 
срце препуно, онда уста не могу да проговоре.

Као што рекох, господо ! Охрабривши их 
најпре у начелу за подизаље јеврејског храма, 
— ви сте им уједно дали и видљива, значајна 
знака бескрајне ваше толеранције према њима; 
тпме нак, што их, ево, и вашим дарежљпвим 
добровољним прилозима знатно потпомажете, — 
очевидно је, да врло много доприноситс и ско 
ром остварењу његовом. Ви то , браћо сугра- 
ђани хришћанске вероисповеди, чините с тога, 
што врло добро знате, да ће се у том нашем 
јеврејском храму, тако исто као иу вашој хриш- 
ћанској цркви, проповедати и славитп један 
истиБогукога сви без разлике верујемо ; што 
знате, да су у главноме начела наше Мојсијеве 
вере, — као између осталог : ^љуби бљижњега 
свог, као себе самоги — уједно и начела ваше 
хришћанске вере. —

Браћо суплеменици ! Кад вас дакле сви 
без разлике грађани ове вароши подједнако 
потпомажу у овом вашем предузећу, као знак 
искрене љубави ирема вама. — онда ми допу 
стите, да вам се овом приликом, као истински 
ваш пријатељ и родољуб, гскрено желећи, да
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вам се ови братски одноптаји у заједничком жи- 
воту и у будуће што дуже и боље одржавају, 
обратим овим речима :

Нека нам школа и г^рква буде ирви основ 
иравом ослобођењу нашем. Она просвећавајући 
дух а ова облагорођавајући срце наше. Јер, 
снабдевени само са тако светим оружјем, мо- 
жемо слободно и поуздано најжешћег нашег 
непријатеља победитп, непријатеља, којп нам се 
свуда тајно и нсвиђено скрива, те нас јопг ни 
како неће на миру да остави , непријатеља, 
кога: иредрасудом називамо. — Пођимо дакле, 
браћо, п ми једном за духом времена. Стресимо 
са себе већ старинску ношњу и особине, које 
нас не само раздвајају од просвећене наше 
једнокрвне браће осталог образованог света, 
него п од самих нашпх суграђана Не-јевреја. 
Па, ако то не могу и неће наши штовани 
старци да учине, наивно мислећи, да све што 
је старинско, по себи мора бити врло свето п 
Богом дано, онда нека их. Будимо бар ми, — 
тај млађи нараштај, —достојни и довољно свеснп 
новог положаја , којп нам се сада у друштву 
ствара. На млађима свет остаје. - Постарајмо 
сс даклс браћо, да се код нас, српских Јевреја, 
што пре народни српски језик одомаћи, језик, 
ко.ји ваља да нам уједно постане и правим ма- 
терњим јсзиком. Јер, упознавши се добро нај- 
пре си језиком , упознаћемо постепсно и сам 
дух пародпп. Видећемо у њему, како народ 
срнеки од вајкада љуби, цени и уважава правду, 
кпд|1 јо у еиојим пссмама народним овим врло 
,|р|1гон.е||||м и карактсрним речима изражава: 

„Марко сине, једини у мајке !
„1Ге била ти моја рана клета.
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„Немој сине, говорити криво 
„Ни по бабу ни по стричевима, 
„Већ по правди Бога истинога; 
„Немој, сине, изгубити душе; 
„Боље ти је изгубити главу, 
„Него своју огрјешити душу.“

Браћо ! Уздајмо се у Бога, да ће, данас 
сутра, народ српски том истом њему својстве- 
ном праведном мером делити и нама — српским 
Јеврејима — правду.

Допустите мп најзад поштоване госпоће, 
господо и браћо , да завршујући ову кратку 
беседу у овом тренутку одушевљења пз дубпне 
душе узвикнем :

Нека сс са светим храмом уједно усели у 
ову варош б.тагослов божији и срећа народна. 
Нека на свагда у дубину његову утону све 
друге страсти нашс, до искрена и верна љубав 
за милом нам и драгом домовином Србијом у 
којој најпре углсдасмо свста. Одајмо се вавек 
њој и тслом и душом , јср свс што имамо и 
својим називамо, њој— општој матери нашој, 
— ДУГУ.ЈСМО- Нска се псчито међу нама славе 
и приповедају витешка, знаменита и епохална 
дела омиљене иам владајуће Династијс Обрено- 
вића. Нека никада мећу нама не угине страстна 
и њежна љубав за породицама нашим, као за 
најважнијим основом друштвсним. Нека нам и 
васпитање наше милс деце, као достојног нам:
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•будућег нараштаја , буде у животу најсветија 
дужиост, јер ми за њих одговорност носимо.

У то име сложно сада кличемо сви :
Да живи Његово Височанство победоносни 

и славни Господар Кљаз наш Милан М. Обрено- 
вић IV!

Да живи Њено Височанство наша преми- 
лостива и племенита Госпођа Књагпња Наталија!

Да живи Његова Светлост љубљени наш 
Нрестолонаследнпк Књажевић Александар!

Да жпви и цео народ српски, кога део 
престављамо п ми, браћо Срби јеврејске веро- 
шсповеди !! !



Б Е С Е Д А
изговорена у Шапцу 23. Јануара 1882. године приликом приређене забаве у корист 

ФОНДА ЗА ПОДИЗАЊЕ ЈЕВРЕЈ. ХРАМА





Поштоване Госаође и Госаодо\

Окружен овако многобројним, врло до- 
стојним и лепим збором, као новом још за ме 
појавом на коју навикнут нисам; а од стране 
милих и оданих мојих суплеменика, грађана 
ове вароши, умољен, да овом приликом коју 
реч проговорим: једва се, готово устежући, и 
усуђујем, господо, да то учиним на нашем на- 
родном српском језику. На језику оном, који 
и ако мп је врло мио, врло драг, и с поносом 
га, као веран син ове земље, за свој матерњи 
језик сматрам, ипак још нисам свестрано у 
стању да савладам с тога, што одма у првим 
и најњежнијим годинама блаженог детињства 
свог, усљед по себи тада тако створенпх ми 
околности, не бејах тако срећан, да га још за 
рана у кући милих родитеља својих говорим, 
и на њему прве своје појмове изразим, но тек 
доцније у општој кући народној — у школп — 
међ’ друговима својим.

Али, поред свега тога, ослањајући се ипак 
на својствену вам доброту п милосрдачност: 
слободан сам а и част ми је, у имс овдашњих 
грађана јеврејске вере, најусрдније захвалити 
се вама, поштоване госпође и госпођице, што 
у највећој овако сјајности изволисте ову нашу 
забаву у тако племенитој цељп приређену увен- 
чати вашим лепим и богатим прпсуством, без 



16

чега се овако сјајна забава ни замислити не 
би дала.

А и вама, мила браћо суграђани, на овако 
срдачном одзиву, што високо ценимо, и са осо- 
битим задовољством сматрамо као веран израз 
п знак узајамног поштовања, братске симпа- 
тије и утврћења већ отпочетог новог међусобног 
зближења, као једини услов рад што бољег 
нашег упознавања и потпомагања у заједничком 
животу.

Па која ли је та чаробна моћ ? Ко ли тај 
тако благотворни а невићени пријатељ наш коме 
једино имамо да заблагодаримо, што се, ево, с 
дана на дан све већма зближујемо и боље упо- 
знајемо?

Ко други, господо, ако не иросвета, која 
се како који дан, све више код нас шпри. — 
Просвета дакле, та узвишена и величанствена 
моћ духа људског, која обарајући немилосрдно 
на све стране недогледне препоне и сметње 
предрасуда, зблпжује људе разних вера и народ- 
ности, па као светао дух неки крчи себи све 
даље и даље пута по свету, остављајући свуда 
за 'собом највећу толеранцију међу њима, — 
та иста. велим, благодетна моћ, палази, ево, већ 
и код нас свога достојног земљишта.

И овдашњп грађани јеврејске вере убе- 
ћени да сте и ви, господо, тим истим про- 
снетним и напредним духом задахнути, о чему, 
буду||Ц у непрскидном додиру с вама, налазе 
101Ш.1.Н0 доказа у сталним п прпјатељским сва 
1.ИДЦЊ11М нашим одношајима према њима: ево 
со јсдном пос.чо скоро 40. годпшњег свог ста- 
нонап а у оној нароши однажише, да у достојној 
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вашој средини себи храм иодижу, те тиме даду 
и видљива знака јединој међу нама разлици, — 
разлици у вери.

Господо! На реду би сада било, да кад је 
реч о подизању храма и рекнем коју о рели 
гији у опште. Али, пошто би ме то, као спе- 
цијално једно питање далеко одвело, што за ову 
прилику и нпје, — то вас најучтивије молим. 
да ми не замерате, што, ево, преко тога ћутом 
прелазим, да би даље још неколико речи у опште 
проговорио, што према нашим околностима за 
много потребније налазим.

Запигаће нас можда ко год па казати: зар 
ви данас, када се на све стране као нсопходна 
потреба живзта школе изискују, тражнте да ссбп 
храм подижете?

Господо! Зар нама — Србима мојсијеве 
вере — поред свог оделитог храма и припремне 
религијозне школе ,још друге какве школе осим 
опште народних требају? — Не. Не требају 
нам никакве друге осим њих, у којима ће се 
сва без разлике деца наша, тежећи у свом жи- 
воту једној п истој цељи, подједнако у духу 
народном изображавати и у њима прсма спо- 
собностима подједнако прве основе доцнијим 
својим начелима попримати. У тим дакле шко- 
лама народнпм ваша ће се хришћанска деца 
још за рана навикавати, — као што са задо- 
во.љством гледамо где се, сво, већ и навикавају, 
— да нашу јеврејску дсцу у свему као равна 
себи сматрају. И тако још пз малена заједно 
живећи, и као другови школски подједнако оду- 
шевљени слађаним мислима невиног детињства, 
још у току тог школског живота рађају се међу 
њпма неке всзе наивног пријатељства као први 

2
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основ и почетак оним интимним одношајима, 
које ће тек доцније у свом озбиљном животу 
везивати. — То могу и својим сопственим иску- 
ством потврдити. — И тако, што старија би- 
вају, све се боље науче, да једно друго по- 
штују. На тај начпн, слично оним благодетним 
бисерним капљицама воде, што без престанка 
падајући, у стаљу су на послетку да и нај- 
тврђу стену пролочу, — на тај истп, велим, 
начин поред светлости тог постепеног изобра- 
жења најлакше нестаје у жпвоту свих оних 
предрасуда, што су традицијом задобивене.

Госиодо! Нека дакле сваки од нас, био 
хрииЛанин или Јеврејин, буде слободан у својој 
вери, али уједно и Србин и телом и душом.

Браћо суплеменици! Да ли се и ми у Србе 
урачунамо? — Треба да се урачунамо.

А шта се то од нас тражи, па да сло- 
бодно псповедајући своју мојсијеву веру, бу- 
демо уједно и прави Срби ?

По мом врло скромном мишљењу тражи 
се у главноме ово троје :

1) Тражи се, да и ми, као грађани ове 
државе, иодједнако са целим народом сносимо 
све оне жртве, које се рад одржања и уна- 
иређења нашег народног и државног оистанка 
иаискују.

Па да ли ми, браћо суплеменици, ту свету 
дужност вршимо? Да лп доиста и ми, као гра- 
ћани, приносимо на свети жртвеник за слободу 
ннродну онолико колико треба?

Потпуно сам убећен, да се ни у колико 
ноћу огрсшити ако слободно кажем, да ми према 
могућстну и саразмерно маленом броју нашем 
ту свету дужност већ испуњавамо, вршећи као
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и сви остали грађани, све без разлике гра- 
ђанске дужности. А са својим жртвама, мислим, 
да нисмо ни онда изостали, када се мила домо 
вина наша до скора у ванредним и судбоносним 
приликама налазила.

Ми ту дакле дужност већ испуњавамо.
Шта се још од нас тражи?
2Ј Тражи се, да нам народни сраски језик 

буде уједно и ирави матерни језик, јер смо овде 
рођени а ту и живимо.

Браћо ! Са задовољством гледамо, како се 
у нашим кућама с дана на дан све више и 
више народни српски језик одомаћује, и то по 
окружним местима куд и камо брже, но и у 
престоници самој. Истина, код нас још у неко- 
лико влада некултивирани шпањолски језик. 
Али, њега ће на брзо и нестати, кад га, ево, 
већ наш млађп нараштај много мање и нерадо 
говори. Њега већином говоре наше жене и 
старци , којп, немајући у свом животу ни 
прплика да га науче, српски језик тако добро 
и не говоре.

Господо! Ко се између нас нсћс од срца 
обрадовати, каа; посматрајући какво наше младо 
јеврејско детенце, види, где и оно исто тако 
чисто, лепо и милозвучно српски говори, као 
да је баш право српско-хришћанско дете, нити 
на себи и најмање што приметити даје, да оно 
таково и није.

Према томе, дакле, очевидно је, да п тај 
други услов — одомаћење српског језика •— 
и ако не у потпуној још мери, а оно бар у 
главноме такође код нас постоји.

Даље тражи се :
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ЗЈ Да ми. мимо веру своју, гајимо у себи 
у главноме онакве исте мисли и осеКања, као и 
сви остали Срби у овој земљи.

Господо ! Зар човек, и ако од прпроде 
као најслабије створење, не допире, виспреним 
својим духом до највишег ступња изображења, 
само ако му се прилике за то створе ? Обично 
је дакле човек — осим геније — резултат окол- 
ности у којпма се налази, времена — кад, п 
места где он живи. —

Према томе, зар сте ви браћо, — тај ста- 
рији нараштај — сами за то криви, што жи- 
већи до скора одвојено засебним животом не 
имадосте прилика, да с иародом у ближи додир 
долазите, с њим чешће своје мисли и осећања 
пзмењујете и на тај га начин што бол>е упо 
знате, као што се, ево, нама млађима такове 
црилике већ на све стране пружају? До вас 
дакле, у томе никакве кривице нема

Зар ми — тај млађи нараштај — који смо 
у животу свом били тако срећни, те смо имали 
прилике изобразити се по школама у духу на- 
родном заједно са осталом српско-хришћанском 
децом, зар Аемо ми о отаџбини нашој Србији. 
о народу сриском, о славној његовој будуКности 
моЦи, друго што осеКати и мислити, но остали 
нагии другови? —■ Никако, /ер је то немогуКе.

Врло је дакле природно замиелити, да ћемо, 
уиознанши сс све боље и боље са српским јези- 
ш>м, уједно боље упознати и сам дух народни. 
Ш1 1'н на тај начин постепсно и неприметно са 
СНИМ <'<‘б|1 н присвојити.

//о чуту смо дакле, браКо, да се и ми 
рдном и ренородимо и ио светој дужности ирави 
Србн иостанемо,
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Мили моји суплемсници ! Оћемо ли и онда, 
када се свестрано у српском народном духу 
изобразимо, оћемо ли и онда остати као добри 
Јевреји верно исповедајући веру својих пра 
отаца ?

Не треба нам за то бољег примера, но да 
се угледамо на натпу једноверну браћу осталог 
образованог света.

Зар је Др, Јелинек садањи бечки рабинер-, 
чије језгровите и лепе беседе сви без разлике, 
хришћани и Јеврејп, са највећим задовољством 
слушају п не питајући чије је он вере. зар је, 
велпм, он за то само мањс Јеврејин, што је 
потпуно у духу свог немачког народа изобра- 
жен, те тиме и може достојном свом високом 
позиву да одговара? — Зар је даље француски 
Јеврејин, адвокат Кремије, бивши минпстар фп- 
нансије и правде а у последње своје време п 
сенатор, био у свом врло славном жпвоту мање 
Јеврејпн зато, што је свестрано био изображен 
у духу свог француског народа ?

Браћо! Разликујмо добро : светлост — од 
мрака, религију — од фанатизма, побожност — 
од сујеверства. Само изображен човск може 
уједно да буде и религијозан, побожан, а не- 
изображен никако. Јер он ту божанствену идеју, 
тај драгоцени камен п не уме да цени, он чисту 
религију и непојима. —

Према томе, уверени дакле будимо, да у 
колико бољи Срби иостанемо т. ј. у колико се 
у духу народа сриског, коме и ирииадамо, бу- 
демо боље изобразили, у толико Кемо и бољи 
Јевреји бити, јер Кемо бити изображенији, иа 
ио томе и иобожнији.
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И онда, као тако изображени, каква слава, 
каква част, понос и срећа за нас Србе мојси- 
јеве вере, да делимо судбину са оним народом, 
— народом српским — који је, у колико сам 
ја у стању да ценим, судећи по умним његовим 
способностима као даровит, толерантан, хра- 
брога срца а при том још одан слободи и једна- 
кости, позван да по свом природном положају 
на југоистоку Јевропе игра улогу светско-исто- 
рпјског значаја. Великој и славној његовој 
будућности истом зора свиће. А многохваљена 
влада иресветлог Његовог Височанства Књаза 
нагиег, која свестрано иојимајуКи свој тешгш а 
високи иозив, данас када се мила домовина наша 
налази у свом иреиоро/јају, тражи, да државу 
консолидује на темељу најиространије иравич- 
ности, потпуно смо увереии, да никако неће 
узимати веру као мерило за државна добро- 
чинства. И проглашењу наше равноправности 
тим ће пре приступити, што зна да ће то про- 
глашење бити само државо-иравни акт, коме 
основа иочива у томе, гито смо ве/г и у очима 
самог народа сматрангг као заслужни, да с’ 
у иравима једнаки будемо.

А изабраиици народни, када ће данас сутра 
по дсвизи народној :

„Ни ио бабу ни ио стричевима, 
„ВеК ио иравди Бога истинога.“

евој глас за то дати, онда тај државоправни 
акт — ироглашење наше равноиравности — 
н< /к само бити уиисан у законику државном, 
но и у сргуима свих наших хрггш/шнских су- 
гра/јана. II тада, тада само, из дубине душе 
иашо тронути, са одушевљењем ћемо узвикнути
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па казати : Ох! тебе Боже, хвалимо, гито су 
ево и на нас Србе мојсијеве вере иримењена 
она савремена начела, која ве& свуда ио Србггји 
владају, те гг ми сада веК уживамо сва она 
грађанска ирава, која су нам некада била од- 
речена!

Браћо суплеменици! Нека нам за то од 
сад иросвета, у нашој средини буде арви и нај- 
главнији основ иравом ослобођењу нашем. И 
једном већ слободни, покажимо и делом, да смо 
заиста достојни новог нашег друштвеног поло- 
жаја. Докажимо дакле путем врлина, да и ми, 
умемо и можемо добри грађани бити. Пођимо 
дакле браКо, и ми једном за тим новим духом 
времена — за иросветом, која никако неКе да 
разлика у вери, буде уједно ге разлика у араву.

Поштоване госпође, господо и браћо! ЈБу- 
бимо заједничку нам милу домовину Србију у 
којој сви угледасмо света телом и душом. Јер 
све што имамо и својим називамо, њој — оп- 
штој матери нашој — дугујемо. Немојмо се 
дакле варати па мислити, да се права љубав 
према отаџбини састоји у неком вајном тесно 
грудом патриотизму по коме из неких назови 
државних обзира и интереса треба мрзити друге 
вере, друге народе. Не, него са свим противно.

Господо ! Ја у овом тренутку одушевљења 
и немам довољно речи којима би био у стању 
ту божанствену идеју — љубав према отаџ- 
бини — потпуно н лепо описати ; но остављам 
да у место мене говори наш врли родољуб 
г. Ми.чићевић, који у славном свом делу „Кне- 
жевина Србија“ о тој идеји вели ово :

„ЈБубав према отаџбини није у мржњи 
других народа, других вера ових или оних 
евојих суграђана. Право божанско осећање,
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којим нас испуњава истинско родољубље, јесте 
она братска милошта спрам свију људи која 
нас вуче к свпма својим суграђанима, који и 
у партијској борби, и у вероисповедној разно- 
гласици, и у месној засебности, и у личној 
задевпци, гледа пред собом увек свога равно- 
правнога суграђанина, свога брата, члана за- 
једничке нам отаџбине, сина једнога за све — 
Бога.“

Таквом дакле божанственом љубављу, љу- 
бимо, господо п браћо н ми своју милу отаџ- 
бнну. Јер, кад је Бог, као творац васпоне у 
кога сви без разлике веру.јемо, хтео да међу 
нама овде на земљи буде више вера тиме што 
је допустио да се роди Мојсеј. Христос и Му- 
хамед, као основатељи истих, — на нама је 
бар смртнпма, да се међусобно трпимо и као 
рођена браћа љубимо, као што и све благо 
дети неба подједнако уживамо, и све нас једно 
и исто сунце подједнако својом топлотом за 
грева.

Молећи свагда Бога. да само такова љу- 
бав у нама преовлада, из дубине душе сложно 
сада узвикнимо сви :

Да живи Његово Височанство витешки, ао- 
бедоносни и славни Госиодар Књаз наш Милан 
М. ОбреновиК IV !

Да живи Њено Височанство иремилостива 
н илеменита Госаођа Књагиња наша Наталија\

Д<< живи Његова Светлост, та узданшца 
<р<1'<ниј<1 и славније сриске будуКности, дични и 
вуб ее.пи наш ирестолонаследник КњажевиК Алек 
сандар

Да живи и цсо народ српски кога део 
ирестанљамо и ми браћо Срби мојсијеве вере !



Б Е С Е Д Аизговорена 20. Јула 1889 год. на дан Миропомазања Крал>а Алекоандра I. у Пожаревцу приликом у синагози приређеног свечаног благодарења од стране тамошње црквено-јеврејске општине.





Поштована господо!
Зар није од потребе да вам се оправдам,. 

што као лајик немам ни довољно спреме , нп 
довољно способности, да са овог светог места 
коју проговорим , не у име своје , већ у име 
мојих овдашњих саверника, и то кад нарочито? 
данас, када се по свима храмовима миле отаџ- 
бине наше говоре и слушају најдивније . нај- 
језгровитије и пуне духа и полета беседе ? — 
Није од потребе, јер, кад ме они, врло добро 
познавајући претерану моју скромност, ево, 
ипак и по трећи пут почаствоваше, да у 
њихово име говорим, — онда немам ни права, 
ни разлога, да се извињујем. Но ја баш и нећу 
да се правдам; нећу нарочито с тога, што и 
сам, као Србин — Мојсијевац и веран син ове 
земље у којој угледах света, сматрам за особиту 
срећу и част, што ми се овим даје прилика, да 
се данас чу.је и мој скромни , врло скромни, 
готово бојажљиви али уједно, мислим п патри- 
отски глас, и то данас на дан миропомазања 
ЊеговогВеличанства младога и милог намКраља 
Србије , Алсксандра I. 0 , господо драга ! па 
данас, као дан, када се обавља тако знаменити 
чин оиште народне жеље и радости, треба, ми- 
слим, да се чује сваки Србин латриота, па ма 
како он невешт говорник био, кад материјала 
за то већ и довољно имаде.
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Па да ли доиста ова земља памти до данас 
каквог год светлијег и радоснијег дана од да 
нашњег, после оног и онако тужног и по све 
Српство онако кобног Видов-дана, крји зави у 
црно цео српски народ ? Послс Косова, на ком 
би саломљена светла круна негдашње моћне и 
врло чувене царевине српске ?• Та само помисао 
на то, да је данашње Миропомазање Његовог Ве 
личанства први и најзнаменитији чин, који се 
обавља у милој бтаџбини нашој после прослав- 
љене колико тужне, толико и поносне Косовске 
петстогодпшњице, — довољно је ;■ па да сваки 
Србин родољуб у души сво.јој оеети , е је то 
доиста прво знамење нове славе и још светлије 
будућности народа српског ; да у свом ћародном 
заносу доиста поверује, е је данашње Краљевско 
миропомазање у поноситој седмовратној Нема- 
њпћској Жичи, у тој днвној задужбини Стевана 
Првовенчаног намењеној, да се у њој Краљевп 
српски крунисавају, уједно и неко велико зна 
мење Господње ; да је најзад овај опшги и врло 
радосни глас народа српског , то исго што и 
одјек и знак самог Цара небеског !

Кажпте ми, господо, како онда да Србин 
таквим мпслима напојен, овако пун наде, овако 
пун поноса и пун поуздања у своју моћ и свес- 
ност своје велпке будућностп не Иомпсли у 
својој унутрашњости, не поклони вере унутар- 
њем неком тајанственом гласу, који га усхићује 
п који му вели: „та Србине драги. ти, ко.ји си 
вазда за време вековних тешких искушења у 
својој души ппак гајио неизмерно уздање, да 
ће једном доћи крај твом искушењу; да ће 
милој ма.јцп твојој Србији и народу српском опег 
једном засинути леппш данн ; да ће тн се по 
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неком времену опет роднти сунце негдашње твоје 
слободе, с.таве и величине“,— како велим, онда, 
да он у себи не певерује: да је данашње ми- 
роиомазање дичног нам Краља у малољетству, 
иретеча и некп одсјај царског Његовог круни- 
сања у пунољетству ‘? — Та љубљеног нам Краља 
Александра већ прати благослов божији још од 
првог момента како је и дошао на овај свет! 
Јер . Његово Светло рођење пада баш у оно 
епохално време најновије историје наше, када 
се општа и мила мати свију нас синова ове 
земље, прикупивши сву своју снагу, најзад. 
храбро одважила те Турској објавила први свој 
рат за независност. Први је, дакле, поглед би- 
строг окаЊеговогВеличанства пао већ на скоро 
независну Србнју. Анђелп му небески већ од 
„првог тренутка наговешћују, да ће Он бити чедо 
љубљеног народа свог и Геније нове подмлађене 
Србије, на кога су пали први зрацп нове срп- 
ске сдободе; да ће подЊим Србија достићи нека- 
дању своју слободу и сјајну величину си.тног 
цара Душана ; да ћс Он бити Тај Богом наме- 
њени Велики Србин на чијем ће светлом лицу 
ускоро засинути давно зажељени Идеал Српства,. 
у који Идеал сваки Србин телом и душом ве- 
рује. и веровати мора, као што верује и врло 
добро зна, да после тамне ноћи сљеду.јеимора 
сљедовати дан.

Господо драга ! Кад само помислимо , да 
данашња свечаност пада иосле прослављене већ 
Косовске петстогодишњице; кад да.ље у ми- 
слима одмеримо тенденцију и велики значај 
како .једне, тако и друге опште народне свеча- 
ности ; кад најзад бацимо поглед на прошлост 
некадању и садашњост , па обе те свечаностц 
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упоредимо и међусобно сранннмо : онда нам на 
очи излази дивна једна перспектива, величан- 
ствени један призор , узорити и јединствени 
пример у псторији народа. Јер тамо на Косову, 
на тим Термопилима српским , на том сваком 
Србину врло свето*м месту видимо, где под нај- 
тежим искушењима у јуначкој , одважној п 
врло очајној борби најзад тоне сва скоро слава 
и величина царсвине српске, где уцвељена Ср- 
бија после тога тако рећи изумире, да дуги и 
впшевековнп санак борави ; док овде сада ви- 
димо Србију опет већ слободну, Србију младу, 
Србију пуну цолета и наде на своју бољу бу- 
дућност. Тамо, дакле, видимо проливену свету 
крв принету на жртвеник отаџбине српске; ви- 
димо за тим, где у Србији наступа највећа 
помрчпна, тешка тама и дуготрајна ноћ. А овде? 
овде, хвала Лровиђењу очима својим сада гле- 
дамо свануће, зору и праву светлост, која сваког 
Србина треба да крепи неизмерном надом.

И онда, какво чудо, каква замерка, ако 
српски народ сада иод силним утисцима таквог 
свог народвог жпвота, коме је заиста ретко 
наћи слична примера у историји , дубоко по 
тресен , у свом народном заносу, даје живља 
израза но иначе својим народнпм жељама, за- 
мишљајући у чаробној слици своју отаџбину, 
проширену, силнију и моћнију но сада ? Може 
ли ма ко.ји патриота, ма којп слободоуман човек, 
хуманиста и филантроп, да нам чини за то каква 
прсбацивања ? Та ваља, господо, знатп, да је 
између свију страсти једна једита благодетна 
страст, страст узвишена и божанствена, страст 
без прекора и замерке : да је један јединствени 
занос, — национални занос, којичовека узноси, 
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узвишује и ојачава ; да је потпуно оправдан и 
дозвољен само један јединствени идеалнн, Богом 
дани и најсветији фанатизам, — иатриотизам. 
Тешко ономе народу, у коме та страст изумире! 
Тешко народу без свога идеала, без свог на- 
родног заноса! Таквом једном народу међу 
осталима нема живота ! Њему су дани избро- 
јани. Такав је народ, јадан народ, који вечито 
остаје само тело без душе, вечито оруђс, само 
у рукама другог, вечито појава сваког презрења 
достојна.

А народ сриски, такав народ није. Он је 
по мом скромном мишљењу, у колико га ја по- 
знајем, — држим, да се у томе не варам, — 
народ пун духа, од ирироде бистар и врло одва- 
жан, готово и преко мере куражан; толерантан, 
слободоуман ; народ од енергије и иницијативе; 
народ демократски, па као такав и мрзи на касте 
и племићске титуле, пошто се и без свега тога 
већ од природе сваки Србин осећа довољно пле- 
менитим ; а кад смо племенити, онда смо уједно 
племићи и без титула.

Да такова карактерпстика није само занос, 
већ да је тако и у самој ствари , казују нам 
врло значајна историска факта. — По мом 
скромном мишљењу, народ српскн баш тој ње- 
говој претераној одважности има највише и да 
заблагодари за данашње своје слободе. И ре- 
ците ми, го.сподо драга , који је то народ на 
балканском полуострову раван српском народу? 
Има ли другог каквог народа међу њима, који 
је народно ослобођење, народно ускрснуће тако 
појмио и схватио, као српски народ, који је 
сам собом, уздајући се једино у Бога и у своју 
сопствену снагу, не чекајући на помоћ другога,



32

(пошто је он чешћеупомоћ другима притицао) 
на ноге јуначке устао, те себи првн међу њима 
потпуну слободу извојевао; који је као прави 
демократски народ и духа таквог, вазда умео 
себи старепшне да бира из своје сонствене сре- 
дине а не туђинце ? Ни један се други народ на 
балканском полуострву не може као он тиме 
подичити, јер посмотримо, па ћемо се, мислим, 
уверитп, да су сви други ослобођени после љега 
и то туђом, а не својом помоћу, па су им увек 
с тога и туђинци старешине били. Таких појава 
нити је код српског народа кад год било, нитп 
ће, мислим, икада бити. — На онда, господо, 
зар такав један народ пун самосвести, пун 
самопоуздања, обдарен најбољим врлинама може 
да угине ? Зар њега може кад год са лпца земље 
нестати ? Не, не, никада ! Провиђење и српски 
Геније то неће хтети , јер српски народ чека 
остварење велике културне мисије на Истоку!

Ето, такова и још много и много узвише- 
нија и племенитија осећања, уверен сам у души, 
надимају данас јуначке грудп сваког брата Ср 
бина , сваког верног сина ове земље , ма које 
вере он бпо. Јер у тако ванредним тренутцима 
одушевљења, ма како човек покушао, не може 
ипак у довољној мсри да се отме од ошите на- 
родне струје, која га неизбежно гања, да се у 
мислпма својим узвпси до највиших идеала. до 
еамог божанства ; да се вине у више сфере где 
приступа исмају ни личне зађевице, ни једдо- 
страни поглсди , ни застрањени назори. Ту 
свагда прсд очи излази само идеал народни; ту 
пзлази само цело Српство као једна и једно- 
ставиа заједипца, ту спас миле мајке отацбинс 
као подједнако драга свима синовпма њеним 
бсз изузетка. —
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А п ви, мили моји једноверци, следујући 
патриотској светој дужности као верни синови 
ове земље по примеру осталих храмова у отаџ- 
бини нашој, сакуписте се у овом нашем храму, 
у овој нашој синагози, да такође светкујете 
данашњу опште народну свечаност, миропома- 
зања Његовог Величанства. То чинитс овде у 
храму, као једином месту, у коме се од осталих 
милих ваших суграђана по вери одвајате. Јер 
пначе на сваком другом месту, у друштву и 
на дому, ви сте, браћо, сви равни, сви Срби 
Мојсијеве вере, оне вере, која вам налаже, да 
свом душом својом љубите Краља и ону земљу, 
— милу нашу домовину Србију, — у којој 
угледасте света , где вам је уједно п све нај- 
милије на овом свету; оне, дакле, вере, која 
вас даље учи, да кад судбоносни дан дође. све 
за отаџбину пожртвујете, јер, најзад, све што 
имамо и својим назпвамо , коме другом дугу- 
јемо ако не њој — општој матери нашој ?

Но има, браћо, поред осталог још један и 
то врло важан моменат, који треба да вас ру- 
ководи од сад, да п у будућем свом животу у 
пожртвовању према отаџбини увек будете оду- 
шевљени, увек врло издашни за опште ствари. 
Тај врло важни историјски моменат7 ви га већ 
знате, сви га већ знамо, јесте онај епохалнп чин 
у нашем новом државном животу, јесте оно мо- 
дерно велико државно начело, које је недавно 
и у нашем Уставу земаљском изречено, ■— а то 
је: 4« су, без изузетка, сви Срби иред законом 
једнаки\ Дакле, уписано је, најзад и у нашем 
основном законику државном оно, што давна већ 
беше и у срцу наших суграђана, којп нас сма- 
трају као заслужне да с њима у праву под-

з
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једнакп будемо. — 0, давна1пн,и ндеале мој ! 0, 
божанствена идејо! 0, узвишена и ве.тпчанствена 
моћи духа људског, која све више и више себи 
пута крчиш , па си, ево, и код нас већ свога 
достојног земљишта нашла !

Усљед новог, дакле, с.тободоумног Устава 
нашег, којим су у опште овој земљи дата нај- 
већа и најпространија права , која се само у 
најпросвећенијој данас држави замислпти могу, 
— нестало је на свагда донде постојећа огра- 
ничења за нас Србе Моспјевце. Од тада је и 
нас, целом свету на видик и српском народу на 
част и понос, земља ова пригрлила истинском 
својом материнском љубављу, ла нас и сунце 
отаџбине паше сада боље и подједнако својпм 
чаробним зрацима обасјава, подједнако својом 
топлотом загрева , а сви ми без разлике вере, 
као синови њени, са подједнаком надом и по- 
носом на њу помишљамо, напајајући свој дух 
неизмерном божанственом слашћу. — А знате 
ли, браћо, шта то све другпм речима значи бити 
равноправни са свима осталим грађанима у овој 
земљи Значи много, врло много! Значи, да 
ћемо од сада, у будућем свом животу моћи 
слободно уживатп поред политичких и сва гра- 
ћанска права, која су нам пређе закраћена 
била , као што их , хва.та провиђењу, п сада 
већ свп подједнако уживамо ; значи даље п то, 
да ћс дичнп синови ваши поред осталог од сада 
моћи са поносом — усљед новог друштвеног 
положаја, којим им је широм отворено благодетно 
иоље за свако оправдано и племенито ревно- 
ван.с, за свакп частан и узвишен позив у земљи 
овој, — ведро п много слободније погледати на 
своју будућност, сачекати је п обезбедитп како
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најбоље знаду, само ако се они иоле за то спо- 
собним осећали и достојним показали буду. А 
по себи се разуме, да ће првима између њих 
у томе у неколико можда теже ићи , као јито 
то обпчно и бива при сваком почетку, док се 
потпуно не ослободимо предубеђења и предра- 
суда традпцијом задобивених, а којих постепено 
и непрпметно нестаје мефусобним зближењем и 
што бољим упознавањем, као оно што и у при 
роди постепено нсстаје мрака, кад засину вели- 
чанственп зраци благодетног сунца, благодетног 
иросвећења. — С тога аманет вам свсти, о вп 
добри родитељи, да децу своју што боље изо- 
бразите у духу иародном , те да дух народа 
српског и мплозвучан језик његов, што боље 
упознаду. — То им дајте, па сте им довољно 
далп, па сте им све дали,.па сте их за навек 
спасли; јер им, верујте, дадосте најбољи компас 
у жпвоту, — благодетно и чудотворно срество, 
којим ће у име Бога убрзо и спгурно задобити 
моћи срце сваког брата Србина , сваког родо- 
љуба ове земље ! —

А сада на завршетку, господо и браћо, бла- 
годарећи вам најусрдније на поклоњеној ми 
пажњи вашој, нека ми је као патриоти дозво- 
љено , да у ово.ј свечаној ирилици дадем сло- 
бодна израза оним бурним осећајима, који ми 
свом силином душу обузимају, свагда, кад год 
у ову варош долазим, те и овде као по оста- 
лим местима рођеним очима својим посматрам 
пријатељске ваше узајамне односе у друштву 
без обзпра на веру, која вас једино иначе раз- 
дваја. Гледајући такове дивне појаве, душа ми 
осећа неисказану милину и сласт , па усрдно 
Свевишњем за то благодарећп у усхпћењу своме 

з*
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тајанствено узвикујем : „0, драга и слатка до- 
мовино моја ! 0, мили и преблаги Боже мој ! 
Ти, који си свесилни, Ти им на свагда одржи 
и све већма и већма ојачај нераздвојном всзом 
пријатељске односе у жпвоту, те да тако ве- 
чито поживе у братској слози и узајамној љу- 
бави, као што им то доиста и пристоји, јер су 
сви без разлике синови једне исте мајке, — 
миле и драге отаџбине Срби.је !к(

Сада драга браћо , овако у храму саку- 
пљени и уједињени, испунимо своју свету дуж- 
ност и помолимо се усрдно Свевишњем :

Да нам благослови и моћном десницом сво- 
јом на свагда штпти општељубљеног нам Миро- 
помазаника дичног и младог Краља Александра 
I. п Његов Краљевски Дом !

Да узданицу Српства, Краља нашег још 
дуго и дуго поживи и славу му све већма и 
већма увелича на дику п понос целога народа!

Да нам штити и у свему благослови и милу 
отаџбину Србију и цео српски народ, с којим 
живимо у миру и љубави, те да ускоро дожи- 
вимо потпуно остварење српског идеала ! ! !



Б Е С Е Д А
иаговорена 22. Фебруара 1890 год. у славу обновљења 

‘Српске Краљевине у старој синагози придиком прире- 
-ђеног свечаног благодарења од стране овд. црквено- 

гпкодске јеврејске ошптине.





Поштована Госиодо и браКо!

Почаствован од стране општине наше, ево, 
да и ја са овог светог места проговорим коју 
вр.то скромну у с.таву данашњега дана.

СЈвечан је и врло узвишен данашњп дан. 
По свима храмовима премиле отаџбине наше 
дижу се данас најусрдније и најтоплнје молитве 
благодарности према свевишњемТворцу у славу 
обновљсња Српске Краљевине, одсјаја некадање 
српске славе и величпне, приближења његовог 
историског Идеала.

Помисао на то, сплно потреса срце свакога 
Србина, сваког верног сина ове од природе тако 
романтичне, а по положају своме тако важне 
зсмље. Њега обузимљу осећања превеликих 
дужности, особитог признања и дубоког попгго- 
вања, јер му сопствена историја казује, да је 
судба народа српског пуна поуке; јер је народ 
српски претрпио доста болова, јер јс ои у свом 
животу долазио до врло великих и тешких 
пскушења, сносећи беспримерним јунаштвом 
дуго п тешко робовањс, при коме би заиста 
подлећи морао и много већп п много силнији 
од њега народ. Али, за све то време, он ипак 
духом клонуо није, нити наде губио, да ће му 
једном лепши дани засинути, да ће све то 
преболети п да ће најзад српски Геније опет 
ускрснути. — И, занста, после дуге и тешке
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ноћи освануше бољи дапи, јер џиновскс напоре 
његове Провиђење круниса сјајним успехом, — 
ускрснуКем нове сриске државе.

С тога нека је на данашњи дан вечита 
слава сваком Србину и српском јунаку, који 
је својим животом и пожртвовањем знатно до- 
принео остварењу нове сриско државне мисли.

Али, више свега, мислим, да сваког Србина 
у овом магновењу једна мисао радосно усхићује 
и понос му народни што већма узноси, а то 
је историски факт : да је мисао о новој, само- 
сталној, иолитичкој сриској држави иотиуно оли- 
чена у дичној Династији ОбреновиКа и од Ње 
нераздвојна • и да говорити о обновљењу, развоју 
и свестраном унаиређењу отаџбине наше, као и 
народа сриског значи то исто, игто и говорити : 
о слаеној историској величини владајуКег Дома 
ОбреновиКа.

Светкујући данас ову општу народну све- 
чаност, ми се с усхићењем сећамо оног величан- 
ственог тренутка, када је народ сриски иотпуно 
свестан некадање своје историјске величине а 
вођен у независној и проширеној својој драгој 
домови и великом мудрошћу и узоритим родо- 
љубљем дичног свог владара тада Књаза Ми- 
лана, дао целом образованом свету видљива 
израза потпуне своје народне самосвести. Па 
ионудив истог свог витешког владара светлом 
круном Немањином, обновио некадању Сри- 
ску Кралшвину у лицу свога Краља Милана 
првог.

А данас када на узвишеном српском пре- 
столу глсдамо Његовог даровитог Сина, чедо 
љубљеног Свог народа, Кога прати благослов 
Божји још од првог тренутка како је света 
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угледао, Генија нове подмлађене Србије, Ирвога 
Краља Миропомазаника, Његово Величанство 
Краља Александра Ирвог; а уз владалачки 
престо до Његовог пунољетства мудре Му на- 
меснике, окружене народном патриотском вла- 
дом, којој је у део пао врло тешки али уједно 
и судбоносни задатак: да на основима новог 
слободоумног устава препороди и консолидује 
српску државу у савременом духу народном ; 
— данас, велим, када сви без разлике ужи 
вамо благодети оне наше миле отаџбине вазда 
вођене родољубљем и мудрошћу дичних влада 
лаца из Дома Обреновића, који, уздајући се у 
Бога и у стару срећу Обреновића, увек беху 
потпомогнути трудом, свешћу и племенитим 
пожртвовањем оданог им народа српског, — 
зар нам, данас, дакле, не испуњава душу светла 
исторпска успомена на Таковског нревеликог 
јунака, Оца ослобођене Србије, оснивача дичне 
нам владајуће Династије — ЈКнеза Милоша, 
кога Бог посла српскоме народу као спасиоца 
п анђела хранитеља, баш у тренутку највсћсг 
свог очајања, те му с њим засину народно 
ускрснуКе, када је по свима знацима изгледало, 
да ће за навек подлећи своме вековном душма 
нину? Да, господо и браћо, свечаност нам је 
ова тим дражија, потпунија и значајнија, сећа- 
јући се уједно и тога великана, светила на 
хоризонту српском, тога првог оснивача да- 
нашње државе српске.

БраКо саверници !
С.тедујућн примеру осталих синова ове 

земље, ево се и ми сакуписмо у нашем храму, 
у овој синагози, као једином месту у коме се
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по вери одвајамо од осталих својих суграђана, 
да такође светкујемо данашњу општу народну 
свечаност. И, ако ико, то ми Срби Мојсијевци 
имамо заиста разлога, да се радујемо данашњем 
дану. Јер, после великог епохалног догађаја у 
нашем најновијем државном животу, после про- 
глашења слободоумног устава, којим су дата 
најпространија права свакоме без разлпке сину 
ове земље, — нестало је на свагда и неких 
донде постојећих ограничења за нас Србе Мој 
спјевце. У осталом са самом појавом владајуће 
ДинастијеОбреновића на српском престолу, скоп 
чана су уједно и најпространија права Срба 
Мојспјеваца у овој земљи Јер је и по самом 
казивању нашпх старих још велики Милош у 
свакој прилицп предусретао Србе Мојсијевпе 
особитом љубазношћу и беспримерном толеран 
цијом, називајући их у одушевљењу сво.јим 
„ вредним староверцима. “

С тога, браћо, као аманет свети, обожа- 
вајмо и љубимо милу отаџбину Србију, гајимо 
увек безграничну љубав и нераздвојну оданост 
према узвишеној Династији Обреновпћа и толе- 
рантном народу српском, који нас сматра као 
браћу своју. — Нека нам за, то као ираде- 
довска вера буде свето све што је сриско и такво 
име носи. Јер и земља ова, у којој живимо, и 
држава, којој служимо и закони земаљски, којима 
се као елеменат реда и законитости, увек ио- 
коравамо, иа и само народно образовање, које 
нпе иросвеКује, — све је то сриско и за нас 
свето. '[у еу најзад и миле наше колевке, ту 
и свети гробови наших старих, ту иочетак а ту' 
и нрај живота нашег!



45

Драга браћо! Завршујући ову свечаност, 
овако сакупљени, нспунимо своју дужност и 
помолимо се усрдно Свевишњем:

Да нам благослови и моћном десницом сво- 
јом штитп опште љубљеног нашег Миропомаза- 
'нпкаДБеговоВеличанство, дичног и младог Краља 
Александра Првог, Његов Краљевски Дом п све 
Његове доглавнпке !

Да нам штити и у свему благослови мплу 
отаџбпну Србију и цео народ Српски, те да. 
доживимо још много лепших дана ! Амин.

- -------





Б Е С Е Д А
изговорена при свечаном благодарењу 22. Фебруарак 
1894. године у 4 сахата по подне у старој овдашњој, 

синагози.





Поштована Госиодо и браКо!

Када се са сличнпх светих места по свима 
храмовима премиле отаџбине наше слушају данас 
језгровите и значајнс речи најузвишенијих вели- 
кодостојника црквених, пала је, ево, у недостатку 
свештеног за то лица код нас. мени у део патри- 
отска дужност, да у име представништва ове 
општпне проговорим коју врло скромну у славу 
данашњега дана, у славу проглашсња и обнов- 
лења Српске Краљевине.

Ево, дакле, где се скоро већ своме крају 
примиче данашњи велики дан, по своме зна- 
чају и успоменп један од најсветлијих дана у 
историји српског народа. Он нам се у свој веле- 
љепности својој преставља као нека величан- 
ствена идеална спона између светле и мучнс 
некадање прошлости, бурне садашњости и ие- 
сумњпво сјајније будућности; као заветна света 
књига и јеванђеље српског духа и свести из 
ког треба да читамо и добро утувимо рођена 
дела своја, те да из њих самих црпимо најбоље 
искуство за што сјајнију и достојнију будућ- 
ност српску.

Нека је за то на данашњи дан, као дан 
највеће народне свечаности вечита слава сваком 
врлом Србину и историјском јунаку, који је 
делом ма у чему допринео остварењу нове 
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српско-државне Мисли, обновљењу Српске Кра 
љевине.

С тога сваки свестан Србин и пријатељ 
отаџбине с радошћу поздравља и дочекује да- 
нашњи дан, који га у многоме потсећа на нека- 
дању његову историјску величпну. Под таковим 
пријатним утисцима патриотским, он се свом 
душом својом узноси узвишеном мигаљу пре- 
великих дужности, слушајући зар пророчанскп 
глас рођене историје његове, која му свеси.тно 
преклињући вели :

„Чуј ме мили народе српски ! Нека се над 
твојом драгом отаџбином ма колико вију тешки 
облаци; нека те моментално спопадну сви могући 
болови ; нека се противу твоје националне екзи- 
стенце сустичу најжешћи елементи; нека те 
најзад са свију страна крвни твоји непријатељи 
стегну, ти се ипак не бој, не клони духом, нпти 
наде губи. Јер знај, да ћеш у будућности ипак 
ти бити тај народ на балканском полуострву, 
коме је по свом природном и врло важном по- 
ложају намењено, да на југоистоку Јевропе 
игра улогу светско историјског значаја.

„За то појми и добро утуви сву озбиљ- 
ност сптуације своје, па патриотскпм радом и 
неизмерним пожртвовањем буди вазда на опрезу 
и припреман, да и на делу потпуно осветлаш 
историјски образ свој, те да цео образовани 
свет и појми и увиди’: да твоја мила отаџбина 
фактички није, не ће. п не сме ништа друго 
да буде но прапи Српски Пијемонат на истоку. 
Јер прво твоје ослобођење тако херојски и с 
највоћим самопрегорсвањем отпочето у уским 
границама Србије још у почстку овога века. 
потпуно својс идеалпо остварење, — уједињење
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целог раскомаданог Српства, — ишчекује тек од 
твојс велике, модерне, сложне и снажне, рато- 
борне Србије. —

„У том великом питању будите сви сложни, 
као рођена браћа што сте. Зближитс и уједи- 
нптс срца ваша. Идентификујте уједну општу 
свету идеју сву вашу интелигенцију, све на- 
родно биће ваше, — ,јер то с правом од свију 
вас захтева мила п заједничка мати, отаџбина 
Србија, којој једино п припада све што имате 
и својим називате. А кад ова света идеја у 
вама у тој мери прсовлада, да вам она најзад 
постане насушнпм хлебом и свакпдањом топлом 
молитвом којом напајате дух свој, онда, и само 
онда, показаћете се достојним синовима врлих 
предака својих, те не ћете бити више у опас- 
ности, да вас нагла светска утакмица са свпм 
прегази. — Аманет вам, даклс, још од праде- 
дова свети, да Гна ту своју националну светињу 
никад не заборавите.“

То је, господо, што се тиче идеалне оцене 
будућности.

Но шта нам вели, бурна садашност преко 
које и прилазпмо бућностиуд ?

1 Гре свега нам патриотска дужност налаже, 
да у опште, у самом интересу угледа и части 
отаџбине на спрам осталих држава, будемо у 
својим посматрањима, што умеренији, што бла- 
жији. А иначе, цела ова наша озбиљна зар 
садашњост, поред све своје пролазне узруја- 
ности, поред свег свог страсног трвења и жи- 
вљег покрета у народу, не треба да застрашп 
праве наше интелигентне и озбиљне родољубе, 
којп врло добро знају и увиђају, да се цео тај 

4
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бурни ироцес има више или мање сматрати 
као резултат убрзаног државног живота нашег, 
што се скоро увек до сада под ванредним окол- 
ностима и у разноврсном правцу нагло развијао. 
— Уз то знају још, да је народ наш и по 
самој природи својој плаховит, врло бујан п 
срчан. Романтична га клнма његова често пута 
и сама веома заноси, те га због тога по капгго 
донеклс ваља мудрО п патриотски подржати, па 
ће се опет у брзо повратити, док и сама про 
света поступно п неприметно своје не учинп. — 
То му, мислим, у осталом и саме њсгове нацио- 
налне лепе песме и традиције казују.

Али, и поред свега тога, наша отаџбина 
са својим већ у довољној мери јаким државним 
организмом, ипак и сад потпуно одговара свима 
међународним захтевима модерне једне државе 
јевропске, па јој се у том погледу нема шта 
замерити.

Из свега овога сваки мислени Србин и ро- 
дољуб, који искрено верује у Бога и у добру 
судбину свога милог народа, а није песимиста, 
може извести тај морални наук: да српскоме 
народу није зар за доста било досадање иску- 
шење, па му Ировиђење шаље још ради бољег 
усавршавања п лепше будућности.

Иа нека. — Можда је и то на добро. 
Кажу, да кад се много нешто смркава, онда 
је зора већ ту. Тако ће, ако Бог да, и с нама 
бити. Српски Гсније јоштс живи. И у пркос 
свима недаћама, живећо он у нама вечито, па 
ма сс како ми иначс у убеђењу и начелпма 
мимоилази.ти. Живо1>е и за то, што је то врло 
угодно и самом 11р(шиђењу. Јер, ено, где нам 
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оно још од почетка народног ослобођења у добар 
час посла сретну звезду водил>у у дичној Дина- 
стији Обреновића, баш у оном тешком тренутку, 
када је се српско небо већ са свију страна 
страшно натуштило било, те је, због изгубљених 
првих озбпљних покушаја у борби, изгледало, 
да ће српско име опет за навск потамнити, да 
ће морати опет подлећи своме вековном душ- 
манину. Јест, дакле, истина, да је се тада срп- 
ском народу за мало само веома смркло било. 
Али му после оне тамнине тим дражије и вели- 
чанственије озари сунце нове српске слободе, 
тим му јасније засину право народно ускрснуће 
у лицу свога таковског превеликог јунака и 
народног избавиоца, Милоша, тога великана и 
еца ослобођене Србије а оснивача дичне нам 
Династије Обреновића.

Господо! Несумњиви је, дакле, историјски 
факт : да је светла мисао о новој, самосталној 
политичкој српској држави потпуно оличена тек 
у владајућој Династији Обреновића и од ње 
готово нераздвојна. С тога говорити о развоју 
и поступном културном унапређењу миле наше 
Отаџбине, мислим, да то исто значи, што и 
посебице говорити о неизмерним заслугама му- 
дрих наших ментора и владара из славног Дома 
Обреновића, који нам, уздајући се у Бога и у 
стару своју срећу, а потпомогнут вазда још 
родо.љубнвим трудом, свешћу и племенитим по- 
жртвовањем љубљеног и оданог Му народа. 
пружа најбоље наде и гаранције за славну срп- 
ску будућност.

Господо и браћо ! Ево већ преко једне де- 
ценије, како народ српски с радошћу п усхп- 
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ћењем светкује ову ретку свечаност. Али му јег 
мислим, овогодишња свечаност у толико милија 
п дражија у колико зна, да га она сад први 
пут затиче у пунољетству првог свог Мпропо- 
мазаника и општељубљеног Краља Александра, 
кога благослов божји прати већ од првог тре- 
нутка како је угледао света. Јер, као што знамо, 
Његово светло рођење пада баш у време про 
глашења првог нашег рата за независност. Ан- 
ђели небески као да му већ од првог тренутка 
наговешћују : да ће Ои можда бпти тај највећи 
Српски Геније нове подмлађене Србије на кога 
су пали први зраци Нове Српске Слободе ; да ће 
Он бити тај Богом намењени Велики Србин на 
чијем ће светлом лицу у будућности једном 
можда заблпстати давно ишчекивани Идеал Срп - 
ства. Та с њим се Србија и данас већ поди- 
чити може !

Ал су слабе и незнатне моје речи, кад хоћу 
да говорим о нашој узданици, о м.тадом нашем 
Краљу ! С тога се на Њега, којп је ипак олп- 
чена мудрост и енергија, с правом могу при- 
менити знамените речи бесмртног псалмистег 
који вели :

„Шивитп езер ал гибор , аримоти бахур 
меам. Мацати Давид авди, бешемен кодши ме- 
шахтив...“, што значи : „Послах помоћ јунаку, 
узвисих избраника својега из народа. Наћох 
Давида, слугу својега, светим уљсм својим по- 
мазах га. Рука ћс моја бнти једнако с њнм, и 
мишица моја крспићс га. Нсће га непријатељ 
надвладати, п син безакоња пс ће му досадити. 
Нотрћу пред .1ицем н.еговим непријатеље његове, 
и ненавиднико његоие поразићу. Истина је моја 
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и милост моја с њим; и у моје име узвисиће 
•се Престо Његов, Пружићу на мору руку Ње 
гову и на реке десницу Његову. Он ће ме зватп: 
Ти си отац мој, Бог мој и град спасења мога. 
И ја ћу га учинити првенцем вишим од царева 
.земаљских. До века Ку му хранити милост своју, 
и завет је мој с Њим веран.“

Браћо саверници ! Ево где се и ми , као 
верни синови отаџбинс, сакуппсмо у овом нашем 
храму, као једином светом месту, по коме се од 
осталих милих наших суграђана одвајамо , да 
такоће у данашњем највећем иразнику народ- 
ном, топлом молитвом својом одамо Свевишњсм 
најусрднију захвалноет ва указаној великој ми- 
лости дичном нашем Краљу, отаџбини и народу 
■српском.

Овако један свечани момснат, видећи вас 
лепо на окупу, подсећа ме у многоме да други 
један код нас врло грандијозан религијозан мо- 
менат највећег нашег празника. „дана покајања“ 
— јом кипур, — када баш у сличном часу нај- 
старији свештеник иризивајући на завршетку 
молитвс Бога у помоћ мнлозвучним својим гла- 
сом пун усхићења са овог места громовито уз- 
викује :

„Ел иора алила, амци лану мсхила бсшаат 
анеила.“....

„Ти силни Боже, што делима људским 
управљаш, услиши данашњу завршну молитву 
нашу, — избави нас !

„Сви Срби на те очи своје данас уцрав- 
љамо, пред престолом твојим најузвишенија осе- 
ћања своја исказујемо, — спаси нас !“
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Господе и Боже преблаги, благослови и 
моћном дееницом својом штити опште љубљеног 
нам Миропомазаника , дичног и младог Краља 
Александра Првог, Његов Краљевски Дом п све 
искрене и верне саветнике Круне Његове !

Штити нам и у свему благослови милу и 
драгу Отаџбпну Србпју и цео народ српски, те 
да ускоро сачекамо много лепше дане ! Амин.



Б Е С Е Д Аизговорена при евечаном благодарењу у славу обно- вљења Српске Краљевине 22. Фебруара 1897. год. по подне у пожаревачкој Јевреј. синагози.





Поштована господо и браћо.

Српски народ међу свечане дане своје, бројн 
доста дана у години. Али и поред свега тога, 
ппак нам се чпни , да данашњи дан по своме 
великом значају и особитој важности иревази- 
лази све осталс дане, јер је то права народна 
свечаност над свечаностима, дан готово најсвет- 
лији у новијем животу његовом Он га нотсећа 
на све, И1то је свакоме Србину п верноме сину 
ове тако лепе и доста напаћене земље од вај- 
када било најсветије, најузвишеније, најбожан- 
ственије. У њему се усредсређује оно, што 
слабе наше речи, ма и у краћим потезима, не 
могу довољно да изразе. Оличава се у њему 
оно, дакле, што Србин у дубини велике душе 
своје само осећати , — алп не и исказати 
може. Јер, и успомена сама на данашњи велпкп 
даи, када је народ српски пре петнаест годнна, 
давши целом образованом свету видљива израза 
своје народне самосвести, испунио још од Ко- 
сова давнашњу своју жељу обновљења и про- 
глашења славне некадањс српске Краљевине, 
— потсећа и оживљује раздрагано срце Срби- 
ново на све оно, што је узорито , племенито, 
идеално. И зар је чудо какво, што се Србин, 
под оваво пријатним утисцима, заблагодаривши 
најпре из дубине душе своје Свевишњем на
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указаној му милости и успеху и нсхотице узноси 
у више сфере, тс душевним очима својим по- 
сматра у впзији грандиозну националну пер- 
сиектпву: где се на једној страни, боравећи 
дубок свети санак, спокојно одмара неизмерни 
низ све"само опробаних великихСрба, узоритих 
јунака и одважних челичних карактера, који су 
као жива историја славним својим делима на 
далеко ван граница отаџбине ио свету проно- 
сили чувену некадању српску славу и величину. 
— Овакве своје свстле историске прошлости. 
српски ће се народ вавск моћи са особитим 
поносом сећати, па из ње, као са најбистријег, 
кристалног и непомућеног извора, — инспира- 
цијом енергије и надмоћности великих карак- 
тера, — црпети најбоље искуство, како за врло 
бурну своју садашњост, тако и за несумњиво 
још светлију будућност. Јер, српски народ, мећу 
многобројнпм таквим његовим узор-синовима, 
има баш на кога и да се угледа, — на ђенијалне 
и врло одушевљене његове јунаке и истрајне 
мученике, који су неизмерним својим пожртво- 
вањсм, узоритим самопрегоревањем и особитом 
љубављу и преданошћу и хтели и умели, да се 
свесрдно жртвују за златну слободу и човечан- 
ска права милога народа и драге отаџбине. — 
То преставља време до пропасти прве Српске 
Краљевине.

У продужењу исте визије, указује му се 
даље, на хоризонту мутно српско небо , врло 
густ и простран облак , — иетовековно сриско 
роиство, — претећи, да својом тамнином скоро 
за нанек помрачи српску будућност, скоро са 
свим угаси очајнп живот и врло мучну егзи- 
стенцу доброг народа српског. —
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Јест, донскле и било тако. То нећ сви из 
историје наше знамо. — Али је ипа1с чудо- 
творном божјом моћи, баш из те тамнине сље- 
донао спас његон. Јср, над народом српским и 
у самим момснтима најнећег искушења, као да 
лебди сам Бог Саваот, коме и ако је зар угодно, 
да српски Геније,— можданадобро његово, — 
донекле трпи и страда, али не и да угине.

За то се одмах за тнм даље опажа, како 
се наоблачеио српско нсбо опет поступно раз- 
ведрава, како мрачног облака нестаје, па му се 
на лепом хоризонту место свега тога указује 
дивним зрацима обасјана импозантна слика не- 
умрлог српског јунака над јунацима, ненадмаш- 
ног нацноналног хероја у коме је најбоље пер- 
сонифицирано и оличено традиционално народно 
савршенство — и храброст и интелигенција и 
идеализам — иоказујс му се, дакле, чаробна 
слика вековечног див-јунака, Краљевића Марка, 
који му, будећи се иза сна, пророчанскнм сво- 
јим гласом громко проговара:

„Чујте мила и верна браћо моја! Не могу 
више мирно санак боравити. Доста сам већ ве- 
ковима сневао. Времс тешког искушења вашег 
већ је скоро на измаку. Осећам у велико, да 
се већ ора приближује када. ће требати, да се 
по милости божјој мс!;у вама створим. — Али 
не! Још не. Приуготовите се најпре добро, па 
онда. Од вас самих зависи свс. За то за сада 
утувите добро сљедеће:

„Судбоносни се дани за вашу отаџбину 
нагло приближују. Изгледа, да је већ куцнуо 
скоро за све вас врло одсудан час Зар не 
чујете, зар збпља не осећате, како се на све 
стране из даљине, истина, још некако потајно,
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али све јасније и јасније 1ромовито ори рато- 
борни глас чудотворне трубе јерихонске, која 
вас листом позива на свети збор , под свету 
заставу, за спас , славу и величину миле вам 
прадедовске мајке Србпје п осталих њених си- 
нова — целог раскомаданог Српства ‘? Јест, сви 
вам од прилике знаци јасно казују, да се око 
вас заиста нешто врло озбиљно и судбоносно 
спрема и решава, ирема чему не смете ни ви 
бити равнодушни. ако сте вољнп , да и даље 
верно сљедујете својој велпкој мисији. — За 
то на страну све несугласпце и личне зађевице, 
што вас понижава. Пружите брзо један дру- 
гом руку, на се сложите и уједпните, као ро- 
ђена браћа што сте. Докажите патриотским 
својпм радом, да сте у сваком иогледу достојни 
врлих ваших предака, који еу скоро сваку стопу 
ове лепе, плодне п врло напаћене земље, крвљу 
својом оросити морали , док су је од крвних не- 
пријатеља тешком муком силом себп извојевали.

„Нека, дакле, на свагда међу вама угине 
свака мржња и освета, па овлада божанствена 
љубав и слога, која ће непријатељу и душма- 
нпну страх и ужас задавати а вас све већма 
креппти и величати. За то вам патриотска и 
најсветија дужност налаже , да добро појмите 
сву озбиљност врло критичне ситуације своје. 
И, нпкакво чудо , јер је географски положај 
ваш и врло важан и врло примамљив. Сампм 
је Провиђењем намењено, да положај Србије на 
Истоку буде оно. што и положај војника на 
мртвој стражи, коме ,је најозбиљнпје и под нај- 
већом строгошћу поверено оно, што је најсве- 
тије. Улога ;'е ваше отаџбгсне светско-историског 
вначаја. Србијгг је иоверен кључ , којим се 
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отварају чудотворна врата за ирелаз на Исток, 
куда цео цивилизовани запад и нагли у жељи, 
да му сада широм врати стоструко некада од 
њега позајмљену првобитну културу човечан- 
ства; да светило и божанствени огањ чисте науке 
и под утицајем благодетне просвете вековима 
припремљено савршенство друштва опет врати, 
одакле је п позајмљено било. Јер нам неумитни 
и беспристрасни највећи судија — повесница 
света, па и наша, открива свету тајну : да на- 
роди са лица земље све донде не ишчезавају, 
док најпре извршивгаи своју миспју у чове- 
чанству бесмртну душу не предаду другим ге 
нерацијама У човечанству се, дакле, ништа не 
губи. У њему сваки народ оставља траг путање 
своје, којом греди велпком светилишту и храму 
светске цивилизације. И онп, предајући, тако 
рећи, из рукс у руку пехар човечанског жи- 
вота, пуне га драгоценом крвљу својом, радос- 
ним а и горким сузама својим, националним 
ндејама својим , тајанственом есенцијом душе 
своје, приносећи на тај начин заједнички свој 
удео на неизмерном бојном пољу —- историјом 
света названом. А то све, за што ? за спас и 
ирогрес човечанетва, за вечну славу и вели- 
чпну премилостивога Бога Саваота.

„11о истом основу и српски народ чека ве- 
лику мисију. Вели Сриски Орао узлетео је ви- 
соко над Србијом, иа сада живо аргусовим очима 
својим иосматра цео тај историски ироцес из- 
м'еђу Пстока и Заиада , јер остварењу сриског 
идеала истом сада ио најозбиљније на сусрет 
идете. — Будите за то истрајни у великим 
искушењима, као што вам то и долпкује. Видите 
ли, како су са свпју страна врло озбпљно управ-
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љени погледи на вас, на вашу отаџбину, па вас 
добро посматрају и цене ? За то мудро и па- 
триотски. Будите на опрезу. Докажите ио ново 
и,елом образованом свету, да сте ви и на делу, 
да је вагиа отаџбина ио једнодушној тежнш и 
жељи свију вас ирави Пијемонт на Истоку, и да 
за ту велику идеју—Уједињења Српства— све- 
срдно залажете све вагие, — гг живот гг ггмање. 
II опет вам најзад , велим, да од вас самих 
скоро све зависи. II само сложно, па сте свој 
прадедовски свети аманет извршили. А и хоћете, 
ако Бог да. Јер српски Геније јоште живи и 
живеће непрестано , док се српски Идеал пот- 
пуно не остварп.“ —

Ето, господо и браћо, каквим се мислима 
данас заноси сваки Србин , цео народ српски, 
славећи дан проглашења и обновљења своје 
Краљевине. — Ето , шта у својој племенитој 
дупЈи осећа данас, када се скупљен по храмо- 
вима иремиле отаџбине , моли Свевишњем за 
његову превелику милост и благослов : да што 
скорије испуни праведне и племените жеље до- 
брог народа српског. — Ето , најзад, за што 
народ српски данас у усхићењу обузимају осе- 
ћаји превеликих дужности како према себи са- 
мом , тако и према свом витешком Краљу и 
отаџбини па се дубоко тронут очима небу упра- 
вљеним из дубине душе у искушењу ппта: Шта 
&е ? Како ће ?

И, гле ! Шта то би ? — Шта ли то на 
небу опазп, те га толико привлачи, поглсд за- 
уставља а у лицу свс више и више разведрава? 
По очнма му се познаје , да је у душп сада 
врло срећан и спокојан. За што ? Јер је, ево, 
уочио једну звезду врло сјајну, звезду водиљу, 
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компас и ментора живота свога. — Име је зве- 
зди : Велики Милош. — Таковски јунак — Из- 
бавитељ сраскога народа. — Оснивач моКне и 
среКне Династије ОбреновиКа.

Он још гледа. — Иа, шта види даље? 
Уочио је још неколико сјајних звезда Име им 
је : ч ганови светле Династије Обренови&а. —

Да ли је још што уочио, кад се већ то- 
лпко задубио ? Јсст. Уочио је још једну, скоро 
најсјајнију звезду. Чисто не може од ње да се 
одвојп, толико га заноси. привлачи, очарава. 
Види му се на ведром лицу, да би чисто хтео 
да га ова звезда свуда прати и пут осветљава, 
па да никад не залута. — Види ли се име те 
звезде? Стоји јасно божанственим зрацима и као 
сунце јарко обасјано светло име : Александар 1.
— Сриски Александар Велики. Душан Силни.
— Први сриски Мироиомазаник. — НајвеИи 
Сриски Геније. — Сраски Идеал. — Славни 
ОбреновиК V.

Јест, господо и браћо, божја је воља била, 
да народу српском, — баш у тренутку, када 
је он у почетку овога века мислио , е ће га 
усљсд многнх његових тадањих недаћа, са свим 
са лица зсмл>е нестати, толпко се јако ерпско 
небо било наоблачило и натуштило , — оиет 
освану лепши дани. Јер , ево , где му посла 
свога анђела избавиоца — Великог Милоша, да 
својом превеликом мудрошћу и ванредним др- 
жавним даром од распарчанс и дуговечнИм роп- 
ством скоро са свим поништене и угњетене не- 
знатнеСрбије, — створи челичну, здраву, младу
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п храбру државу српску. И пошто је најпрет 
ослободивши од непријатсља на основу узајам- 
ног споразума са српским својим народом за- 
кључио свети савез узајамне верностп и ода- 
ности на вечита времена , — оставио му као 
добар и веран отац у насљедство, као најбоље 
знамење вечите слоге и љубави, највећи стуб 
и ослонац државни , најскупоценији адиђар са 
Леваита, најдрагоценији брилијант се запада, 
— иредао је, дакле, сраскоме народу у аманет 
среГну своју Династију ОбреновиГа, да се њоме 
вечито дичи и аоноси !

И Бог је благословио свето дело руку ње- 
гових. Јер, ево, где под Светлом Његовом Ди 
настијом од некадање малсне али врло ратоборне 
Србије, од некадањег, тако званог, турског па- 
шалука, после дугих и тешких напора, — до- 
живесмо , да се наша мила отаџбина, данас с 
правом уздигне на ранг п достојанство савре- 
мсне европске државе; да буде, дакле, виђена 
Краљевпна, која се поноси , што суревњиво 
може да одговори свима захтевима једне пот- 
пуно образоване европске државе.

Дакле, утувпмо, као вечито знамење : да 
једино у створеној, чврстој, државној мисли у 
самоме крилу Династије ОбреновиГм, дакле у 
мудром ио традицији, развоју и неговању те исте 
мисли —-као врло нужне и неоиходне,монархичне, 
државне мисли — од стране свију светлих чла- 
нова Династије ОбреновиКа , и лежи аотауни 
(чглс, слава и моГ за све веГи нааредак народа 
сриског , његове отаџбине Србије — тога Пије- 
монта на Истоку. —

О, Боже ! Кад ли ће једном осванути тај 
велики дан , када ћсмо по свршеном делу са
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правим самопоуздањем као по своме рођеном 
земљишту пролазити моћи кроз све оне земље, 
које су по историском предању некада била 
српска; када ћемо се, дакле, с поносом моћи 
приближити светим моштима и гробовима свих 
наших великана, па оросивши их топлим сузама 
својим, са највећим пије.тстом у зпак дубоког 
признања и захвалности из дубипс душе уз- 
викнути моћи:

„Почивајте мирно, о ви, врли очеви и преци 
наши ! Ево, гдс смо, као достојни слсдбеници 
ваши већ скоро крају привсли отиочсто нашс 
велико дело , дело народног ослобођења и у.је- 
дињења целог Српстна. Устаните, дакле, па ви- 
дпте. како у свему уздигосмо и увсличасмо 
достојанство и славу наше милс отаџбине Ве- 
лике Србије.“ —

И док тај моменат но наетупи, не може се 
сматрати да смо свој ампнет каоСрби извршили. 
— Али, као год што јоПровиђсњу врло угодно 
бпло, да у почетку овога века вслики Милош 
удари први камен — темељац на нсличанственој 
и здравој државној згради, која се најлрс звала 
Кнежевина а сада Крал>евина Србија, — тако 
ћемо, ако Бог да, сад всћ на измаку овога века 
под врло мудром владавином вптешког нашег 
Краља Александра 1., доживети , да рођеним 
очима својим гледамо довршетак исте гранди- 
озне државнс зграде, која ће се звати ис Кне- 
жевина, не Краљевина , већ Велика Српска Ца- 
ревина, која Ке обухватити цело Сриство и све 
оне иростране земље, које су ио иредању од вај- 
када веК и биле сриске.

5
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Браћо саверници ! Ви сте се по светој дуж- 
ности према вери, Краљу, Отаџбинп и народу 
српском, коме и припадате, ево такође скупили 
у скромном овом вашем храму, као једином 
светом месту, у коме се по вери од милих својих 
суграђана одвајате, да Свевишњем одате топле 
молитве у славу данашњег великог дана. Данас 
вам је молитва у толико торжественија, јер је 
Богу управљате, по релпгији вашој најсветијег 
дана, — „Шабат јом, тов“ — Суботом, јер је ово 
први пут да Проглас Краљевине, баш на сам 
дан Суботе пада. — Добро знамење. —

Но шта рекох , да је то једино место , у 
коме се ви одвајате од осталих ваших сугра- 
ђана ? 0 Боже ! Не. Ја сам погрешио, јер, ево, 
где вам и овде тако многобројно сљедују. — 
Какав импозантан призор праве српске толе- 
ранције! Какав сјајан и грандиозан одзпв у 
појимању грађанских, узајамних, светих дуж- 
ностп ! Хвала вам. —

Такви се величанствени момснти дају само 
осећати, али не и исказати, јер кад је срце од 
милнне препуно, онда уста не могу да проговоре

Видите ли, дакле, браћо саверници, шта је 
то на делу илеменитост и толеранција велике 
сриске душе.? Видите ли, дакле, шта то значи 
Је Гас1о свесрдно исповедати оно велико узви- 
шено начело, „да је Србину брат мио, ма које 
вере он био /“ — 2'а зар би Марко био оли- 
чена иравда , да га још за рана на то његова 
мудра и илеменита велика мати Јевросима уиу- 
тила није ?

Том узвишсном примеру, што вам и доли- 
кује, поштована гоеподо, благодарећи саветима 
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матера ваших, сљедујете, ево и ви, када се да- 
нас тако братски, више него братски, тоило 
одазивате. — Хвала. — Нека Свевишњи одржи 
и учврсти за навек такове узајамне братске 
односе, јер је то добит и за саму отаџбину.

Овако усхићени, господо и браћо, помолимо 
се заједнички Свевишњем, па из дубине душе 
наше ускликнимо сложно сви :

Алелуја ! Алелуја ! Алелуја !
Слава витешком нашем Краљу Александру 

I. и Светлом Његовом Дому !
Слава Отаџбини Србији ! Слава народу 

сриском !
Амин.


