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ПРВО ПАНЧИЋЕВО ПУТОВАЊЕ СА ЛИЦЕЩИМА ПО СРБИЈИ. 

Ыузеј Српсн:е 3е:мље намеран: је био, да ·Ј7 својим из
дањима објави, на начин I{arШ је и до сад радио, прво штам
пано путовање лицејаца са Панчиhем по Североис·гочпој и 
Источној Србији 1859. године. Та је публикација врло непри
ступачна1 а и врло потребна данашњим радницима на је
стаственич1{ој сис·гематици. Кад је паr{ Ћрофесорсr{о друштво 
изјавило жељу Музеју, да му се - поводом стогодишњице 
од дана рођења пок проф. Јосифа Панчиhа - спреми шго
год о Папчиhу за Насйlави,иrк, Ј\'1узеј је одлучио да објави 
први Панчићев извешгај са ексн:ур:нrје, коју је извршио у 
друштву са нен:олико лицејаца - ученика тадашњег пајвеhег 
просветног завода у Србији. , 

Руrюпие је. овај нашао у Државној Архиви г. професор 
.Жив. Ј. Јуришиh, кустос ботаничког одељења музејског. Он 
је т,уна - као и по архивама неколиiю других министар
става наших, а по одобрењу г. Министра Просвете - пре
гледао, исписивао и преписивао многа и разноЈ1ин:а доку

мента, I{Oja се тичу службенога рада пок Панчића. Рукопис 
Панчиhев има и сада вешши значај. Интересантан је по својој 
граlјн, из н:оје иsвесна факта нису ни данас - посЈ1е cr{opo 
пуних 57 година - објављена, а значајаu је и sa паставюше 

, средљих шн:ола, што може послужити rщо углед : н:ако се 

имају вршити проматрања и водити белешrtе на· овако поуч
ним ексr{урэијама. Већ само иэ овог разЈiога sаслужује, да 
се баш у Haciuaви,ur,;y објави, остављајући· на страну, што 
ће у н,е:му и данас наћи пуно поуrш, податаrш и занюrљи
вости и Панчићев биограф, и народни еrшном, и сваюr обра
аовап човек 

lПто се тиче начина редиговања овог слу.жбеног изве
штаја, I{Оји је поднет тадашњем министарству просвете, по
требно је учинити ово неколИI{О шшомена. 

Љзвешшј је писан стэрим правописом. По савету г. Љуб. 
Стојановића, аr{адемшш, задрљ:ано је све каrю је у Панчићеву 

1 Штампана у (;рйс1;;1м~ Новипаља за 1860. годину. 

1* 
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' 
рукопнсу било. Са:мо је стари замењен данашњим правописом, 
У оригиналном теr,сту су, на свакој новој страни, забележени у 
почетку само, поред датума и месеци ( cr,paheнo jyJI. и авг.), иначе 
поред бројева долазе увеr{ паузе (-). Ово је последње задр
;,з:"'ано у приреlЈеном руr~опису за све дане у месецима осем 
првог јула и првог августа. Можда је по где где -- и то 
нехотично - учињена по rюја грешr{а у препису вешшог 
слова В. У том погледу тешко би било изићи на крај и н:од 
бољих руrщписа, него што га је имао ПанчиЬ, пошто је раз
лиr,а мала између та два рукописна слова. I{од обичних имепа, 
у сумњивим случајевима, а у препису Панчићева рун:описа 
(н:оји је са оригиналом упоређен ныюлико · пута), по савету 
г. Стојапови11а и чиновню{а Држав. Архиве, увек је беЈiе
жено велико место малог слова. Непознатије (стране шш 
старе) речи, обележене звездицом (*) у тен:сту, уне·ге су п 
објашњене испод щюга. Иснод TeI{C'IЋ обележене су осем тога 
и напомене r,oje се тичу топографије или народних имена 
природних објената. 'Гу су исписана места, која су очигЈrедпо, 
01rашr,ом пера, рђаво забеле,жена ИЈIИ rюја доцније други, по
уздани аутори, па и сам Панчић, беЈiеже друн:чије, као и 
имена биљака и животиња, која је доцније и сам аутор еа
свиы напустио или заменио другим - бољим. Ово је последње 
учињено нарочито због МЈiађих читалаца, 1,ојпма извесна, 
ре1Ћа Панчићева дела не би. била прист,упачна. . 

Можда ће од интереса бити да се прибележи, да су 1856, 
године с Панчиhем путовали ови слушаоци Лицеја: Арсе1и~у'е 
Сшојстовиt~, Ди.л~ишр~~је Нико.лајевиh, Ј{осша Црногорац, 
Пешар Трифу1-1,овиl~ и ЧедоЈниљ Поаовиf~. У објави, r,oja се 
у Државној Архиви налази, забележен је поред поменутих 
и Михаило Paшл;oвiili, професор хемије у Лицеју. f1'1е1Јутим, 
по исказу г. Јуришиiш, rюји је и друга аI{'Га прегледао, не 
види се нигде да је и он учествовао на овом пу·rу. БеЈ1ешке 
о учињеним издацима у еr{СI{урзији водио је Rосша Црногорац. 



Високославному Попечителству ПросвеmтениЈа, 

На 11редложије моје од прошлог априла т. г., да са јед 

ним одјеле1ьем сЈiушатеља Јес1,ас·rвене Историје за време од

мора пшолсн:ог по једној части Србије ради праrtтичног 

ИСПИ'Ганија и збирања јестествених предмета пропутујем, бЈiа

говоЈ1ело је висоrюславно Попечи·rеЈiсгво при високом Пра

вителству Србс1ёом надЈiежно подејствовати, те је ово на ту 

цељ суму од 250. тал. опредеЈIИЈIО 1'ЮЩ да се cвarte треће 

године ован:ово путовање повторити и резулта1'И истога у об

ширном извештају изложити имаду. 

Пак да би висоrюславно ПопечитеЈ1ство могло увидитп 

r,oje смо у овом првом путовању крајеве Србије и с којим 

успехом посет1ши, то долазим овде из тачно вођеног днев
юша у кратко све оно изложити, што се за сада саобmтити 

мо.же, оставивши остало за поздније време, док буде могуће 

све збране јес·гествене предмете, животиње, биље и :минерале 

научно опредеЈшти и до знања ученога света доставити. 

2. ЈуЈ1. - По ну.ждним прi1уго1'овљењама упутио сам се 
са 5 лицејсюr слушатеља и једним послужитељем 2. Јулија 

на двема колима Ваљеву, и стигао сам истога дана пperto 

Остружнице и Умн:е на конан: у СтубЈiине. Ту сам испитао 

· ½ с. од меане удаљену минералну воду, и могао сам се уве

рити да она по фиающлном свом сас·rаву као целитеЈша*) вода 

особите ва.жности нема. · 
· 3. - Од путовали смо преко У ба и Лознице у Ваљево; 

овде смо истога дана пошЈiи да испитамо пеlшну близу cy
тorte Ј абЈiанице и Об нице лежећу. 

· 4. - Исшn'аЈIИ смо окошше ВаЈDева, и имаЈiи смо при

лин:у чудити се, што је ова варош у доста пространој до-

.,) Цел-uiilелна, Ј1с1ювита. 



шпш: Колубаре положена баш у најнесретниЈОЈ части 'l'e до
лине постројена, та:ко да мора страдати од сваr{е буице а и 

још више од испаренија, 1ија приступни ветрови, јужни и 

источни It прибрђу Медведниr{а натерују и због недостатr,а 

промаје од противне стране ту сталожавају, на вешшу штету 

здравља овдашњи житеља. 

После подне смо отишли у Петницу да промо·гримо ту 
наодеhе се пећине. Сав предел састављен је из чврстога вап

наца (Kalksteiп) у I{ојему то:к подземни вода обра.жава*) обичне 

шупљине разног вида и величине. Горња пећ.ина има три 

раздела, источни је тесан и садржава 01шм:енотипе предпо

топни животиња; ово је био 1,анал :којим је не1,ад вода текла, 

но 1,ога је сад оставила. Средњи раздел је највеЬи, сведен 

на подобије цр:кве и о:киhен стала:ктитима; долни или јужни 

је најмањи и запремљен је од части водом, 1,оја је некада 

:кроз прва два раздела те1tла, но 1toja је себи сада :краhи пут 

пронашла. Из овога раздела се сЈ1ива вода у долњу пећину 
у доста велиrtој маси та:ко да служи на по:кретање једне во

денице одма испод :крша лежеће. 

5. - смо пошли пешке преr{о Баниловиhа 1 у Ребељ на rшнак. 

6. - Упутили смо се пре:ко Дренајиhа Медведниrtу, оби

шли смо долње платно редким биљама богатог Медведника, 
попели смо се на горње платно или висоrtи Медведниrt и 
преко Јабланика смо се спустили одмора ради у село Стјешник. 2 

7. - Из Стјешпика смо се rtренули пperto ломовити 

страна дебелог брда на Бурошево. Од овуд смо се попели 

на :кршевити Повлен, испитали смо вегетацију овога најуз

вишенијег брда о:кружија ваљевског и отишли смо преrю 

Мађар воде на 1,онак у Варду. 
8. - Пошли смо с Варде преко криви страна на н:он

дер. Криве стране су нам показале, шта важе геологична 

познавања при бирању сходни места за путове. Пlщ)Иљац 
лисrtуна (Glimmerschiefer) :који ображава :криве стране је овде 

таr,о трошан и некдашњом издижуhом силом вуЈшансrш:м таrш 

*) Обращсаеагnи, чинити, градити, образовати, стварати. 

1 Вероватно шrаш1ш11 пера ова~,о забележено местq /Ја.линовиl~. 

2 Данашње село Вујт-~овачљ, пре 50-60 година, 3BaJIO се Сљеии-~ш,. 

Под тю1 су ш1еном уписате у юшентару непокретне имовине Цр1шс П~'стнњ

ске, која је на атару села "Сљешника" (По писмено)! саопштењу г. Ради

воја О. 'Гоыиhа економа иа Сов•ш). 
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раздробљен, да се овде ни са највеhим жертва:ма пу1' пшшда 

у добром стању издржавати неће моhи. 

9. - С н:ондера смо се упутили пperto равне Јелове 

горе Ужици, где смо пред вечер при незгодном rшшовитом 

И v1адпом времену стигли. 

10. - Одморили смо се у Ужици, осушили збрана ра
стенија, и предузели смо нуждне припреме за даље путовање. 

11. Промотрили смо 01,олине ужи'-ше: бисер воду, 

барутане, 3абучије и Орлово брдо 1 и спустили смо се с овога 

виса иза У жичког незнатног града у rюрито Детиње. Кршеви 

чврстог вапнаца r,оји овај предел с јужне стране заr,риљују, 

прибављају У жици романтичан изглед, и хране по својим 

шпиљама и пукотинама веЈIИI{О число ретю1х биља и :живо

тиња, које he Јестествоиспитатељ редко у другом н:рају Ср

бије у 'l'ОЈIИкој многостручности наhи, 1шо што се налази у 

долини Детиње, а и бистра вода ове пшаљеви'те речице са
држава родове риба само ощшовим водама својствене rшо: 
вретеш,е (Cobltis toeпia), липљене (ВатЬпs Pette11i), 2 пловн:е 

(АlЬшппs Ьipпnctatпs) и пр. Сrшадови чврстог вапнаца по

чивају, rtao свуд на југу Србије, на mrtриљцу лисr,уна, а овај 
се на многим местима наоди таrю растрошеп и прометъен да 

се може с rшрис·rи па прављење фуруна употребити, rшо шrо 

га житељи ови предела често на то и употребљују. 

12. - Пошли смо прен:о 3абучја, Љубање и Мачrшта у 

Чајетину. У Л:>убањи смо промотрили места где су некад 
Срби над Эејюш агом и 'Њул бегом одржали победу. У Мач" 

кату смо прегледали старине које се ту находе, а нарочито 

огромне старинске гробове и један надпис римсr{И и МОГЈIИ 

смо приметити да се ови сведоци старе мезисrtе цивилиза

ције не чувају онако пажљиво, као што би она заслужила. 

Близу Мачrшта смо прегледали сrшадове креде, који се по 
неким знацима на много места ужичrюг и ваљевсн:ог Оr,ру

жија наоде, и rюји по својству креде, rюју смо из њи добили 

заслужује, да високо Правителство своје вниманије на њи 

1 У жичани кажу Орлов ац. 

2 За OobiИs taeniri Јдп. Панчпli је доцније (в. Рибе у Србији стр 

13\Ј) употребио име говедар или, по В. Кар., легбаба, а горњи на3ИВ И3·· 

бацио. sa Вси-Ьиs Peteny нема доцније пыена, а сюr он вели (у ис1'оi 

књпзи стр. 82) .у Ужицу су ми ка3али, да се зове лшrен, 1ше 1,оје другом 

род? риба припада (Сравни род ХХЈХ)" 'Гћушаl!нs. 
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обрати, rшr{o се неби овај предмет трговине шз северне Гер

маније I{ пама довозио, кад га у Србији и sa пас ПаI{ и sa 
паше суседе доста има. Овде прило,жени номад ће висоrи

,славно Попечителство о доброти вонросне Itpeдe уверити. 

Иs Мачн.ата смо пошли, пошто смо разумели, да се у 

Пријапима сумпора наоди, у речено село, и нашли смо у 

њиви Дмитра Росића комаде аурипигмента ( сумпор са сича
ном), за ког смо чули да га неюr Ужичани наопако на i1и
брит*) употребљују. Наступивша поћ није доsвоЈ1и.па, да пре

дел даље испи·rамо, и место жице, где се тај минерал наоди 

пронађемо. 

13. - У Чајетини смо оромотрили кона1{е чувеног срб

ског четовоlје Миi1иi1а, и упутивши се преко 3ла·rибора испи

тали смо на путу нашем наодеhе се сувате Обудевцу, 1 бе.пе 

воде и Груду. На Груди смо прегледали с·rари србски шанац 

и доспели смо истога дана у Семегњево на конак. 
14. - У Семегњеву смо испитали складове чисте уме 

који се ту наоде, и које народ при прању у место сапуна 

употребљује. Даље смо испитали стање народног sемљоде

лија и могли смо на наше задовољство разумети, да се по

мало од застарели поњатија одс1'упа, пart да се на 3латибору, 

где је се неr{ада једва, елда и sоб сијала по советованй:ју 

неког разумног сад већ ;:r I{yкypys сије и да ова важна за 

Србију рана у неким годинама вр.по обилато и роди. 

Исти дан смо пошли пре~ю 'Грчинога, Тус1'ОГ Брда, Бре· 

гова, I{обиље главе и долње рибнице у горњу Рибницу на 

конак. Од овуд смо се попеЈш па близу ле:жеlю брдо 'Горник 

најузвишенију ·гочку 3ла·гибора. с које се могу у примегну 

даљину предели брдови1'е Босне сматрати, ред1юсти биљне 

као: rюшутица (Naтcisпs poёticпs),2 јеремичак (Daplшe Bla
gayana) и ттр., I{oje се по странама 'Горниrщ паоде на маЈiо 

he места Орби.је имати приюшу биљослов сматра·ги. 

') ЋибриГй, жижица, паш~дрнце, 1,ресавпца. 
1 llrmч.uJr свуда доцније пише Обудееица. l{од Mu"1,ulieenl111 (у l\IIО

жоIЈини СрGпји забележена Је на стр .. 381) Обудојевиl{а, а на !\!нера.:~· 

штабноЈ I{арти Обудовица. 

2 У "Флори I{нежев. Србијо" ошrсат је са :3Јrатнбора :'\ai·,·i~~н, !'11-

diif!oгн~ Sa!s. без српсI(ОГ юrена (У;1;ичани 1·а зову зе.1енл,адп). - Ћ\Ј//Щ

тица је народно иж• биљци Ј<'гШЉнiн ы~Iеар;гi~ Т" 



15. -- С особитом гостољубивости примљени и пропра

:hени Јевтом Гмиsовићем притјажатељем рибнице продужили 

смо наш пут пре1ю I{рајева, Бучија, Мајиноваца и црвеног 

поља до 'Галамбаса, где смо расмочЈИли два у ис1•орији Срб

саог војеваља зато поглавито знаменита шанца што пortasyjy 

да су самоуци Срби без pyrtoвoi')eњa и настављања р;аrшог 

вештог стратегика умели себи избрати сходне точн:е за об

рану, и што су разумевали своје поr решне позиције за време 

са бољима заменити. 

С 'Галамбаса смо пош.ли преко ма.ле и велике Мурте

нице у Белу реrч и оставили смо славне сувате 3латиборсrtе 

с уверењем, да је овде природа штедром руком све оно про

сула, што може сн:отоводство до највишег С'l'енена развитка 

довести, нu да људи се тима даровима природе слабо поЈr
:-~овати умеду, што више, да је немишще тамањују. и да 

справљају својим потомцима онај жалостни веr{ у :којему l1е

ду ови у место многочислени извора, који сада пространи 

3латибор напајају, на 1юм се због тамаљеља горе све више 
и впше умањују, некада једва имати 1·олиrtо воде да горуlюј, 

жеђи досrtоче. Прошло сушно лето је нарочито rюн:asaJro, шта 

Златибору важи лад и вода, почем је се могло увидити, да 
су они :крајеви који су гушћом шумом обкољени, rшо rюбиља 

ГЈrава, крајеви и Рибница горња и долња, м<1.ље од суџrе стра

даЈiи, но они, у којима су веh шуме мал не коначно истреб

љене, 1,ао (ЖО Обудевице, Белеводе и Груде. Из овога се мора 

заюьучити, да се шуме по узвишеним точrtама Златибора 

(паr{ и све остале Србије) као: Градиiш, Чиготу, Виогору, 
Груди, 'Горнrшу, 'Галам:басу, Бријачу и пр. где и онаrю због 
јаки ветрова, веЈ1и1ш стрмени или камените подлоге слабо 
што друго напредовати може, бри.жљиво чува'ГЈI имаду, јер опе 

rfиjy из обЈiака и магле онај бисер, rщји па подножју оваrюви 

висова у беsчисленим изворима трепеt1е и н:оји rtarш запаљене 

груди животиња, тако и уве,по лишhе биљке ·оживљава. 

· ГЈ:rавпи и с.лободно се може rшзати безумни повод та

маљеља горе на 3латибору је справљање л,уча и 1штрана, 

јер сечење па грађу се мо.љ:е бар тим оправдати што се па 
ту цељ :мал не читаво стабло Еорисшо употребљује, на луч 

се папротиву један, пан: ако "се сретно не избере, и више 

грмова обарају и по одЈ1учељу оне мале доsеыне части, Еоја 

се на луч употребити ио.же, све се остало трунсiу оставља 
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за нен:олико оrш овога худога средства осветљења један 

грм, н:оји је на свој пораст потребовао 100 и више годи,на! --
I{ромје други знаменитости, н:ојима је Элатибор у с:мо

тренију · своје фауне и qшоре пребогат, се наоде ·гу OI{O Ви

огора 7 дивокоза, које су се ту из облиљље Босне населиле, 

и 1щје народ 11:ао редкост н:оја се у Србији на друго место 

не наоди, чува. 

16. - - У БеЈюј реци смо прегледашr повосазидану про

·страну и доста лепу m1юлу и оближње кршеве, и пошли смо 
истог дана у Мочиоце, где смо због олује прено:lшти :морали, 

ограничивши наша рас:матрања. на подножје обш1.:1юъега rtр

mевитог l\'1учња. 

17. - Успели смо се преrш Пресеке на .Мучањ, разви

дили смо на вр'у истога наодеhи се природни шанац и про

ду.жили смо наш пут преко I{атиlш и Добраче у Монас1'Ир 

Клисуру. 

18. - Распитали с.мо знамеш1·rости овога малог при 

концу прошлог столетија озиданог манастира, и могли смо 

из следства дан пре падше бујице увидити да је исти по 

рђавом свом положају изЈюжен доста вешшој опасности за

роњења rюја he у оном размерју расти у којему се буде 

шума кршевити страна, које га са југа и запада об1{ољавају, 

таманила. Исти дан смо пошли да видимо стародавну црrшу 

у Ариљу постављену на једној узвишеној равници Моравице 

(р1аtеап) у коју се овде слива Рзав. Энаменити простор ове 
равнице изобиље воде и сходно узвишење, rtoje населбине 

људсrtе од нибуд каквог штетног утицаја 1ьеног обезбеђују, 

ображавају условија, која препору'rују Ариље I{ao место по
становљења једне простране и здраве вароши место, којему 

у брдовитим крајевима Србије I{ромје I{рушевца пара нема. 

Вратили смо се истог дана на I{OHaI{ у Клисуру. 
19. - Прегледали смо мали Рзав и I{ршеве ту наодеhе 

се знамените због неrш реши растенија, и пошли смо у до

лини Моравице у ПриЛИI{е. На 1/ 4 сата више Прилин:а ·обюrато 
извируhа кисела вода је, за време нашега опита честим юr

шама разблажена, показала се ипак врло пријатном и доста 

јаком по вкусу Буковичкој Води доста сродном, и заслужује 

тим веhе уважење, чим су ова:кови дарови природе у ју.ашој 

части Србије ређи. 3бог наступивше I{ише смо морали ос·rатњ 

у Приликама да конакујемо. 
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20. -- Крен.џи смо се у кориту :моравице у Ивањицу, 

где с~ю тај дан он:олине ове вароши раемотрили и из скЈiа

дова ту наоде:!ш се хипурита окаменотине за наш I{абинет 

sбираЈiи. 

21, - Наставили смо наша расматрања по оr,0Ј1ини Ива

њице .. Моравица, која т_у тече је себи ископала у шr{риљцу 

лисrtупа дубоrщ корито тarto да је uва варошица у доста те

сној долини положена од плављења ове иначе плаuвите воде 

соврmено обrsбеђена. Напротиву hеду Ивањици бујне rtише 

често справљати велин:е незгоде, јер су стране особито Ју

гозападне врло стрмепите, пart arto се пе буде по тим стра

нама боље чуваЈiа шума, но што се сад чува, оне' hеду се 
сн:орим сваког биљног уреса лишич.Ћ и, н:ромје тога што l1еду 

.жалостан изглед имати, излагати hеду подлояа1у дошшу деј

ству сваке напрасите rшше. К оголиl1ењу речени страна је 

и пу'г, који из Ивањип;е па Јавор води не мало принео, и 

морао би се бип или ниже ИЈIИ више Ивањице построји'ГИ. 

22. - 3бог rшше смо морали остати у Ивањици. 

23. - Пошли смо преrю црвене горе, ОкоЈшшта, она

љевюtа и 1,ушиlш на Јавор. На вр'у Црвене горе смо сма

трали спомепюt Србсн:ог јунака Громе, rtoи је са мало дру

гова добро удешеним хитцима читаву војсн:у 'l1урску rюја је 

била пошЈrа У.жици таrю заплащио, да је се иста без обзира 

разбегла. Рано доспевши па Јавор станили смо се у лепо 

справљеним катавама, *) близу састанка василине чесме, испи
таш~ смо устројење састанка, промотрила смо чесму која се 

ту наоди и rюје се вода слива ј,ужном страном у Сјеничн:у 

реку Вану и попели смо се на Васищш вр'. Од овуд смо 
сматрали пространо Сјеничrщ поље доста жалостног ИЗГЈiеда 
јер је мал не совршено лишено дрвораста, пart трпи због 

тога, р;ао што то 'другојачије и бити не може, вешшу осrч

дицу воде. Кан:о овај вр' тако и сва оrюлина василине чесме 
храни велико число редr~ости биљни, од rюји су неке само 

на ово место ограничене r,ao црвени гр(5нюt (Gенш соссi11енш) 1 
i 

ружасти бедринац (Piшpiпella 1·osea) и један нови род ра-

') ,Ја~1ач110 етанови ;щ изщ,жавюы~ карантина. 
1 Gепш cocci11emn SЉtll. ct; Sшitll. не расте нн 3:rатибсру, већ. (,ешп 

riya]e !,., 1ю_јп је и ()шrсан у "Ф:юри Ј{неж. Србије" стр. ?"iO, ат1 FJea <'Рп-' 
СКОГ Ш!СШ\, 
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стенија из реда вртовиља (Uшbellata) 1 који l1e сrщро ученом 
свету саобштен бити. 2 И један јавор са шапасто раздељеним 

лишhю1 и ПЈiодом особитог вида се почиње ту виђати, по 

наЈiази се и по другим крајевима Јужне Србије чан: до Ја

стребца, који засЈiужује као особитост изван Србије непо

зната, да се даљем опиту подвргне. 

24. - Од Јавора смо се упутпЈiи границом rta Васи

љевиhима, испитали смо путем студени извор 'Гроглав -
7° Р. и доспели смо после подне на Голију. Ту смо одмах 

пошли да расмотримо извор Мораве, Пашину чесму која се 

може сматрати као г:rава моравице у н:оју утиче с десне 

стране више Ива~ьице Лу;ша река, 1юју састављају два по

тоrш од Јашrовог камена и Ерчега идући. По испитању овде 

'лежећег омара вратиЈiи смо се у наш стан и провели смо 

осталу чест юrшовитога и доста :мразнога дана пак и послА

дујуhу прву част ноћи у пријатном разговору, I{ОГ су пред

мет биле понајвише досетљивости Јерсrщ ишт потребе овог 

даровитог и простог у једно народа, који је по данашњем 

току ствари осуђен да угине уједно са својом досетљивости 
са својим причама и баснама и чудноватим поњатијама о 

свету и светским стварима и са својим кићеним језиrюм, и 

да се прелије у други народ, који се истина не ачи, али 

који, по чем је скројен по обmте европејском вкусу и лишава 

се сваке оригиналности и многи првобитни врлина. 

25. - 3rioг рђавог времена је само мања част друштва 

могла отићи на вЈiасово једини камењар, r{оји се на западној 

страни I,'олије наоди и rюг ображава изданак (Oas Aнsge

lleпde) гранита. Оста,Јiа част друштва је остала близу стана 

да лови и припреме за даљи пут чини. После подне смо 

отишли на Јанков камен за то ·гако назван што је овде Си

бињанин Јашю у повратку свом са несретног IЮСОВОГ поља 
поставио за спомен свог доласка једну плочу, коју пи један 

човек данашњег кроја с места помаћи у стању није. 
'
1 

С овог узвишеног п голог брда смо сматрали пределе изза 
нас Jreжehe Србије а нарочито висове 3лаги6ора, I\'1учња, Ов

чара, Столова-, Лtељина и Копаоника, пред пама riaк Сјеничко 

1 Доцније јс Панчић ову фашr:rију наsвао штитmюuщ.џ.а. 
2 'Го је Pa.11cicia seYЬica Vis., ко,iу је објав110 · прв11 Н)'Т 18.ј7 год. 

Р. Внапјани професор иs Пацове. ' 



1:-3 

и Пазарсrш поље са ђур]Јевю1 с'rубовима, а у днљине сне
гом покрите горостасе Typcr,e Illap планину и два чудно-
вата чуr{ара кучн:ога 1,0:ма. 

Преко ђоновог поља и н:рњаче, где се наоди много мор
сr,ог грожђа (ЉЬеs тпЬl'llш) смо доспели исто, дана на Од" 
враhеющу, зато тако rrазвапу што вода, н:оја на србској страни 
испод омара извире, је чест\) GИJIOM и r,рвопролитијем у осо

битом расrюпу на тл)ску страну вођена била, да напоји оне 

предеЈrе, 1,оји овом због често наведени узрока ос1,удевају. 

Опа и сад тече том страном, Срби су из увиlјења и љубави 
правде најпосле и својевољно дали оно, што им се више 

отети пе може. !3р'ови одвраЬешще су покривени с:мрчевом: 

шумом 1шја је чес1'0 испреющапа лазовима раsшг-rите вели

чине и форме тано да сав овај предеЈI получава вид једнога 

дивнога природног парн:а, 1юг о,Ј,_ивљава, кромје други жи

вотиња, вешшо чис.тrо безазлени шарени љешшшара (Nпci

.fтaga eaтyocactes). 

26. - Оевапули емо па Одвраt1епици и при ведром небу 

али жестоr~ом мраау ( + 3° С) н:оји нас је обнадеждио, да ћемо 
на 3-седмпчном 1шшом и зЈrопатњом даљи наш пут при бо

љем времену до пожеланог 1,онца довести. 

Оваrювим желанија:ма од стране наши усрдни гостопри

маца пропраћени проду.жили смо наш пут преко н:улина, Лисе, 

Црнога вр'а и I{ута у Трнаву, гд!3 је баш ти дана народ 01\0 
цркве скупљен празновао, и у щжтrtом весељу заборавност 

своје невоље због овогодне рlЈаве летине тражио. Присоји испод 

':Грнаве су били пеr,ада добро винодајућом лозом засађепи, но 

с времепом су се баталили због тога што се је борје по ви

совима Груденца сувише разредило, чим су те страпе дејству 

плаовити I{ИШа изло.жепе остале на највећу штету винограда, 

I{ојима је сходствовао и местни положај и физични састав 
:земље. Лtалост, коју поглед ови страна еr{оному проузро1tује, 

ублажавају од части нerte редкости биљне, н:оје Природослов 

по тим обронцима Груденца налази, а нарочито два ьЋрамфила 

(Шanthпs Ьifloтпs и piпifoliпs) и један жути милобод (Cen
taшea 01·ientalis)1 

Виздавом Тртз:авсr,ом peitoм, rшја се до свог излива у 

Ибар врло често гази, пошли смо на rtонак у Рашку. 

1 ЈВ:уinи ,1и(.,106од бпЈи Сепtашеа Saloпitaпa ''is. јер Сепt. oгieпta

lis 1,. расте сю10 у Истоgној СрСщјп. 
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27. - Промотрили смо rшрантин, састанаr~ с оне стране 

Рашr,е и црквину ту наодеhу се. 3араванак, н:ог је ту у те

чењу времена Ибар у ве,1итој борби са Рашrшм обраюю је 

био некад насељен, као што то речена цр1,виш1 и неr{е друге 

развалине посведочавају. а био би и сад згодно место за једну 

пространу и здраву варош тим више што је· снабђевен са 

добром водом. rщја ту на више места извире. 

I{шшови на западној страни Рашr{е (лежећи су ужасно 

голи) и мал пе лишени сваке вегетације, само црвена 1шека 

(Јппiретпs oxycecln1s) и по где где ItaI{OBИ кржљави борак јадни 
су сведоци uеrшдашњег бољег вр~мена, rшд су безчl1слени 

извори, који се и сада трагови у честим пишталинп.ма виде, 

низ те ридовите стране промицали и жалостнн сад предел 

-својим ро11оном оживљавали. Серпентин, I{Оји те стране обра

яшва има вр'у свију етјена наши земну кору сuстављај viш то 

својс·rво, да се у ладу и при задостној*) влаги доста брзо ра

ствара у земљиште особито шумарсту годеhе, оrоЈшћ.еп на-· 

противу и воде лишен ж.естоко одолева сили растворноi ат

мосфере и 1,рати уједно због своје дробљивости, да се расте нија 

који семење ту доспева ;укоренити и бусен обра.зити н~ могу. 

3бог овога својства, и због вешшог простора, r,vjи серпентин 

у Србији заузимље је познавање овога минерала за нац11онал

ног Вrюнома србског од велике важности. Неrщашња вуш,ан

ска, површност земље наше преображавајуlш и горе издижуhа 

сила је у огромној пукотини која је се у Србији од Авале до 

Копаониr{а простирала, је Серпентин на површину земље исту

рила. На О'l'Крити овај минерал су с места почеле воде атмо

свере своје дејство и због трошности његове су у течењу дуги 

векова ист{ошше себи дубоr{а корита, у којима и данас теr,у, 

I{Орита који дубина несто ји у срэ.змерију са I{Оличество)r воде 

но са трошности с't'јена, преко који тече вода, I{oje су на 

разним местима серпентином испуњене пуrю1'ине себи дубоrш 

rирита разриле, јесу следујуhа: Бе.ли потон: испод Авале, од 

части Раља, притоке кубршнице и Јасенице, Горња Гружа, 

Деспотовпца, Ибар и неr{а част Студенич1,е и Рашке реке. 
·Сгрмешпе стране ови река су, једанпут шуме лишене. се ли

rшше · сваког биљораста, н:оји у сјени шума буја, и прео обра
зи ле с,у се у голете, по којима је органски живот и~s11рео . 

. , ) Задостни, довољни. 
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Да је па~, ован:ови:м голетима приметна ·-шст површине Србсr:е 

земље промишљености људској одузета може се сван:и уверити 

н:оји промотри следујуће пределе: Бели пото~, испод Авале, 

голи I{осмај, Павлицу више Иванче, клисуру блпзу Брезовца, 

предел из:меiј Маслошева, котраже, Ј гљарева и Страгара, 1шп

суру измеlЈу Јар:меноваца и Рудника, стране црнога вр'а више 

врбаве, ридове између Бруснице, Брђана, стране Ибра, Студе

нице, н:риве рен:е, 'Грнавске реке и Рашке. lio овим странама 
шуму свима :могућим средствима чувати, а истребљену бри

жљпво подизати је ствар I,ojy совест и паую1 сва~,ом Србину, 
који о :материјалном напретr,у свог отечества промишљава, 

налаже. 

28. - llошли смо прен:о Бољевца, Беоца, Јарансжог брда 

низ Радушу ре1,у у Ушhе. У Бољевцу смо сматрали ново 

сазидану пред.ел ана:rно украшавајуl1у Павли"шу щжву преr{о 

Ибра на узвишеном једном аараваrшу поЈ1ожепу. Испод беочюr 

н:ршева и на пoдuo,rtjy Јаранског брда смо збрали пе1,е ред

Еостп биљне својствене овом пределу а нарочито је.дне врсту 

сатовипе (Ci1·siш11 <·y11ю·oicles) 1 и једног r,озинца (Ast1Ћg-alпs 

clasyaпtlшs). Из Ушћа смо пошли левом страном у дубоно:и 

~шанцу веругајуl1е се Студеничrш per{e у :Мопастир Студеницу. 
Прилично добри пу'l', који туд води, Јrежи понајвише ва Сер

пентину, и због тога се често засипље, паr, ако се још опо 

:мало шуме rюја га зан:риљује, истреби, бити ће његово издр· 

,жање немогуће. ггу смо имали прилику чудити се I{Ојим 

грдним трудо,1 и похвале достојrюы уме·rности тежи досr{очити 

народ наетупајуl10ј оскудици воде, навраћајући ју Јrакомицюш 

(6оров1ш жлебовиыа) на мec:rn, где му је пеобходно нуждна. 

Сматрајуiш те стране морали смо се сетити иэреченија славног 

рудара Хердера (Bergшtlппiscl1e Heise iп SеrЫеп iп Ј. 1835 
стр. 96): "ту1-а обуэимље путшша, I{ад види у лепој боровој 

шуми од Упrl'ш до Студенице најлепше грмове, хиљадама и 

сто·rиню~а хиљада оборен'е, неупотребљене и трупењу изло

жене." Све абог ЈЈуча, натрапа и смоле! 

29. - По богослуженпiу смо проirотрили сн:упоцене ста

рине ове свете србсr{е .навре, а после подне смо испитали овај 

дrшшr но сув1нпе дпвљачrш и пеприст,уппи предел. Оr,олина 
• 

1 .Место Сi1Ђiнш cyпaгoitles GгslJ. у "Флори l{неж. Србнјl\" описана је 

-бшы,а Сћашаереuсе AJ'i-a D. С., али беэ српе1(ОГ юrена (етр. 4-±). 



16 

монастира и сва обли:..юьа брда су састављена из шiсриљца 

лискуна, у којему се наоде сrшадови вапнаца. Овај је минерал 

у додиру са лискуном шкриљаст (scl1iefe1·ig) и може се на 

плоче цепати, на западним висовима близу брегова бива је

дрији и тошше је моhности, да је веh у давнашњим време

ни:иа био употребљен као мајдан лепог белог )Iермера, rtојим 

је црква Св. Симеона по веhој части и украшена, и rtojи би се · 
на све стране извозио, да би то местне оrtолности доsв0Јы1-

вале. Шума оrш саые студенице је доста добро сачувапа, н:ао 

што се то по хатарима ыанастира обично виlЈа, где и странац 
сван:и при прво:,,r погледу увидити ыо.же, да се ·гу налази госа 

који своје благо ценити уме, а юrа и увиl)ења и власти, да 

га од нераsЈ1ожног таыањења сахрани. Шкаљевита река, r,oja 
тече испод Огуденице, доЈ1аsи од Јанковог ка:ыена и приыа 

на ½ сата више манастира Савову реку, rtoja доЈтааи са Че
ыерна и rtoja ображава у своы стрлrенито)r I{ориту чест.~. сн:дi}~ 
пове. Бистре ове воде хране вешшо ЧИСЈIО пастр1ши i,(li'ai·io·'. 
Aпso1111i), )Шадица (Salшo lшcl101, лппена И скобаља1 (LeucisCtщ 
Dobпla) а у вечитом ладу њихови обала борави водени i,oc .· 
(Cinclпs aqпaticпs) свој несташни живот. · 

30. - Отишли сио, пропраl1ени Г-но.\t Настојатељем Се

вастијаном и r,репким старце:,,r Софронијеы на Испостнипу 

Св. Саве. Дошt,и испостница је положена на стрмени·rом но 

ласно приступном густом шумом обкољеном прибрlЈу Чемерна. 

Лепа досто добро сачувана црrшица, над њом нsвируhа чиста 

ладна вода и мали конак су служили неrtад за прибежиште 

многим србским анахоретима,*) rtojи су у прошлим бурним вре

менима умели Србству сачувати оно, што би било без њиовог 

пожертвованија непремено пропаЈю, народност и закон. Данас 
је овакови богоугодника нестало, љиова је цељ постигнута и 

њиова дејателност је добила поље пространије и слободнога 

човека достојније. 

Горња испостница удаљена је' ¼ сата од долње и Јiежи 
под једним кршом тако укрита да ју странац без воlЈе и 

1 и~1е скобаљ Панчиh је доцније ~_Рибе у Србији, стр. 12.5) везао за 
Clioncl-1·ostoma nasus Agas., а Leuciscus геsр. Sqnalius Heck. јесте к.-~еп 
(стр. 113). " 

·Ј Анахорети, побожни Љ,\'дИ, 1щји су у самоЈш живе_-ш, На исто

ку пустиницп, 
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нашао неби. У средини испод тог I{рша лежи једна мала 

чврсто сазидана црквица, а у западну част платна истог 

rtpшa је удешен један зид - I{yJra - rtojи ображава са углу

бљељем с·геuе простор од два фата на два спрата раздељен; 

у долњем доземном спрату се наоди у средини једна ци

стерна у rшмену исечена, у I{ojy је некада кроз пу1tот1ше 

влажног и сада rtpшa цурила вода; сад је воде у том при

родном бунару нестало, јер су шуме по оближњим висовима 

jar.:o разређене. 

liошто смо овај 1tамењар из чврстога вапнаца састав

љени у јестествос.ловном смотрељу промптрили и неке ретке 

пулtеве збрали (Claпsilia vaшensis, CI. clacica) оставили смо 

овај предел са чуством не мале радости, што су минула она 

,, , 'СР,етна времена, у rtојима је се морала србсrш просвета у 
\\\\ ~, {.( 1 

-'$~ шyi'ri\j пештере уrtривати. Из Студенице смо пошЈr:и преr-ш 

~ l~'& :Ј ВаЈIОВИТОГ Ибра на I{OIШI{ у ЈКарчу. 
;:~~ ~1/, - I{ренули смо се уз Ибар до :изЈ1ива Гон:чающе у 

*Oii \"- rty, после пак Гоr{чаrшцом пperto Међуречија у Рудгы:ш. 
у смо се испели на брдо rш западу више Рудњака лежеће, 

где је поrtојни Барон Хердер пронашао нови Минерал Сер
бијан, до сад једИIIС'Ј.Ђен из Србије познат, исп:опали смо 

примјетно ItОЈrичество тог минерала за наш јестествени ка

бинет, и пошЈrи смо истог дана преко :Међуречија и Црван

сн:ог осоја на брдо више Плане лежеће, где смо под ведрим 

небо:и у бучју преноћили под тако названим Тамничким брдом. 

1. Авг. Промотрили смо Цеовиштанску Планину, које 

вр' и јужну страну саставља сијенит испуњен пиритоидом 
гвож.ђа и Арсена, и галеноидом олова и цишtа. Ово место 
обра.жава средину неrtдашњег врло распрострањеног богатог 
рудокопија, које је издржавало на Колсrюј реци испод Ж,е· 
љина 12 вигњева,*) а може бити и плаrtаонице (Pocl1wыke 
Sс\1,пшш) као што то посведочава наименовање Нлаrшоничке 

реке, која долази с ови висова и тече низ ваљала у ковачr,у 

per,y. Вода, rtoja је разна та вигњишта подвижно:м сиЈrо:м 

снабдевала воlЈена је с rюла испод ЈКељина кроз пробијено 

брдо, цеовиштанско брдо на Побијеюш и преведена преrю 

Лисичије стране на Копривњачrtо брдо и Главе, где је се 

изливала у rtовачrч perty. Водовпд је се, овај у 'l'ечењу вре-

*) Вигшь, 1tовачница. 

ПРВО ПАНЧИЋ.ЕВО ПУТОВАЊЕ 
00 Природњачки музеј '<r" БИБЛИОТЕКА 

i.br. ,11 L!c_J 

2 
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мена, баталио, само нен:и остаци, sюьебови, чуш{ови и јаркови 

се још по где где виде, вода пак н:оја је ту у сретна вре

мена текла излива се у Го~tчаницу. I{ромје други руда, I{Oje 
та брда у својој внутренос1'и по свој прилици хране, је гво

жђе нај обилатије. 'Гри извора: плансrtи, боhсн:и и ковачки 

доносе па површност тол1ItШ тог минерала у хидрат гво~чфа 

претвореног, да се корита од њега широм црвене а на нека 

места га има због рс:1зличити препона слободну отоку кра

·геhи толико количество, да ображава са аврље:м*) читаве бре

жуљке гвоЈrtiјевитог муља (l{1se11eisenstei11). Вода ови извора 
3е доста пријатна, а још би била пријатнија, да би се до са

мога вруhка прочистила. јер како ступа у саобраштај са во 

здухом, губи своју угљениту ~шселину и постаје бљутком, и 

због гвожђа сталоженог нешто мало отежљивом. Сва три 

горе наведена извора се састављају у по1'ок Кижу, која се 

у ковачку реку слива. 

Барон Хердер је овом пределу у смотрељу рударскшr 

прореI{О велину будуhност (Be1·gmi:iпniscl1e Heise i11 Serbleн 
(;Тр. 94) пак he ваљда идуhе време ово пророчество и ис

пунити, али и у саuитетском обзиру заслужују вишеречени 

извори свако призреније као природна целителна средства, 

којима he се човечији род у многим болестима, а нарочито 

оним које иs анемије (безкрвља) проистичу, полsовати моiш. 

На ту исту цељ је употребителан н гво,жђевити :муљ, ког смо 

видели у великим массама по тю1 rттоцима сталоженог, rtojи 

he се моhи још у веhим С'l'епсню.1а слабости и од тан:ови, 

којима је иначе примање гвожђа ::~бог особитог строја органа 

дисања или слабости забрањено, употребљавати у виду бање 

ладне, а још боље топле, rюје се и онако (Јошаничка бања) 

наоди 'l'Y у близЈстп. Најпосле је у овом пределу sнаменито 

и то, што овце које гвожђевиту ову воду пију не подпадају 

метиљу, а и оне, које се у 06ш1.жњим доловима ометиљају, 

дотерају се на кижу*) и по нратком времену совршено из

драве, веројатно дејством хидрата гвожђа, rшји јев·гинп лек 

би се имао препоручити житељп:1-1а свију они предеЈrа у ко

јима ова полезна стока од мотшьа страда. 

''') Авр. ъе, шушањ. 
'') .На стара окна иs којих: су се некада руде вадиле истичу читави 

потоци од гвожђевите воде .. , Тю1ошњн народ наsивље те воде l:Cu.J1ca.,1t.a" 
(IJariimh. I{опаоник и његово подгорје. Београ:~: 1869, стр, 8). 
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С цеовишта смо се спустили у ковачrtу реку, а од овуд смо 
после подне отишли десном страном Јошаничке perce у Бању. 

2. - Испитали смо оrtолине Бање и минералну воду, 

која ту извире. Главни извор се наоди на левој обали Јоша

ничке реrщ једним простим зидом тако укрит, да се управо 

незна да ли излази из оближњи стена шкриљца лискуна 

једним гротлом, или је ту више њи, као што је веројатно, 

сrtупљени било, паr{ су зато у различитим правцима преграду 

своју парушиЈIИ тако да вода сада на све стране куља тако 

обилато, да би могла удесно сrtупљена с места једну воде

ницу кретати. Поред и::1ре.цног количества је и топлота ове 
воде - 64° Р (по Хердеру 78° С = 62,40 Р) - тако узвишена 
да јој равне у Европи нема. 3бог овог велиrtог степена тем

пературе је и купялиште на 100 rtapaчaja удаљено, а вода 

ь:оја се једним отвореним japI{OM у стари доста нарушени 

амам доводи је ту ю1art још тако топла, да се мора са ладном 

водом разблажити, које употребљење те воде знатно отеш

чава а јамачно и њено дејство умањава. 

• По физичном свом саставу се може ова вода совршено 

споредити са водом Бање Алексиначке, бе::~ сумпора је и 

олађена остаје бистра и доста је питка. 

Више главног озиданог извора по крају корита стешња

вајуhе се ту реке се налазе још многи мањи извори, који 

избацују велиrю количество ситног муља - блата -- особито· 

важног тим више што је и топлота избацујуhега воде уме

ренија ·rarш да се може без икаквог разладњења употребити. 

Лен:арима је познато силно дејство оваrшви блата (MoOl'ba
der) у застарелим реума·гизмама, и њиов је задатаrt о6ра

·rити вниманије власти на оваrtаве благодати природе, и по

дејствовати да се оно у таrюво стање употребителности по

ставе. rtartoвo изисн:ује полза страдајуhег рода човечијег. 

Сваrtи путниrt, који долази у Јошаничку бању чује го
ворити о неким црвима, rшји се у 1•ој води наоде, и н:ојима 

народ приписује оно пиштање и жуборење, које вода извируhа 

производи. У самој води се тл црви не задржавају, но у муљу 

и OI{per{y, који дно корита запрема, а највише ји се наоди у 
муљу испод амама. Црви ово ништа друго нису него ларве 

једног рода' госпојица1 (LiЬellпla) које животиње обично над 

1 Доцније Панчиh не употребљава ову реч, која је чист превод с 

чемач~:"Г ('-V<i,sse1jungfeг), веh вилип коњиц (Зоологија, стр. 259. Бео

град 1872). 
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водама лебде, и за 1tратко време свог ле'l'Њег живота само ту 

бригу воде, како ћеду свој пород на сигурна места поло.жити, 

у којима :he се исти развити моћи и која :he по ду.жем или н:ра
:hем времену у виду савршеног ровара·") оставити, да наново 

започне щiиродни 1tруг своји чудновати преображавања. Пи

штање воде није производ ови животиња, сваrшга гласа ли

шени, но раsличи·rи гасова, који се растављањем органични 

материја стварају и због своје лах1ю:hе у виду мањи или веiш 

меурова силом на. површност воде доспевају. 

3. - Пошли смо Јошанич1шм ре1юм до у Јелакце. Стране 
ове у почешу стешњене I{лисуре су близу Јелаrща положитије 

и пространије, али због Серпентина, н:оји је ту на површину 

у великим масама истурен, голе и бесплодне. Оне хране, r{ao 
сви оваr{ови жеги жарrюг сунца изложени предели многе ред -
:кости биљне а нарочито креrинскога·к") звездана (Lotпs Cl'eticпs) 

льпљивог видца (Eпplпasia viscosa) и једну ситну млечику 
(Eпpl10l'Ьia Peplпs). Истог дана смо се вратили у Јошаницу. 

4. - I{ренули смо се преrщ Бреsовач1tог брда па I{опа

оник, спустили смо се у Самоr,овску per,y, да промотрr-~11ю 

неке остатке стародавног рудокопја, један грдни наrtоваrъ и 

три не мање ткачком чунку подобљавајуliе справе, 1шје су по 

свој прилици ображавале части вигњева, rшји су ту неrtад руде 

с 1юпаоника снешене израђивали. 

Преко западни страна копаониrш смо доспелй под равни 

копаоник на конаrt. 

По омарима ови страна се налазе многочислени станови, 

око који народ оближњи села своју стоку сувшЋ. 8бог ово

годње суше су сувати на јужним и западним странама 1ш

паони1tа били мал не совршено голи, пак с тога је и стока 

била слабо напредна. 

5. - Оставивши омаре, 1toje смрча (Pinus ables) ображава, 
испели смо се на голе стране r,опаонюш где у надморској 

висини од 5000' шуморастп више не успевају, и само Itржљава 
клека (Jпnipшus nапа) и не1{е врсте ниsки планински ива 

запремају мање или веће просторе између н:оји су лазови за

стрти густим бусеном трснати«·) растенија само оваr{овим ви--

*) Rovщ·, ыађ. реч,· значи инсекат. 

,;) Ripe1l1Лmc1,;u, ~,ритски. 

*) Tpc}iai"°a, круг. 
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синама својствени нло: боровнице (Vассiпiпш шу1·tШпs), пас

јаче (Vассiпiпш ulig'i11osпш) 1 типца (Nal'dпs siтieta) и многи 
врста сушице2 (Роа) и вијуrtа (Pestпca). Ови:м стрюrама, преr{о 

rюји нога путшша I{ao по меком душеку ступа, доспеЈrи смо 
на суво рудиште. Место ово представља се очима rщо једно 

грдно огорелишге, I{Oje се већ иs дален:а од исн:опани гро

мила :иагнетне руде црне, на редн:о покривене малим бусепима 

редю-r биља (Cal'daшine glaпca, Al'шe1·ia alpiпa, Diaнtlшs syl
vestl'is, Alsiпe шопtана, Sclыaпtlшs шal'giпatus), једини уrtра
шенија овога суморног голета. 

С оближњег вр'а најузвишеније точке целе Србије, (по 

Виr;;'нелу 5986') насла.ждавали смо се величественим погледом 
обr{ољујуhи нас предела: на југу и западу Албаније и бре

говите Босне, на северу Србије шумом застрте и по видимом 

рrшне са појединим висовима измеlЈу r{оји смо могли разли
ковати: Штурац, Омољску планину, чуrщрасти Стол у Црно

ре1.шој и Ртањ, на истоr{у Јастребац, Суву планину а иза ње 

вр'ове маглом застрте вис(шог Балкана. 

Гнајс, који ображава најузвишеније точr{е I{опаоника 

СЈrабо годи вегетацији, и због тога особити биља по тим ви

совима нема, само једна врста 1Itутюювке (Geнista sel'icea) и 
једна жута чуваркућа (Seшpeпivuш sobolifel'uШ)3 означавају 

ове камењаре, испод који су положитије и питомије стране 

обрасле многоврстним и од части· редким травама. 

ИсточноТ}-1 стр:шом смо се спустили до 1{арауле Сувога 

рудишта прегледали смо ту близу плота лежеће I{ршеве, и 

I{ренули смо се северном страном rюпаони:r{а на r~рчмаре, сту

дени извор лежећи испод вр'а овога брда, где је прије 18 
година нашао Фридрихстал једно растеније (Сю·dашiпе acl'is) 
јединствено ту наодеhе се. 

С н:рчмараfi смо пошли преr{о јаловарника, заплашше и 

Беђировца, н:оји је због свог положаја ове године добро тра

\ ВОМ био родио, у Брзеhе на 1юнак. 

1 liaciaч.a је B1·acliypodi-iиn sљ,aticum It. S. у "Флори он:олине Бе
ограда" (стр. 464), а Yaccini1иn uliginosum 1,. описан је беs српског имена 
(,,Ф:rора I{пеж. Србије" и "Шумско дрвеће и шибље"). 

2 и~1е ово ПанчпЈ1 је доцније сасвим напустио. 

3 Доцније је Панчић ову бшыtу детаљније проучио н щ{рсдпо 1,ао 

нову врсту, давши јој 1ше Sешр0Г\'iУtш1 Kopaonikense Рапе. 
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6. - У Брзећу смо и:маЈrи пришшу видити, н:arto народ 

ови крајева воду на своје ливаде - подваднице напушта, 

и на тај начин врло 1tористно она правила у дејство приводи, 

која нау1ш постановљава, без да је иr,.ада штогод о художном 

наводнењу чуо. Од овуд с:мо пошли преrю Радманова, Јlи

вађа, Влајковаца, Грашевца и Л{иљаца у Брус. Од Беђировца 

се овим доловима свуд наЈiазе ос1аатци негдашњег рудоr-юџија, 

громиле исrюпани руда и шљаrш, а и народне традиције по

казују, да је овај предјел у стара вре:мена био насељен :мно

гочисленим народом живећим у изобиљу и расrtоши. 'Гу су 

били негде Радманови дворови, са щжвама, 1:;алдрмисани:м 

чаршијама и палатама испуњеним златом. ЈКене, таЕо гласи 

, народна прича, у н:адифи обучене, окићене бисером и обувене 
златним папучама су неrtад полазећи у цркву једна другој 

говориле, куд ћемо од ТОЈiиког злата и добра! 'Грп'те, тако 

кшш:ну глас с планине, добро, док вас зло не снаlје. Мало за 

ти:м стиже с планине ватра и вода и 1,рај би благу н жепс,юј 

обести, и од Радмана ништа не остаде до самог имена, ког 

једно ,{ршевито брдо носи. 

Из Бруса најмање србсr,е варошице у пријатној долини 

близу излива Грашевачке реке у Расину положене смо отишли 

преко Славе и Столица - места где је неrtада н:раљевић. Марко 

у славу диз'о и одмарао се -- у витн:ово на rtoнart. 

7. - Промотрили смо. винограде оrш Вишова и трудили 

с:мо се да докучимо зашто је жупсн:о вино таrю жестоrю. 

ЈКупу ображава једно хо.uмовито удоље обrсољено са свију 

страна в·исоrшм горама, а нарочито храњено од западне стране 

· копаоничком Плочом и Л{ељином, а од северне планинама 

Левча. 3бог овог положаја почиње рано у пролеhе тошrота 

са свију страна одбивена дејствова·rи и снег 1tопнити тако да 

се виногради раније но игде у Србији одгрнути м:огу. Поред 

згодно1Ћ положаја је и земља у ЈКупи за винограде по већој 

чаr.,ти добро састављена из глине и вапна, н:оји у нею1м н:ра

јеви:ма (близу Ботуње) и превагу има. Ова доста плитн:а ру

дина почива на вапновитој здравици (Uпtel'gruпd) за добар 

успех винолозе свакад неопходно нуждној. Једини недостатаr{ 

:шупске земље је тај, што је се у теченију времена лпшила 

веhе части шљига (humus) који је се био ту од неrщашње 
вегетације у изобиљу с rворио и ког народ ху дожним ђубрењем 

накв-аtјавати не уме. Из овог истог узрока је се и дубина пр" 
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вобитне рудине умањила; премда ово за ,Жупу није од при

метног rшара, или cr, овом ~шару ласно досrtочити може, аrю 
здравица, r,oja ie овде плужна (этt!)Ю') се у оном размерју у 
н:руг рудине доводила буде, у ком се она усљед rшше и ветра 

буде уыањавала. 

Лtупа је .Јiозом засађена још у времена србсr{е славе и 

и с.Јiободе. У Прибојевцу се показују старе гиџе, rшје је н:њаз 

Лазар засадио, за rюјега чест и спuмен се ту виногради сваrшд 

у Лазареву Суботу обрађују. Лоза је по свој прилици донешена 

и:з Скадра или из Далмације по веlюј части рсrtавац, дperiart, 

раш.:а и :зачинка, врсте, rюје су и Далмацији својствене, и 

Fcoje због множине црне масти дају вино врло јако, но обично 
слабо држеi1е особито ar,o се она[{О просто с 1ъим поступа 

н:ао у Ж,упи. 

Обработавање винограда Лtупсrш пије нп најмање с вре

меном поступило, веh се свршава ю10 што је се вајн:ада свр

шавало. Док је земља била rtренча, хумусом обилатија и пре

дел чес1Ћм шумарицама влагу и лад у нуя-щном размерју 

подржавају:hим засаlјен је се ),1ого тај недостатни рад нри

ЈIИчпо плаiшти, сад је то немогуће. Свега се држе две lIO· 

rюпнице: 11згр·rање и пра1ш::rъе а уа прашидбу и лучење шrи 

везан,, Ј1озе. У новину се саде виногради посредством риља 

алата подобног ашову с rtојим се дубоки јщжови ископају, 

и у 1-ь, пошто неко време от~,рити пробораве, се полаже лоза. 

-- Производ ,жупски винограда је изредан, а још много бољи 

би мого бити, да би се умео народ дпбрим физичIIим оr{ОЛ· 

постима ползова1'н, не:згодие уююш1ти, погЈшвито паr{ да би 

y~reo тај благородни производ xp,ШllTil и негова1'и. Народу 

је вр.по добро познато, да у различитим Щ)ајевима Л~упе и 
вино је различито, зпа да је у смолници најсЈrабије али н11ј

држније, у црвепој :земљи је средље а 'Ј' белој (лапору) је 

најјаче, али се бр:ю превр:hе; а.пп народ себи неуме и:з ови 

паметни примечања абстрахира·rи правила, кaito би се могла 

једнообрааност проиавода доrtучи'IЋ, ка11.о би се имала суви

шна сајузност првог рода :ю:мље умерити, другог и треhег 
рода сходно смањити и то јединствено мешањем ови разли

чити родова земље. По себи се разу)1е, да би поред мешања 

и снага земље се морала у призренпје узе.ти, да би се имаЈю 

uно ђубре, н:оје смо по авлијама растурено виђали на то упо

требљавати, да се земљи оно поврати што јој је пеобхол:но 

нуждно и чега је се у теченију дуги веrюва .шшrила. 
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Најслабија страна ж,упсrшг виноделија је храњење впна. 

Пољане (у Неготину Пивнице) су маом саграђене од дрвета 

ређе од 1шмена. У оваr-шим често врло худим зградама је 

вино изло,жено зимњем мразу и Јiетњој врућини. Бурад у 

н:оју је једном уточено вино ес даље пе дира нит се паје 

нити. пере, а још се мање вино на уречено време прс·rаче. 

Било је пре кратког времена људи, 1шји тумарајући по свету, 

негде су начуЈiи били, да треба вино сваке године два пут, 

кад Јrоза цвета и грож!.Је руди, претаrtати, пак су опи почели 

по том новом пропису своја вина претаrшти пе само, но су 

и своје 1шмшије на то паговврали. Јесу ли буре·1Ћ у rtoje се 

вино преточило била чистија и боља од први, јели се пре

така1-ьем уrшонила незгода мраза и жеге, влаге и мемЈiс, то 

нисмо могли дознати. lllтa је сљедовало 1 Одма су се почела 
у ЈКупи вина юзарити не само, у пољанама из који је та уби

тачна нayrta произашла, но и у онима, где је се старинсют 

добри ред набљудавао. И од ·1ог времена је -сваrш Ж,уп.ља

нин тврдо уверен, да је претан:ање вина једна беспослица, 

Ћоје се ваља клонити, као што ваља rшонити се и петковог 

рада, н:оји производи град и многе друге несреће. 

У остало.му је Л{упа, нарочито она, која је већом части 

виноградима застрта, доста сиротна - инокосни смо без дрва 

и rшмена, rta:п.c;y Л{упљани -. као што то другојачије и бити 
неможе у пределу где се само о једној грани људсr{е про

мишљености, и то доста худо, ради. Али није Л{упа навеrнr 

осуђена на ·rаrшво сироти о стање: физичнп поло.жај и хеми
чни састав њене земље су редне благодюи, па 1шје he 1шо

бра:женија генерација своје впиманије нсr{ад обрати·ги оно јој 

:место у нациоюмној Екопомији прибавити, које Л{упи, rшо 
Србском Херезу*) несумнсно припада. 

Из витrшва с~10 се крену.пи пре~ш Боботе, Врбнице и 

rrреботина у l{рушевац. БЈшау 'Греботина с·мо посетили юr
селу воду, 1шја по вн:усу свом се може споредити са ПаЈш

начким I{Исељако:м, но I{oja се за сада у таr,о јадном С'lЋњу 

:наоди, да јој се због глиба и приближити чове1{ не може. 

8. - Одморили смо се у Крушевцу, промотриЈiи смо ста

рине ове !{расно положене вароши: Лазареву щжву, источни 

ОС'lЋ'lЋн· прос'l'ранога не1{ад града, ладuе воде r1;ојима јс Ц)у· 
шевац у изобиљу снабдевен, Браю{овиhев гроб и пр. 

''') Чувено виводељско ~~есто у ,Јужној Пiпапијн. 



9. - Пошли смо преко Мудра:ковца, Ломнице и Буца, 

где смо развидили ту наодеће се барутане, у Рамниште на 

тtопа:к. 'Гу смо испитали једну доста худо;.ршу стругаонпцу, 

1toja производи за 24 саата 100 дасатtа а раани 12 ортана, 
тюји наизменце по 3 дана раде. Множина opтaita, од rtojи 

сваки тежи за уречено време што је :могуће више произвести 

без обзира на нуждне оправке, худо стање :кола, rtoje направу 
у двпжеље ставља, а још худије :мачrtе и тестере узроци су, 

што производ ове с·гругаонице далеrtо остаје изза средње 

производне силе подобни, но боље устроени, машина. Непо

вољност rюју је у ш~.ма проузроrtовало смотрење ове жало

етне машинерије је ублажила та мисао, што је тим поводо.м 

шума јастребца још за дуго време сохрањен.аiод 1tо1шчног 

истребљења, rtoje би у другим оrюлностима при нисrtом улогу, 
rюг содружество за сечење најбољи грмова у народну касу 

плаlш за мало година посљедовати морало. 

10. - Из Рамништа смо пршли на Јастребац пperto 

Проrtопа, Страцимира, светли с·1·ена Ћулице и Погледа. Ја

стребац нема себи у Србији пара у смотренију неприступно

сти и богатства разнородне шуме и шибљика, rюјим су његове 

стране тarto гус·го обрасле, да се пешак једва с места помиче, 

а r;:оњанин: без опаснос·ги и проћи не може. Behy част те 

шуме ображава буr-ша измешана са јавором и млечом, при

соје rra:к запрема дуб и липа, а испод ови бујају непроходнп 

сплетови н:упине, ма.пипе и другог бодљикавог шиба. Шума 

ова стоји још по пеюrм ломовитим странама у својој прво

-битној целости и храни под својим вечитим ладом безчислене 
ладне изворе, који ју восплоl1авају, и оближње предеЈiе са 
пуждном водом снабдевају, но rюја ће се уман,ити, чим се 

шума разреди, р;оје ће нестати чим се она истреби. Стрме

ни·гост Јастребца и н:аменита подЈIОIЋ I{Oja свуд испод повр
шине Јiея-ш постављају правила, rtoja се имаду при употреб-, 
љењу ове, до сада Богом сачуване, шуме набљудавати: строга 

забрана сече по вр'овима и_rшменитим нисн:омицама, и мудро 

разреlјење дреча·:,.) јесу условија, под rюјима he Јастребац оста
ти оно што јест: благослов оближњег предеЈiа, без rюји ће на 
противу постати да.пен:о виђеним ПЈiашиЈiом, као што је такова 

Сува шrанина, rtoja с оне стране Ниша па околни преде,1 

грозно зија. 

''') дреч, честа, честар. 
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У овим густим шумама ;r-шви велико число дивљп ::зве

рова, rюје ловац нигде неl'нэ у толикој многостручнос·rи наlш, 

:као по Јастребцу а нарочито: срна, лисица, зечева, sлатLш, 

љештанка1 а по шпиљевитим све'l'.пим стенама има и медведа, 

:који се у тим непристуrшим гудурама легу. С Погледа нај

више ТОЧL{е · Јастребца, где су нам се још једанпут yr.:asaлe 

боровнице ьЋо спомен алписн:ог копаоюша, смо се још једанпу·r 

наслаждаваЈiи сматрањем удаљени предела: sa нама чуI{ара, 
јастребца, лепенца а у даљини рбтови високог rщrrашша, пред 

нама Топличrщг и Бугарморавсrюг поља иssa н:.ог се у наон:руг 

издижу грдни вр'ови гора Старе шrапине, суве планине, Ртња 

и пр. I{ao вечити мирни sритељи неумориме људсr{е радиrшс·ги 
и IЧ)Вави битrш: r,oje су се неr,ад у овим равницама догађале. 

Са дивног погледа смо се спустили, остаnљају!ш на лево Се

стрице два чукара јастребца, на Равну гору·. Оставивши овде 

границу и плот, ког смо у нашем дугом путу од Јавора до 

јастребца ради збирања разни предмета ИЈIИ скраhен,а пута 

~шого пута, не без грозе, преЈшsили, похи1ЋЈIИ смо нашим 

мислима у будућа, боља времена, у I{ојима пеhе ваљдn више 

п.пот рођену браhу раsдваја·rи, и ње1'0Во недостатно чува.ље 

грдно число r{решш руrч плодоносној земљи о,с\уюншти. 

lipeкo северни страна Равне горе доспели смо на- @пак 

у Рибарс:ку бап,у. 

11. - Испитали смо изворе ове цеЈrитеЈrне воде, и ).IОГЈIИ 

смо иs њиовог множтва, и иs незнатни расr{опавања, l{nje с:мо 
тои пришшом предузели, sаr,ључити, да ћ.е се коЈШЕО11а ри

барс1{е воде, која sa сада само један амам пуни, цеЈшсходно 
вођеним пословима знатно умножити, и 11а1,о предеЈiу ону 

важност прибавити, I{oja му по својс1•ву и хемичпом составу 

воде у це.питешrом обзиру и сада припада. Оr,;ошша Рпбарсr,е 

бање је доста незгодна, аЈIИ није такова, да r,.e неби могле 

ове незгоде ук.понити. lllyмa са источне, а од части и источно

јужне стране би се морала копliчио истребити, или би се само 
па далеко имале оставити мале шумице ради пријатног иагле

да и Јrада sa ше·rаоце. 'Гим начином би се отворио прис·rуп 

јутрењем нај пријатнијем сунцу, без да би се aa·ro Ваља пало-

1 , ьеии7lши,с~, вероватно превод Haselшaнs -- M:z;oxus a.i,ellrию 1·ins 
L. Јоцпијс овај нааив Панчиl, нигде, нп у ЗооЈiогијп нн у !'раlјн эа ф.1уну 
Itпежев. Србије, но употребљава. 



жила штетном дејству плаовити киша, :које обично долазе са 

југа или запада тим више, што су 're стране доста положите, 

-- ПОЈIОЖИТИје бар ОД СВИју ОСТаЈIИ - И ШТО Се С ЊИ Воде 
изван домашаја Бање у бањсr{И поток стицати могу. Поред 

тога би се имао приступ ма н:аквог рода стоке, поглавито свиња 

у хатару бањсн:о:м строго забранити, не само због чистоhе, но 
нарочито због тога да се бусен по шуми, :који воду бујица нај

поспешније задржава, не н:вари. На тај начин би се исправили 

опи педостатци, које је природа Њньи овој па пут ставила, и 

тек онда би се с добрим успехом предузети могЈrе опе мере

:које се морају на угодност и друге потребе публиr{е посеhа

вајуhе рибарсr{у бању ради исцелења или опорављы-ьа нару

шеног 3дравља. 

12. - Промотрили смо предел око рибарске баље. У стша

довима лисr{уна, rюји са гнајсом састављају сав Јастребац смо 

нашли у јужном потоrч над Бањом онаЕови ис'rи ШЩ)ИЈЬац 

вапю:ща, rюiи с:мо имали приЈiин:у и у Студеници сматрати и 

могЈrи смо из тога са веројатности заr{ључити, да l1e се 

негде по странама пространог јастребца онаr{а,в исти мер

мер н~hrt морати, rюји ће због тога, што је овај предеЈI 
много пристушшји но Студеничют. средини Србије и добрим 

друмовима бли,жи, он:олини Рибарбање не мал;у важ.ност с 

временом прибавити :моhи. 

ПосЈiе подне смо отишЈiи у Нољевачr{у рен:у, и испи

тали смо сrшадове бигара (Kalktпff), који се не саио ту, 

но још на много места јужне Србије наоде и због лах

rюhе, 1юјом се из њи н:а:мен вади и обделава, радо се од на

рода у постројству употребљују. Да је JiaXI{Olia, I{ојом се 

r~а:мен из земље вади или обдеЈiава једно од гЈiавни усЈiовија 

употребитешrости: његове у постројству, и да се на ту цељ, 

поглавито бигар препоручује, то се одреlш: не мо:же, али се 

народу при употребљељу овог доброг материјала особита пра

виш1 пабљудавати, r{oja се оснивају па rьегово:м фиsичном 

c·rpojy и од који сигурност подигнути зграда зависи, а наро
чито, бигар се мора прије употребљења добро осуши1Ћ и при 

земљи у домашају ВЈrаге и мрt:.за се ниrtaI{O употребити песме, 

јер поче:м садржава и привлачи због свог шупЉиr{авог строја 

воду, а ова при мрsнењу свој свитак шири, то је природно, 

сљедство, да се тии I{а:мен распући мора и да се 'l'aI{O и згра
да, коју саставља, неизбежно рушењу иsЈiаже, као што је се 

то при новом здању НачеЈiничества у У жици исr,усиЈiо. Кромје 
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-бигара се налази у Бољевачн:ој реци доста вешшо I{Оличество 

белог врло чистог на ·c'lЋI{JIO упо·гребителног беЈiутrщ. 
13. - I{ренули смо се из Бање преr{о 3убовца, 1 Јан:ов

ља, Радеваца, Гредетина, Јадровца и ПрiiиЈiовице у АЈ1еrtси1шц. 

· 14. - су промотрили питомци ову пријатну варош, после 
тога смо продужили наш пут преко Делиграда где смо обиmли 

старе шанчег,е србсr{е, Ражња, Шупељаrtа и Параiшна, и с·гигли 

смо на rюнак у Ћуприју. 

15. - Из Ћуприје смо пошли у Раваницу, где смо тај 

дан праздниr{ Св. Ногородице прославили и старине овога 

знаменитога манастира задужбине побожног књаза Лазара, 

промотрюш. Не мање је предел Раванички анаменит у смо

трељу јестествословном: ОI{олпа брда обрасла Јюпии шумама 

су састављена из чврстог вапнаца, у rщјему се налази па 

истоrtу манастира једна дубока доста пространа пештера ис

киiiена сталактитима и стаЈrагмитима разне, често чудесне 

форме; у овом природном подземном н:аналу је неrшда теюrа 

Стењсrtа речица, rtoja извире испод Алеr{сандровца на 2 сата 
више Раванице, и која се по кратrtом тorty под земљу губи, 

и по свој прилици испод манастира близу манастирсrtог риб

њан:а у приметној масси као глава раваничrtе perte иаЈшва. 

На североистоку речене пештере се провлачи rtpoa rшмените 
стране раваничrш брда у безчисленим виздама један суви 

поток, у rщри:ту н:ојега је неrtада ·геrша C1'eњcrta perta, ноја је 
од тог времена и друго своје 1щрито, садашњу пештеру оста

вила, појавленије које се у шпиљевитим горама вапнаца че

сто ун:азује. По rtршевитим странама сувог потоrtа се налазе 

МНОГе редitОС1'И биљне, ItOje трудно пењање ПО ТИМ ВеЈIИЧе
СТВеНИМ ридовима довољно награђују, 1шо дr1ВОЈ1есн:, ман:.пеп, 

ни:с1,и пасдрен (Шшпшпs pшnila) 2 и друге сишије, по не 

мање занимљиве биљrtе. 

16. - Пошли смо у Алеrtсандровац, да промо·гримо 

ту наодеiiи се мајдан r{аменоугља .. Моiiпост овога за будуl1у 
промишљеност Србије важног горива је изредна, а и физичrш 

његова својства су ·гакова, да се слободно :може са бољюr 

1 У llриступу флоре Ср(Јије, стр. XI. ,где су ~шuелсжсна сва щ1товюr,а 

Панчи!нта, стоји: ,,продужисмо пут преrю 3у6аца- .. ," 
2 Доцније је описан Ш1аш11пs l'Hpesti·is Scop., алп Gез српс1,01· ю1сна, 

- lЉашппs ршнilпs 'l'шт, rщје налажен у Србији. 
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угље:м остаЈiе Европе споредити. Али је приметно удаљен,'е 

његово од равне Србије један недостатак, rшји му много цену 

побија, и због којега се жели:ти мора, да се сав предел он:о 

Алеr,сандровца научно испита, и да се тежи по начелима 

геологије на југо-западној страни брда: црвене јабуr,е где 

се спомињу неrш мајдани књаза Лазара - Мирилова и Гра

овишта црвени пешчар, који ображава повлату ( clas Напgепd.е} 
камеirог угља, подкопати и одкрити подложни каменоугаљ. 

Да he се пак тим начинои до пожелане цељи дићи моћи, 

посведочавају изданци (Ausblsse) каменоугља, rшји се на 

више места у Стењевцу, у Паљанима и Бигреници наоде, и 

који по свему ш·го је се могло до сад испитати, посведоча

вају, да стоје у сајузу са ск.падовима у. Ален:сандровцу од-

1,ритим. 

liocлe ттодне сяо се вратили у Раваницу, и отишли смо 

пред вечер на 1шrra1, у 'Н.уприју. 

17. -- Путовање наше је се овде по гласу поднешеног 

и одобреног мог предложеrьа свршило, и друштво је се раз

двојило: већа част питомаца је отишла ттрено јагодине у 

I{рагујевац, ја паr, са једним питомцем и посЈrужитељем кре
нуо сам се и доспео сам на Еона~, у Свилајнац. 

18. - Продужио сам пут до Смедерева. 

19. - Испитао сам на друму из Смедерева под Бресто

. вачким брдом лежеће слојеве третичне формације, збрао сам
ту приметно число 01,аыепотина за наш кабинет и доспео сам 

тог истог дана преrщ Гроцке и Болеча у Београд. 

Прво путоваrье питомаца кнаж, Србсrшг Лицеја по јуж

ној части Србије је трајаЈiо свега 49 дана и свршило је се 
поред доста рђавог, н:ишовитог и студеног времена, rщг смо 

у првој половини нашег пута од ваљева до Одвраћеница ис
кусили, без ю,аr,вог неповољног догађаја. Власти н:ојима нас 

је висоrшсЈшвпо Попечителство препоручило су нам: са вели

ком усЈrужнос·rи сваку могућу олакшицу чиниле, и oбpalia
jyhи наше вни:маниј~ на рщще знаменитости непознати на:м 

предела научну су нашу цељ знатно поспешавале; пан: и 

парод, с 1шјим смо често у сношенија ступали, нас је сваrtом 
прилиrшм са особитим усрдијеы и гос1'ољубијем дочеrшвао и 

пропраhао: и овим двогубим садејство:м власти и народа смо 
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били у стање постављени, те смо иогли ову брдовиту, мучну 

част Србије доста угодно пропутовати, много по њој видити, 
научити и збрати. 

Кромје морални I{Ористи, које смо сматрањем величе

ствени предела јужне Србије и испитањем разни материјални 

пптреба народа постигли, скупили смо по разним царствама 

јестествене историје мнuгочислене предмете, а нарочи·го : 
По струци Зоологије: Досl'а редI{И, овим пределима свој

ствени ри.ба са њиовим србским називима и велико число 

други понајвише нижи животиња поглавито они, :којн хра

нење 11 транспорт није отешчавао и по сеqи мучан пут . 
. По струци ботанике: знаменито rщличество биља, а из 

међу ови 150 врста таr{ови, које још нису биле до сад у Ср
бији нађене, и које се у овде приложеном - за Библиотеку 

висок. Попечителства Просвештенија - делу назначене не 

наоде. 1 

По струци минералогије и Геогнозије: 250 н:омада по

највише ориктогностични, а из међу њи 90 комада Серби

јана из Рудњака. 

Сви ови предмети су смештени у јестес·rвословном I{а

бинету Лицеа књаж. Србског, којему на не малу дику служе, 

и :којему hеду с временом путем замене сувишни дуплин:ата 

многе недостајуће му научне предмете из страни земаља до

бавити моhи. 

Из овде приложеног рачуна, ког је један од путујући 

питомаца ВОДИО увидити he ВИСОI{ОСЛавно Попечителство Про
mтенија, да је од опредељене суме од 250 талира остало пе
потрошени 756 чар. гр. коју суму овде у при.логу повраћам 

хваљеному Попечителству у 13 # ц. и 7 цв. с том молбом, 

да се тај остатак на ползу јестествословног Rабинета Љщеа 
нашег обрати, којему је и онат{о сва сума од 250 т~шира 

високим Правителством намеrъена. 

Висо1{ославног Попечи.телства Просвештеrшја 

23 Ј ан~rара 1857 г. 

;,Т Бео гр ад;,'. Покорнејшп с,'1уга 

дЈЈ, ,Тос. Панчm, 

Професор Јестаствене Истор1rје 

прп 1ш. С. Јiицеу. 

1 Ј. Pancic. Ve1·ieiclшiss cle1· in SегЬiеп \Yilcl,vacl1se11de11 Рћа11е1·03·а

шеп, нebst dен Diagпoseн eiпig-e1· нене~· Arteп. (Veгllaшllш1g·e11 cles iooJ.-lю
taпisclleн Veгeiпs iп \Yien. Bcl. YI., р. 475-598). \Уiеп 185G 




