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Блиски исшок

1888.

Socioliпguistics.

AйczТipaкiti: Поред изношења основних биографских података Павла

Риђичког, у тексту ес даје детаљна реконструкција његовог путовања
по Египту, Доњој Нубији, Палестини, Либану и Сирији, од јануара до
априла 1888. године. Уједно ес указује на елементе који недвосмислено
откривају идентитет донатра старосгипатског ковчега са мумијом из

Sншшаrу
Реtш· Vodenicaгov

Secret Speech of Blind

Наропног музеја у Београду.

Beggзгs

in Dobrsko Villagc:
In terгelзtionships

Social~Lingнistic

Tl1c subject of' this stшJy is social-liпguistic developп1eпt ot· the beggaгs· јагgоп iп tl1c
Yil!age оГ Dobгsko iп Bulgaгia апс.1 its sccгct mcaniпg. Dobi·sko \Vas tl1e сепtег of secrct
pгofcssional heggaгs' comnшпity poets апd gusle playeгs. Beggaгpoets gathcгcd ћaпclicappec.i
cћild1·en t'гот vilJages апd tгai11ed tl1Clll iп tl1e агt of poetical siпgiпg and secгet heggaгs'
laпgнage. Bcggaгs ћас.! theiг cћicf апс.! c.iividcd tl1e tcп·itoгics iп \vћic/1 they begged.
Owiпg to а sccгet [anguage. Ыiпd beggaгs could comп1t111icate \Vit\1 colleagucs Ггот
Ba]kan states, because tћсу iпitially mo,1cd all оvсг the Balkans. Using theiг secгct
language they exchanged ПC\VS about "busiпess.,. cooi·dinated activit]es ш solvcd tl1c рI'оЫет
ot· se]f-pгoclairned Ыind beggaгs. Тћс secгct laпguagc a11owcd tћem the oppoгtuлity Љг
uпpuпishcd expгession of angeг апd otheг inappmp1·iate гeactions. Thc bcggшs' spcech
cont1·ibuted to thc unity 0Гtl1e beggшs' commнпity оп а widc tсггitогу. This Јап2:uасте toaetl1eг
with Ыindness, singing ta]cпt, t~шing of' distant гegions апd iпtешаЈ oгga~iza~i~n ~f tће
beggaгs' community contгibutcd to the sepaгation and iso]ation of t!1is social stгatum. Тгасеs
oftћat sреесћ in today's language ]ct mcn схопсгаtссЈ say cшscs ,шс! cxpгess otl1eг statemeпts
witћ obsccne meaning.
othcг

Упркос чињсниrџ1 да и велелепни градови, i\юhна царства, па и цели народи
често не успевају да измюшу наборима прсмсна, које им уr-.,1сшно замеhе траг и
незаустављиво их прекрива слојевима заборава, увек изнова изненади поражавајућа
непостојаност и ограmrченост Мнсмосинс, псрсонификаrщјс пам1iсња.
Дешава ес да се r-1,eнИi\I немаром за потомство готово изгубе и тако једин

ствени, умни и драгоцени ликови српског историјског и културног наслеђа којима
несумњиво припада Хаџи Павле плем. Риђички Скрибешhански.
1

Рођен је око 1804 године у Мокрину куда су у [\Оба Марије Терезије из Сенте
3
дошли њего-ви преци. 2 Отац Сиr-.-rеон. житарски трговац, деда Теодор, свештеник
и прадеда Лазар. припадали су углспној фамилији којаје изнсприла више свеште-

ника, а,rџюката ~ осfшцира. 4

·

Књ11га у.,1рл11х праnославнt: цркве у Мокрину :щ

1894 г .. бр. 63. сведочи лаје Р11ђ11чки у~1ро 4. ! "Ј .1893.
1КО4. У ,.llротоколу испоnелајушчнх'' исте цркве
јавља ес 11 белсшкr~ лаје рођен 1805. голнне. На onaj податак и неколицину других по1щт<1ю1 незаю1х
за фаш-1лију Риђнчки љубазно на~1је укю,ю r. Л,рагољуб Бадрљица нз Мокрина. па чему му и овиы
у

81).

год11н11 жнгюта. што

611

зна•rн.110 ла је рођен

11утеы најлепше захвал,ује~ю.

Ј. Ердсљанов11\1, Срби у БантТ!у-с1Тt110Ј1n1111,л 11сll/рю1швты1 Ј део: Насеља II сттюв1шш1Тtво. Нов11
Сад

I 98fi. 323. 32fi.

В. Стајнl1, Вслцкпкшшнйсf..·11 д11111ШЈЈ11КП!

l776--1876. Нов11 Сад \95U, 251.

Портрете }1rюј1ще чланова те фамн.11-rје чуна Народни ~,узеј у Београду (Ј--1. Кусовац, Срйско
сл111mµствп XVfll и ХЈХ века. Београд 19Ю.

24-25. кат. бр. 117-1 IK), док се један портрет налази у
11 1.юјарс,..,-11.1: дела у л1узејшщ 11 ?.алеµијама сл111щ

Народном ~rузеју у К11к~шl-(Н (Пойис сл111mрских
Воiвид111-tс Ј. Нови Сал ЕЊS.

Ко.ну!lа.

24. бр. "12). Внл;етн такође: Д. Бадрљица, ,,У трљу заборављен
4.4.1991; НДС,\I, ,.Српски добротвор из Мокрина", Полш//ика, 20.12.1993.

гроб".
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Дво_годшпњи течај права Павле Риђички завршио је 1-ш Братиславској акаде1vtији
.1815/1826,) и ускоро посгаје адвокат и пуномоћник малоле11юг плсN1Irћа Јована Накоа, тс
6

Бранислав Анђелковић, Павле Риђи чки -дтшiТшр Беоlрадске .му.мије
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Пошто је показао "велики српски патриотизам у овом покрету" и зато

,,зазирао од Мађара" Павле Риђички се ускоро са својом госпођом Јсленом

префект и управшrк његових добара Ссm1111шуш и Мариенфслд. Риђички је Накоа
одгојио у ,,.nyxy q~пском", куrшо !'ЛУ кућу у Пешти, прогласио га пуноле11шм и оженио

Јелком, са којом иначе није имао потомство, ,,у Беч уклонио".

ћерком имуЬног српског трговца из Трста, док је Нако, после спщања пунолетстrш,

мецени пише: ,,Племенити r. Павле Риђички од Скрибешћа ( ... ) примио се мене
још у раној !\Шал.ости( ... ) Без његове и моралне и :материјалне отаческе по:моhи

заузврат богато наградио свог сгаратеља и пријатеља Риђичког, за оно време огрш,шом
7

свотом од

100.000 форинги. Делом добијеног новца Риђwпm купује власгстmсгво
Скр:ибешhс заједно са власгслипским звањем, а и имање Зорлснц.~

16

У Бечу је тада

боравио и њихов "посињеник" композитор Корнелије Станковиh, који о своме

за пише година, не бих могао ни први темељ у вештини поставити."

17

Земљопоседник са племићком титулом и високим образовањем, уједно
активан учесник у културном животу Срба у Пешти, уписује ес за члана Матице
српске 1837 године као "Павел Риђичкиј от Скрибсшћа, заклети а~вокат,
Доминиу:ма :мариенфелдског пуномоћник, С. Чападске :међе присадатељ," Радш.-1
у Матичиним одборима и делегацијама Риђички доприноси решавању различитих
•
НЈ
питања везаних за њену делатност и снажење.

У послоnи:ма на релацији Беч-Пешта-Земун Риђичког затичу и године
препирања 1848/1849. Ме.ђу члановима У ставотво~ног одбора Војводовинс српске
1

налазио ес и "властелин Павле Риђички у Бечу", а у мају исте 1849, изабран је и
1~

.

'

у Главни одбор. ~ Да је куhа Риђичког била "право стециште нщистакнути.1их

српских јавних радника",1·' потврђује и запис Јакш:за Игњатовиhа о сусрету са

Бранкш,,1 Радичевиће:м у куhи Риђичкогу Зо.,rуну о Ускрсу Ј 849. О кругу његови~
14

1

пријатеља говори и податак "да ес ј~ у Бечу непрестано с Кн. МихаилО.1\-I пружио." :-

Р. Koв11jn1111h ... Србн кој11 су уч11.тш у С1ош1чкој (XVIJI-XIX нск)"

11.

у: :Зйорн111' i\tln(l/111(c срПо-:1' аа

Ј,;ЊШ/(('(ј/{О(l/{ 11 јсаш: ХХ/1

(11:172) 77.
Ж. М11т1сс1тщ. Иciliop11j11 МщТищс ср/lсю> / део: 6ЈН.'.11с тщ1юна.1но'l буђеља и 1'улШурноl ГiрсП.орт)а

1826-/864. Нов11

Сс1д

191\fi. 450-451.

Живот д1 т Јована Cyбoiliulu, (авШ.обиоlраф11ја). друг11 део: Пролеће. Новн Сад ·ilJШ. 75-76.
В. Сп1јиh ... Савс1 Илић де Зор.:~ен1~Ј\шк: нссуђенн 'Јет кне3ЕЈ М11.1оша" у: Гласнш.: 11сШор11јп.:оl
друштва у Јlово..11 Саду. књ. Х. св. 3 (19.37) 357. В1щет11 тс1.кође: И. Веселинов "Из rтре111кке

Корнелија Стnнковнhа". у: Корне,111је СГfiаш:тшh

II

њсlово доба. зборник rс1.дuна. ур. ЈС

Стефnнот1h. Београд 19К5. Ю. шш.

1О

2.
Ж, Ми.rшсанац. оп. цнт.. 323. 451-452. Факсимил потписа Рнђнчког в1~деп1 у: А. Иnпh, .. Исторнјn
Матице. српске од оснивања у Пешти (1R2n.) до пресељења у Нови Сс1л (IRM.)". у: МтТi1щп срПскп
1826-1926, Нани Сад 1927. 21\, девети потnпс одоздо у левт1 реду.
Осим што је пn и~rс члпнnрипе уплатио су~1у- 200 фортпп11 сребрс111еко.1 1нко пут,1 веhу од обаве3не
(А. Ивић, оп. цит .. 1К). Риђички јс битно утицао 11 на одлуку Ј. Накос1 Дс\ Мат11ц11 дnрује 50()()
форинти, чпыеје основана прва књижевна задужби~~а код Срба. а био јс nнгажован и у щ1.ршщ11 за

11

зnосп.шшт~-шу Саве Текелије (Ж. Милиеавац, ori. цит .. 452-455, 504, 505, 510-512).
Ј. Радонић, Ау1Тiо61юlраф11ја ПаtТiријарха Јосифа Рајач11!и (критичка оцена), Београд 1951. Ю.

12

Д. Ј. Поповић. Срб11 у Војводщш. књига тpehn: од Te,1111/lf(ЮfJCKOl сабора 1790 до БлаlовеииТiенс1'оl
сабора

13
14

15

1861, Нови

Сад

1963, 2lJO.

Слш,;:а

1.

Павле Риђички ид Скрибешfш

Даљи елементи биографије П. Риђичког казују да је био учесник Благо

вештенског сабора у Карловцима 1861. г.(сл. 1)

1
"

да је био филантроп, те да је

lli

ЖивтТi д1 m Јована CyбntТiuh.a (ав1Тiоби0lрш/тја). други лео: Пролеће, Нови Сад 11:102. 119-120.

17

К. Станковић. Бож!!сiПвснаја слу:11сба во свјаiТiих тТiца на111еlо Јоана ЗлтТiоуСLТiаlо.

I.

У Бечу

11\62,

Ш. Рукописно одељење Матнцс српске поседује и трп писма које јс К. Станковић упутио своме

В. Крестиh, ,,Историјски оквир времена Кориелијn Станковића". у: Корнелије С!Тim1ктшh u

меце11и Риђичкоы; видети: И. Веселинов, оп. цит" К?-УЗ.

њеlово доба, зборник радова, ур. Д. Стефановић. Београд 1985, 11.

Ј. Адамовић. Привилсlије срйск:о2 народа у Уlарској II рад Блаl.овеииТiенскоl сабора

Ј. Игњатовиh, Ме.иоар11, Београд ЕЈl:Ш, 35()-353. Овде се између осталог каже: ,,Риl)ички је водио
гостољубиву кућу. и он и његова госпођа, изврсно лепа госпа, све су употребили Дс\ своје госте
достојно дочекају." Такође видети: Ж. Бошков, Јаков ИlњтТiов11h, Нови Сад 1988, 67.
ПреП11ска Илије Гарашанина, књига I: 1Ю9-1Х49,Београд 1950, 361. У писму од22.1.1849,упуhено~1

1902, 1RO,

бр.

52.

репродукција на крају књпге. лик бр.

71.

1861, Загреб

Овде ес помиње као Павао Риђички од

Скрибешhа, властелин, посланик протоnрссвитерата кикиндског. Лик Павла Риђичког приказан

је и на литографијн "Благовештенскн сабор

'186!",

рад Јозефа Бауера (инв. ГМс

1R56),

наводно

насталој на основу фотографије иuносадског фотографа С. Вулпеа, На литографији "Тумач

Стојану Симићу, Гарашанин Риђн•Iког представља у лошем светлу, изгледа баш због његових веза

учесник Благовештенског сабора", коју је такође радио Бауер (инв. ГМс

са Кнезом Михаилом.

дат под бр.

70,

28()2),

лик Риђичког је

као "Пано Риђички земљодржац од скрнбешћс". Захмљујсмо Галерији Мати1{е

Браннслан Анђелковнh, Павле Риђ11чю1-донаiПор Беоiрадске , 11 у, 11 ије
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После смештања у каирски "New-hotcl", Риђички наредних дана обилази
знаменитости града и околине: ,,Походио сам јуче ,Булак', египатски музеј па

одликован од "краља Гранц-Јосифа

I. витешким редом аустр. ордена гвоздене
круне а прошле године од Његовог Величанства Српског краља Милана Обре
19
новића I таковским орденом".
· ЈС
· " б ио вечито на путу " ,20 Р"
.
Као страсни путешсственик, КОЈИ
и-Уички Је

гласу. У њему се ннлазе каI<.-1енитс и бронзане древности још из Птоломејских
фараонских и гр?ких времена од превелике знаменитости, и премного мумија у

походио "још у пређашње доба веће европске вароши, у тежњи, да упозна свет у

вишој културној образованости, него што ес у нас налази" . Серију својих нај
21

даљих путовања, која су трајала од 1885. до 1888. године, Риl)ички је предузео У
поодмаклом животном добу, тј. од своје 81. до 83. године, ,,кад се всh људи обично
са прекрштеним рукама моле Богу( ... ) да лакше_ путују на други свет"." Током
1885-1887. године Риl)ички јс пропутовао Италију, Француску, Немачку, Швај
царску, Данску, Шведску и Норвешку (где је на далеком с,евсру достигао Северни
рт - Нордкап и Хамерфест - ,,последња варош у свету").·'
На блискоисточни пут креи~о ~f 19. нотт~мбра 188_7. из Буди;',шеште. Пошто
се нско време задржао у Италији,' отискује ес 15. Јануара 1888. из Наџуља,
25
паробродом "Аустрал", ка Египту. На Св. Јоваиа "Аустрал" пристаје у Порт
Саиду и после утовара угља, пошто су путници разгледали варош, креhе кроз
Суецки канал. Ссдеhи на крову прекоокеанског пароброда у својој 83. години,
Риђички каже: ,,Гледао сам кроз :мрачну ноh у звезпе и последњу четврт месеца

( ... ) па car-.,r на Богињу Парку, управио молбу( ... ) пе пресеци ми још конац жнвота,
пеће тш,•~е доцне бити ( ... ) дн се 1-~алко и у будућем веку обазр~мl - Ох! како l\HI
Фараонове и Клеопатрине звезде фантазију распла:мтише!"~r, Наредног дана
Риђички се искрцава у Суецу и док "Аустрал" наставља пловидбу ка С1-щ~еј):',

бележи своје прве утиске о Египту: ,,Друго небо, други људи и њихови завичаЈи."~

7

Пошто јс преспавао у CyeI~Y, 21. јануара одлази железницом преко Исмаилије и

Загазига у Каиро, описујући пустињу речима: ,,Куд г~ЈЈ, очи допиру, ништа друго
не видиш доли равницу ОЈ( жуте земље са песку љом.
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,,~!\

сандуцима са ~иЈсроглифима исписаним, а многи су отворени, па су у њима
исушене мумщс од ~ишс хиљада година у целости тела и кадавера од Фараона
различитих династиЈа, и њихових жена. Од многих прибележио сам себи њихова

ил,rсна и време: к~Ј(а су царовали.
замотане .мумиЈе, ЈОШ и сада
2

-

I-Io

за чудо је, како се онај штоф, у ком су

после толико хиљаЈ(а година

-

тако одржао, као да

је јуче из дуl-iана донссеп." ') Поссh.ујуhи каирску цитаделу, Риђички уочава да јс
"изидапа од камења малих пирамида код Гизе и ori; остатака од Мемфиса".3°
Даље активности обухват~ше су обилазак пирамида и сфинге у Гизи, са

уласком у Кеопсову пирамиду/ аущ,!јснцију код вице краља Тауфик-паше,

32

посету хришћанским светим !IШстима,-'·' обилазак више џамија и коптских цркви,
Кан Ел Калили базара и тако даље. Говорсhи о свом хотелу, Риђички каже: ,,Гости
су, пак, у 80 процената Енглези, па више је жена него мушкараца, а 20проц. спадају
на_ друге ш1~~{(ности. оп којих гдекоји ес Мађар укаже, ал од Србаља - осим мене

-

ба~н нико!

-.

Кн Горњсы Египту Павле РIЈђички кренуо јс

7.

фебруара уз Нил. паро

бродом "Мех~\lе11.-Али'', на коме су веhину од педесетак путника такође чинили

Енглези. Убрзо после удаљавања нз Каира ш1роброд застаје да би путници.јашуhи
на магарiџ1ма. шщсли Џоссрову степенасту пирамилу у Сака ри, Тиrнзу r,.,rастабу и
Ссрю1су;-.1. Јашуhп п_орс11. села Мптрахина, Рнђичкп каже: ,,Овде је стајао стари
Мемфис, г,11,е су се .10111 у

12.

веку после роЬења Христова_,_нахолпле ттрегрдне

развашшс, од којих ес сада једва који остатак оп њпх видп":':- Унаоколо се прос
тире ,,грозна пустш-ьа, чипши брегови од песка, који r-.шоге старс споменике

покриrза", а ту јс н .. куhа ррослављеног Египтолога: Мнријет-паше, којн надгледа

ископавање дреrзности":' Говореl'ш о гробпицаr,.,rа Апис бикова, Риђички настав
6

ља: .,Мар11јст-па1:1а све је

српске ш Новог Сада на ~югуhносп1 да репродукујемо детшъ п11тограф11је "Б.:~агоRсштс11сю1 сабор
1~6"1"

-

до

2-

отнорсне нашао; јер што беше у њима, то је
37

украдено, а само ,1е у Ј(вемн не1пто нашао, тј. муr-.,rију од бика и златан пакит."

са .тшкт1 Рнђпчког.

Новосадски .,шет "Њнне доба" (у дал,е~1 тексту: НД). број Љ, од З(Н'i) ХЈ1 IXXX.
:,_о Љ. Лотнћ, ,,добротворн Матице српске 11 њихове задужбине". у: МпiП11ца срПс1-:п 1826-1926. Ншт
l'J

Сад

"

1927. 552.
Ј. Игrьатош1h. ,Лавле Рнђички" 1, НД 77. од 30.XI ( 12.XII) 1888.
Иде~!. ,.Павле Р~1ђички ЈЈ". НД 78. од 3(15) XII 18~Ш. Иrњатовиhев чланак по;-,шњс нЖ. Бошков. оп.
цит ..

:,_ 3

·162.

Детаљну ~шршуту и:щађену и':1 nутннчког дневника Риђнчког в11дет11 у тексту Н3 нап. 21. Рнђнчки
0

је део свој11х северних путоваља објавио у НД токо~! 1887 г., док јс б.11искоисточ1ш пут из .а·.:11-10 у

истом листу током 1S8H, под на1ивом "Писыа са далека пута'·.
:>. 4

_:,ч

Односно, кпко наводи Ј. Игњатовиh, 19. јануара. Датуми пщ~енути у тексту, везани за путовање
Риђичког, односе се на

26
27
28

1888. годину и дати су по новом календару.

НД 11.од7(19),П1888.

Iblcl.
НД

30

ЗI
Ј'

11 IXXX.

У Каиру је Риђ11чкн код грчког шпршюmпа срео Хаџи Сану Косаниhа.

11

11

шредне људске проналаске".

Љid.
НД 15. UД 21.JI (4.IJI) НШК
НД Јб. од 24.11 (Ј.111) !ХХХ.

:0~1

приш1ко~1 Рнђнчкп юю релнкв11је у:л-ша сушюр из псtнше гдс је ,,~rап1 божија са дстетоы. кад

Је добеrла у Египат пребивала ... пар'ЈС ка~rеш.1 11·.:1 Јосифове пеlнптс и кору и гранчице са дрвета
,,~1атере Божије" у Аба-н1ј11.

34
35

НД 17. од2К.II {11.Ш) 18/Ж
18S8. У оно~1 писму Риђи чки дајс и невешто изведену репродукцијуТијевог и~1ена

НД 11Ј. од 6(18) Ш

rшl.:а1юг хијероглифима.
36

Љid. У питању је француски египтолог Аугуст Марнет (1821-1881 ). који у то вреыс вище није био

међу ЖНRПШI.. што Риђичкоы 0 1 шгледно пнје било познато.
37

13, оц 14(26) II 1888.

од !7(2Ч)

каже. отшщю: .. да ес Богу шшо:111,,1. што ~•ес таково~, сна~·о:-1 у в11сокој старости обдар1-;о ( ... )

у Ватикану је изашао пред папу. Од самог почетка пута сакупљао је ретке и необичне ствар11. као

25

14.

што јс у ~юју душу утю осећај за красоту 11рпроде

У Италији се у Трсту Риђнчки срео са вашим патријархоы, у Фиренци са краљицом Наталијо~~, а
што су нпр. ,,вепео од сахрањених знатних мртваца" из риыског Колу~~баријумп и камење избачено
из Везува; НД 7, оц 24.1 (5.Il) 1888. НД 8, од 27.1 (8.П) 1888. НД 11, од 7(19) II 1888.

НД

некадашњег чнтрополнта 1п Босне. 1161101Јослужсн .. добро,ч ш.ъ11вов1щт('. У грчку цркву је. како

Љid.

·

Годишњuк за )(µуштвену нсторију
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11/3 1995.

Слепсhа станица пароброда била јс код села Бени-Хасан, ,,којега су станов
ници познати као велике пустахије", тс су стога путници под заштитом жандара

Бранислав Анђелковић. Павле Риђuчкu -донтТiор Бео'г./юiЈске .му.лшје
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и дивити се величанству моhи људске."➔➔ Следећег дана, 14. фебруара, Риђички
обилази западнуТсбу.15. фебруара Карнак и Луксор, а
4

16. фебруара поново Тебу,

обишли. ",?\~)асет гробова што су у камените стене удубљени, од врсN~ена ХП

"пошто нс Ј'\югасмо први дан све обиhи и ющсти". ) Између осталог, он помиње

динасТИЈС .- ОписуЈуhи гробнице у стени, Риђи чки каже: ,,по среди су стуоови, ол
којих су многи извађени и у музеје однесени. Из( ... ) тремона воде ходници на све
стране у :мање одаје, у којима су 2-4 раке такођер у ка!\,1ен:у из,n:убљене, те ес у њима

издалека посред љива виде", и "гробнице у којима ес находе краљеви и краљице

налажаху негда људске мумије, а сада су оне празне":' У петак 10. фебруара
9

пароброд стиже до Тсл сл-Амарне, ,,Гf(С се налазе разшшинс некадашње велике

резиденције "Аменхотеп"-а IV-ог";.ю а потом и у Асиут. ,,Кад прођосмо во.рош"

-

каже Риђички- ,,дођосмо о подножја високог брега( ... ) до гробова из старог века.
Један улазак тако је прострап, да запре.ми место од половине новосадске велике

пијаце( ... ) Из овог уласка вori;e на све стране уласци, где се pcf);m..t налазе пеhинс
(Nischcn), у којима су санr~;уци са мумија1ш стајали, али сада их више пема. Такве
су пеhине све у камену издубљене - налазе се с поља око брега, па су у њиЈ\,Ја и
људи и пси мумифицирати били стављени. Наишли смо на неколико човсчјих и
псеhих глава и на платно, у коме су пре више хиљада година лешине умотане биле
(... ) На левој обали реке Нила, која ~е два пута шира од Дунава, по веl1.ој чести

протежу се( ... ) жути, голи брсгош~''.➔
У Дсндеру Риђички стиже 13. фебруо.ра: ,,По сата јахасыо преко Нила по
11,убоком песку, док доспе1ш до храма ( ... ) Onaj храм био јс посnеhен богињп
.. Хатар'·( ... ) која јс најглавнија богиља скоро од целог Егнпта ()ила ( ... ) На кој~
год страну човек погледа. не може да ес доста нагледа тих дшюта и надиш1 ТОЈ

уметности. којом се све то створило. и какове су то машинсрпје биле. који-ма су
камење од огромне nеличине лизали н један с другиы склашши (... ) Прегледавши
тс зна:менЈп~, красне древности, дојезлис;,,.ю ш1 _магар1џ1ма спе у касу (... ) Т\О

пароброда".➔~ Истог лана увече "Мехмед-Аш(' ~опловљава до Луксора, гне 11.с
путници разглспати "остатке од Ј\ШПуЈ\1е1-шта КОЈН су насупрот ;,.шогим ужасним

ратовима, ~-~а супрот грдйом зеi\ш,отресу

( ... )ина супрот хришћапскоы ван1џ1швi\1у
(... ) преживели''.л .,Да имате појма о пространости некадашње вароши Тивс
[Теба)"- наставља Риђнчки - ,,замислите: да је ,Луксор' с десне стране Нила на

мессо Кш,1еницс, ,Карнак' гдс је Варадин. Тина пак лежала јс на левој страни
Нила, као што јс Теi\•Iернн, а око њега ес надалеко уокруг рнспрострли: брегови.
који су сви избушени, па у њима, у т~,гма, тако да кажеЈ\·1, тунеш-Ii\Ш сыештснс су

r,,,rумије човечје, псеhе, курјачке, мајмунске итд. То су дивни споменици( ... ) тс дају

Рамсссум, ,,два колоса Мемнонова, који су иа високом постољу ссдећки, тс ес

од XVIII, и XIX и ХХ династије."

46

Посебан су утисак на Риђичког оставили

храмови у Карнаку и Луксору, ,,са многим грдним стубовима, и л:ва пилона( ... ) Од
једног пилона водила је једна шстница са сфинксовима чак до једног пилона у
Карнак (... ) напред, пак, су она два веh здраво порушена колоса, који приказују
Рамзеса II, и већ су у песку до рамена затрпани, али су и овако преко 6 метара
високи. Пред њима су и два обелиска стајала а сада се налази само један (... )
Поједини делови су ]\,ry у добром стању, на њему су све сами хијероглифи. Други,
:мањи обелиск парадира сада у Паризу на' Place с/е la сопсог{/е'. Од жртвеника овог
храма начињена је ( ... ) коптичка I\рква, пошто су малтером (лепом) замазане
.
. ,,~
египатске скулптуре, ко.~ с на местима и сада испон малтера пропируЈу

.

У Карнаку Риђичюr _мери један од стубова и налази "да промер( ... ) износи ЗО м.
Нас сснморо једва смо га обухватили (, .. ) Ужасно је штдсти то масивно камење.
наго~пшапо једно на лруго по земљи (... ) један мајушан потрес, па да се све сруши!
Али ес гледалац не плаши. јер га r-нжа мађијска сила привлачи, да ес све види, да се
ш1слади ono;,.1 гигантскоы красотом што је још II сада у ра,_шалинама, па се кроз ове

провлачп. преко њих пење и пужс!"➔:-1 У Теби, тј .. ла тивском пољу, где су краљеве
катакомбе", Рпlјичкн купује ,.две i\!умифиrџ1ратс женске руке, од којих су на_једној
дпа прстена са планетппм каменом "~

.

9

Суде ћ и по њсr·овом донаторском пио1у :-о .мада

.

то нс по:мињс у објављеним путописни!',! белсшкаыа, "!?иђичкн јс у Луксору купио и

!',rуыпју коју јс покло11по НародноЈ\r ыу::к:ју у Београну.:-

1

Из Луксора јс паробµоr~; кренуо 17. фебруара н. после зr1устrшљс1ња на 611
пупшци разгледалп храыопе у Еснн. Едфуу п Ком Омбоу, н попели ес на Гебел
сс-Силсилу, 18. фебруара увече стпже у Асуан. О овоме РпђЈЈчки кюкс: .,стигосмо

онамо до грш-1ицс мога путовања по Нилу-962 км. налско од Каирr1 у Асуан (... )
Овнс сам наклс до катаракте Џи:ла допро и ово јс већ НуГЈија гдс црнцп ( ... )
2
рс1зличитог пле1,,1сна пребивају.":s Пре пристајања у Асуану путници су посетили
острво Елефантину .. ,згомишшо грrr.но комађе'·( ... ) од црног камена'·. које јс ,,јсн!-!
од пајст..1ријнх премена било светиња богу од катаракте названом: .. Хну1'1".:-.,

ноказ о великом ступњу сваковрсног савршенства те тајанствене вароши, старе

више хиљада гоr~;ина, особито уметности тадаuл-ьсг човечанства! То описати ја сам
у толико мање врслан, што би и највештачкији опис остао хладан, тс не би могао
створити онај живи утисак( ... ) који( ... ) душу дивљењем и милином испуњава. Све
то r-.юра човек својим очима видети и по развалинама проhи, дн може све сазнати

НД
39

IЫd.

.Јо

НД

21.

од

28.

од

13(25) III

1КХХ.

-15

НД2Ј. од20.ПI (1.ЈУ} !8КК
Љid.

.Ј(,

!Ы,!.

л

Љid.

-!х

НД24, oд23.IJI

➔9

IЫd.

50

Архив Народног ..\tузсја у БeolpaiJy, 2fi.YI 11'\Х~. бр. 16.

-1----1-

(4.IV) 11'11'\К

Б. Анђелков11h, .,Остаци :--~умије нз београдског Народног музеја: пре.'11-11,шнарнн швештај'', у:

6(18) IV 188К Редослед објанљннаља 11иса;\1а 11е одговара увек редоследу који:--1 их _је

Гласншс CpiicкVl археолошк02 друштва{)

(1993) 153-154. Идсы. ,,Први резу.11Тати анализе ыуш1је
(1994) 153-154.

ю Народног ~,узеја у Београду'·, у: Збор1111к Народнп'i .11у.зејп ХУ-1

Ри1)и•1ки писао.
41

IЬid.

52

НД 23. од 20.Ш (1.ЈУ) 1RXR.

➔,

IЫd.

5.{

НД 24. од 23.Ш (4.ЈУ) IRXK На Елефантиније Рнђички купио ,.неколико старих египатских новчиhа"

-IJ

IЫd.

и уједно поыиљедаје код "асш,штских гробница купио( ... ) главу одыуыифицнратогкрокодилчића."

Годишњак за друштвену историју П/3
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1995.

Изидин храм на острву Филе изнад Асуана Риђички је обишао 20. фебруара и то
је уједно најјужнија тачка до које је доспео. Исти пан спустивши ес барком низ
брзаке прве катаракте, вратио ес у Асуан.

У уторак

21.

фебруара ујутру, Риlјички креће из Асуана назад низ Нил.

Истога дана увече стиже у Луксор, те преподне наредног Ј(ана проводи у поновно.м

разглепању Кар нака, да би поподне наставио пут. Слсдеhа станица пароброда, 23.
фебруара, била јс Кена, варош "знатна (. .. ) по тш,,1, што ес у њој прави роба од
иловаче-~•·•) која се на све стране по целом Египту разноси, нарочито бардаци и
крчази".) Нешто касније пароброд стиже до Ел-Бањане, одакле су пугници
јашући дошли у Абидос. Како каже Риђички: ,,То бејаше једна од најсветијих
египатских вароши, а ту је иједна најзнатнија од свију Озирисових гробница, гл;е
на близу тежили су великаши да буду сахрањени, како би на том 1,rесту пре били
помиловани пред судом богова

(... )

Овде ћу истом да напоменем гласовиту

краљевску таблу' Abytios' -а ( ... ) У овој су дпорани ужљсбљсни-у два врепа, један
1нщ пругим - имена од 76 краљева, почињући оп првог Ј\/lена па по Сети-са I-вог.

То је најпотпунији са каменитим словима одржан краљевски списак_,,:,:- Поподне

24. фебруара путници стижу у Асиут, ,,са особито занимљивим живим базаром",
а 26. фебруара пароброд доспева ю1 свог коначног одрспишта-Каирн. Након што
јс ту остао неколико дана, Ри!Јнчки оплазн у Александрију, из које 8. марта пише:
"С оним дајем вам на знање, да ћу ес одавде сутра у· 11 снха:l'Н пре подне са
паробродом

,Clio'

од дру1.1.1ты1 аустријског

.Lloyd'

нанссти на морс. узевши

опроштај оп Африке у Азију, да лоходпм Палестину. и да цслиВ3;\-I ону свету

1смљу, где се наш Спаситељ Исус Христос родио.'•:-(,
Пароброд јс нз Александрије кренуо 9. Ј\Шрта, следећи нанпрнспю је у Порт
Саиду, а 11. марта стиже у Јафу у Палсстинн. О њој Рнђичкн. изысђу осталог,
ш1шс: .,Ова варош води велику трговину са поморанча:ма и ш1му1юпима, које воће

па дрnспл,.~а у башчаr-.-~а r-.ншина јс била видети. Воће се то разноси на све с;·ранс у

малим санпу1,има па камилама, од којих сам читаве караване товарити видео:•:Из Јафе је кочијом кренуо 12. марта, те преко Рамлс, гдс јс у манастиру Св. Ђурђа
)"(обио од игумана позлаћену икону, увече долази у Јерусалим. ,,Одмах други дан у уторак у јутру - наставља Риђички - први ми је ход био, да сам отишао у свети
храм( ... ) r.11c сам се гробу Христову поклонио, целивао га и, клекнунши пред 1-ы--Нl--t,
7

топлумол:~,пву свемилостивоме творцу одао.'' 5 1{ Цркву Светог гроба, чији .11стаљан
опис дајс,~'' Риђички је походио пи1лс пута током свог боравка у Јерусалиму.
Ујутру

14.

марта, јашуhи на коњу, он одлази у ,,Јерихон, који је сада село, а
0

некада је била голема варош јеврејска".r' Пошто јс тамо преспавао у конаку "пеке
руске удовице", креhе 15. марта -уз посету грчком манастиру Св. Јерасима (гдс
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гдс је по предању Јован Крститељ Исуса сина Божјег крстио". "Ту сишсмо с
коња" - наставља Риђички- ,,ја клекнем на том брежуљку, прекрстим ес и три пут
целивам ту свету земљу( ... ) за тим скинем чизме с ногу, спустим се до Јордана и у
његовој води опеgемногс ( ... ) Најпосле напивши се воде, наточим две бутеље, које
са собом носим." 1 После још једног ноhења у Јерихону, Риђи чки се 16. марта враhа
у Јерусалим. Успут посећује манастир Св. Георгија Хозевита у Вади Келту, за који
каже да "па патосу у цркви има мозаик, а у мозаику је уписана година постанка
3

његовот т.ј. у S~том веку рођења Христова"/ као и света места лоцирана у
источним предграђима Јерусалима. Наредног дана Риђички разгледа Куполу над

стеном и џамију Ел-Акса на Брду Храма, на коме се некада налазио храм који је

сазидао "цар Соломун, па ту пренео са Сиона ,ћивот завјета' и утврдио га", а
64

потом посећује "Србина игумана Аверкију из Приштине у Старој Србији, у
његовом манастиру код св. Ђурђа( ... ) Тај ес игуман овде всh
свега је

50

25 година налази, а

година од када је у Палестини. Он ми је дао на дрвету насликану и
65

позлачсну икону св, Ђурђа". У недељу 18. марта Риђички је био на литургији у
цркви Светог гроба и добио благослов од патријарха Никодима, док је у по
пе{lсљак обишао "улицу, коју један здраво nисок зид дели од авлије Соломун овог
храма; тај се дувар зове: 'плечевни дувар' ( ... ) Пред дуваром тим стајаху многи
Чивути, мушки и женски, па се непрестано љињаху, талмуд читајући, плачући и
јаучући и у прса ес бијући. Кажу да ес моле Богу, да их споТ(nби да на ново

Палестину и Јерусалим задовију".(~(,
У Витлејем Риђички одлази "на колима"

20.

марта, да би випсо место

Христовог рођеља, за које каже: ,,сиђем се доле испод олтара цркве у пећину( ... )
Управо на источној страни има на патосхкамен којије срсбриомзвездом окружен;

то јс место, па КО!\,[ се Христос родио".r, Тш,'! приликом добио је од владике малу
позлаћену икону "Рођења Христова". Наредни дан је на магарцу обишао око
зидина целог Јерусалима и поново посетио Маслинову гору, а 22. марта одјахао је
у манастир Св. Саве Освећеног (Мар Саба). Како каже Риђички: ,,У овај манастир
долазио јс наш српски св. Сава, коме су калуђери предали штаку св. Саве
освештеног, која је пред њим пала, те се пща налази у Светој гори; калуђери су
му дали и икону, пред којом ес Богу молио св. Јован Дамаскин и која се такођер
налази сада у српском манастиру "Хиландару" у Светој Гори ( ... ) Овде сам
преноhио и то вече пропостио, а други Ј(ан у петак у јутру, учинивши прилог,

исповедио сам се код игумана. ,,ы:
Пошто се 23. марта вратио у Јерусалим, наредна два нана Риђички проводи
у поновном обиласку светих места -Зида плача, Куполе над стеном и Христовог
гроба, да би 26. марта отишао у "Горњају" (Ен Керем), место рођења Св. Јована

јс добио па дар позлаћену икону) и Мртвом мору- ка реци Јордан, ,,до онога места,

"62

!Ьid.
IЫd.

5'

НД27. од

67

нд

55

!Ьid.

м

НД

(,5

56

IЫd.

57

НД 29. од

5'

IЬid.

59

НД

(,(1

HД3fi. од

3U.

од

3(15)

ЈУ

1888.

10(22) ЈУ 1888.
13(25) ЈУ 1888.
8(20) У 1888.

37. од 11 (23) У 1888.
38. ОД 15(37) У 1888.
НД 32, од 2U.IY (2.У) 1888.

66

Љid.

67

НД

'"

НД 34, од 1(13) V 188R. Риђички у Мар Саби купује позлаћени крст и две бројанице, а једну

33, од 24.IV (6.У) 1888.

бројаницу од "ш1рисавих зрна" добио је на поклон.
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Крститеља, где је преспавао у католичком манастиру. Риђички бележи да је 27.
марта дао прилог оближњем православном руском 1-шнастиру у истом месту, и да

су калуђерице прилог "заједно са именом мојим и чланова моје породице, живих
и мртвих, у књигу уписале, да иху молитвама спомињу. Сврх тога мени су даривали

икону, која показује целивање Матере Бож:је са Јелисавстом". 69 Исти дан враћа
ес у Јерусалим.

У Бејруту ес искрцао 9. априла и настанио "у гостионици Hбtel clc J'Univers".
- пише Риђички - ,,броји на fI0.000 становника, који су по великом броју

"Варош"

Хришћани православне и латинске вероисповести, иначе су чивути и мухамедан-

ци. Бејрут има( ... ) свој баsар, алије веhим 11слом европска варош( ... ) којаје добро
калт~:рмисана ( ... ) Француска пак има( ... ) v овој маритимној вароши толику власт,
са каквом

У среду 28. марта Риђички по трећи пут походи сва света места унутар
комплекса цркве Светог гроба, а потом посећује јерусалимски "манастир св.

Арханђела (. .. ) запужбину Немањића. То је мали храм и здраво стар са старим
занимљивим иконостасом. Близу храма била је некада и бол пица" ,70 Свог

фрањевачког домаћина у Јерусалиму Риђички помиње као Rectoг Costa Major, док
је за пратњу по Палестини ангажовао "Алексу Вукашиновића, из старс Србије из
Призрена, који- осим српски говори: турски, руски, арапски и грчки, и којије веh
од 5 година овде, и водећи руске поклонике, сваки камен у Палестини познаје( ... )
Он у прсте знађаше и стари и ноnи завет, а изгледаше као калуђер(..) на глави
пак нека црна шубара( ... ) а у руци гвоздена жицом исплетена батина".

1
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,,/б
Е нглссюt доминира у Е. . гипту .

После неколико дана проведених у Бејруту, Риђички

,Diligence, Compagnic, Ottoшane' по изврсном друму"

77

13. априла "на колима

одлази у Дамаск. У том

сиријском граду је боравио код неког Далматинца у гостионици "Хотел
Пауличениh". О Дамаску Ри!)ички каже: ,,Има

200.000

становника житеља и

380

купатила. Ова је варош врло занимљива с тога, што је сасвим оријентална ( ... )
базари су особито интересантни, и у тако пом су простору, да би читав Нови Сад
могао у њима стати ( ... ) а у дућану изгледа све сиромашки, а кад из дућана уђете

у стражње магазе, а ви се задивите том силном богатом еспапу ( ... ) Казао сам( ... )
да су у базарима и каване, али ове нису као наше; у њима Арапи седе на ниским
сламњатим столицама, или чуче на ногама, играју се шаха и коцке, срчу црну

Поподне 29. марта "на једном арапском хату-риђи", Риђички напушта
Јерусалим и одлази у Рамалу. Пошто јс прсноtшо, наставља пут до Наблуса, где
ноћи код игумана правослаnног манастира .,Свете Фотије". Из Наблуса креће 31.

турску каву из малених шоља и пуше на наргиле( ... ) Па још каква је то дрека од

марта, па преко Ссвастије, где се "налазе развалине некакве цркве, где јс под

грчкој цркви посетио антиохијског патријарха, да би након још пар дана
проведених у Дамаску, 18. априла изгледа отишао назад у Бсјрту. Следећи дан

једним r-.шлш-.,1 кубетом тамница св. Јована Крститеља", у којој "дао је Ирод на
захтевање споје кћери, коју је мати на то подговорила, главу св.Јована посећи", 72
- стиже у Јснин. Ту јс преноhио у једној турској кући, да би наредног }"\ана, 1.
априла, наставивши пут, дошао у Назарет и сместио се код фрањсващ1 у

"Casa

пuova". Пошто је 2. априла обишао света места у Назарету, слсЈЈ.сhи дан креће
преко Кане у Тиберијас. Уз пут је Риђички могао видети, како каже, .,ИЗЈ\рпане
шеторе Бсдуинаiщ,? који.ма су ми говорили да су пре једно 15 година за путнпкс
7

прло опасни били". ·' У среду 4. априла из Тиберијаса, гпе је преноhио у "фран
цишканском конвикту", одлази на гору Tanop. Ту јс разгледао "развалине од
некаквог великог храма, којије царица јелена( ... ) подигла. Кад су Турци овај хра1-1
разрушили, крстоносци га на ново rюпигоше, али га доцније турско беснило
1

наново стамани".7' Риђички је на Тавору коначно у манастиру код грчког ар
химандрита Пајсија, а сутрадан, 5. априла, вратио се у Назаре'I_'. Након што је један
дан провео у поновном обиласку светих места у Назарету, 7 ~ Ри.ђички 7. априла
колима одлази у Хаифу. Пошто је похопио пећину пророка Илије, укрцавши се 8.
априла на Лојдов пароброд "Клио", напушта Свету земљу и креће ка Либану.

оних, који носе по базарима

-

шербет, лимонаду, воће, зеље, рибу, млеко, све то с

7

виком нудеhи на продају." к У недељу 15. априла Риђички је после литургије у

креhе у Бал бск. Ту се смеш:а у хотел "Палмира" и

20. анри~-~разгледа "развалине
. .,Сви ови храмови -

од грандиозних храмова КОЈС Је саградио император Север
наставља

Риђички

-

били су претnорени под императором Теодосијем у

хришћанске цркnс. Осим ових храмова налазе се у вароши развалине Венериног
храма, од којега су заостали још само стубови. Иза тога долази некаква стара
џамија

(... ) Та
.

јс џамија била некада хришhанска црква. Снс те nелелепне зграде

.

,.Ю!

порушио ,1е потрес земље.

Увече 21. априла Риђи чки ес из Балбска вратио у Бејрут. ,,На Ливану" - каже
.Риђички- .,у највсhсм броју пребивају Ма роните; језик је њихов арапски а они су

Хришliани православне и римокатоличке вере. ,,к~ Следећи дан, у нед сљ у, Риђички
оплази у грчку цркву у Бејруту, а у понедељак 23. априла, посл~ 96 дана проведених
с
м инсрва
па Блиском истоку, парОtЈродом"

" напушта в·е3рут. ю

После дводневног пристајања у Смирни и обиласка храма у Ефесу, за који
каже: ,,За мене, који сам права чудеса од архитектуре у Египту видео, немају ове

развалине особите знамснитости",ю Ри.ђички ~9. априла стиже

Zi атинску луку

Пиреј, одакле паробродом неколико дана касниЈе одлази за Солун.
69

70

71
72

73

74

75

НД 411. од 22.V (3. VI) 18~8.
Ibld.
Љid.
НД41.од25.V(11.VЈ)1ЮШ.
НД 39, од 18(30) V 1888.

НД 43, од 31.V (13.VI) 18RK У овом ш1сму Риђички ес такође приссhа и раf1ЈЬС у Лугошу, у којој је

76

НД

77

Љid.

7"

IЬid.

"

НД

Након посете

45. 8(211) VI 1888.

4fi,

од

12(24) VJ 1888.

"потребе за своју куhу и фабрику набављао", што ыожда указује на ~,есто Згрибештн, око 20 км

"'

Љid.

RI

јужно од Лугоша, као Скрибешhс из његове титуле.

Љid.

к2

У XXI писму Риђички очигледно прави ~,алу грешку у датуму напуштања Балбека, што је јасно и

НД 44, од 5(17) VJ 1888. Риђичкн је

Ofl

назарстског митрополита добио две "иконе на шпиру'',

освештану погачу и "два камичка као споменик од храма".

по датуму који наводи

,з

.1. Игњатовић

HД47,oдlY.VI(1.VII)1888.

(видети нап.

21).
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Светој Гори и Хиландару," преко Цариграда доспева l, Одесу," а потом у Галац,
7
да би најзад паробродом "Оријент", пловећи уз Дунав; 15. јуна стигао у Београд.
У Новом Саду је Риђички био 22. и23. јуна и том приликом је "у његову стану ,код
венца' (,) читава два сата показивао многе ствари, које је донео из даљних
земаља". 3 Потом, 24. јуна, одлази код родбине у Сомбор, одакле и шаље писмо о
донацији мумије:

По моме обећању узимам слободу послати Вам мумију, коју сам купио у' Луксор' у у горњем Египту, не за себе, него за српски народ, којему мислим да he бити
најповољније, и за ствар најсигурније, ако исту мумију предам на сахрану Београ
дског Музеја.

Колико сам могао дознати од Браке паше директора Вицекраљевскоr Му
зеја 'Булак'-а у Каиро, мумија је стара до

3000

година, а предстанља неког

питању печатни отисак идентичног гр б а.~

9'

Осим што јс српском народу поклонио предан с1Ћптолошки експонат,

јединствен на ови~л просторима, Рпђички јс веома зналачки и описао своје
путовање. Посебну врс11,ност његовим белешкама дајс малобројност аутентичних

XIX века.

За "Писма са далека пута" Риђичког Јаков Игњатоnиh каже да су аутора,
увела "у рел: српских књижевника и то као путописца( ... ) као првог'', којије "Брао
цвет по цист, и предао га роду свом, српској књижевности, која себи за то уздарје
13
честитати можс"/ а исказан јс и предлог уредништву Нашег поба "да и сачувате
сва његова писма, и у особитој књизи штампате, па да се раздају деци ло школама,
да се уче побожности и моралу, и да узму угледа оп тог ретког старца, шта је кадра
,,',).ј

.

душевна снага и дурашност и у стариЈим годинама учинипг

(Ober pгiestc1}
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представљају два отиска у печатном воску (сл. 2-3) на самом ковчегу (сл. 4).
Поређењем са племиhки:м грбом Риђи чких ( сл. 5) утврнили смо да је очиглспно у

сведочанстава путника по Египту из наших крајева концем

,,Високоштовани Господине!

врховног Свештеника

Бранислав Анђелков11h, Павле Риђuчкu-допшТiор Београдске . ну.није

.

По мом мњењу добро би било да ес најпре, пре него ес намести, из.мете на

Да је његова просnетитељска и културна мисија трајала до пред сам крај

углед, па се плати за улазак, а добитак отуда нека ес одреди на какву добротворну
цел, или баш на сам Музеј. И доцније би ,-~;обро било, да се плаћа за исту цел нска

живота, говори и податак како јс једну од наших првих певачица са високом

одређена такса.

У осталОl\.•I то остављам Вама на расуђењс, а од мене примите овај мали
дарак, кои сам ли из родољубиве нa:r,.,repc понео из палеке земље.

Уједно молим да ми изволите јавити. када нету мумију примите.

24.

Јуна/6. Јула

9

Павле пл. Риђички". :Умро је у ,,Вароши Герц/Горица/'' 4. новембра 1893, у својој 89. години и "по
наредби нише политичке власти" пренесен у fvlокрнн, гдс је 10. 1\.!арта 1894.
сахрањен.

"'

Напајмо ес ла ће га у светлу изнетих чињеница овог пута његов народ дуже

Остајући сн високоштовањем јесам
у Сомбору

:музичком спремом Султану Цијук, ,,новчано помагао и вршачю,r адвокат, Хаџи

памтпти.

1888

Ваш искрени поштоватељ
с

t
.•
и ички с криосшпанскн.
х аџи п авле плем. рђ

х,

Неуобичајен музејски усуп и известан немар Мпемосине, шњ-rснуте на

почетку овога
рада,. учинили су П[ЈСпозпавање лонацијс
w
. Павла Риlјичког веома
сложеним.

Осим изузетно врепних мумификованих љупских остатака са

амулетима од фајанса, лапис лаз1лија и злата, перлама од фајанса, осликаном
картопажом и свитком папируса," донација риђичког обухвс1.та и осликан дводел
ни антропоморфни дрвени ковчег. Непвосмислену потврду ове чињенице

НД

48.

од

22.YI (4.YII) 1888.

Н5

НД 49. од 26.УЈ (8.УЈЈ) ISSS, НД

sr,

НД

н7

НД54. oд24.YII

нн

iN

90

52. од 10(22) YII

ШНН:

511. од 29. УЈ (11.УЈЈ) lSSSc
НД 53. од 17(29) УЈ! 1SSS.

НД 51. од .1(15)

YII ISSS.

(5.YIII) 1888: H)l 55. од 31.Y!I (12.УIП) 1888.
НД 52, од 10(22) Yll 1888. Поклоне су од Рнl)ичког добил11 н Јаков Иrњатоr111ћ 11 др Стеван
Паттловић, уредник НД; НД 48. од 22.УI (4.VII) НШ8; НД 46. од 12(24) У[ 1888.
Архив Народ11оl ,11уасја у Бсо2раду. 26.УЈ ЈХ88. бр. 16. Р11ђ11чко~r је одr·оворио на ш1смо тадашњи
Чувар Народног музеја Михаило Палтроrшh; видети: Б. Анђелковић .. ,Пршт резултати анализе
муш1јенз Народпогму:1еја у Београду'·, у: З6орн111, Ј/ародноl.,11у:зсја XV-1 ()994) Т. И. Браке 11аша
кога 110мпље Рнђнчкн, пајnероnапшје јс немачки епштолог Brнgsch (Paslш) Emile. којн јс у то време
радио у Bulaq-y; в11дет11: W. R. Dawsoп c111d Е. Р. Uphil1. И1/т н·ш \Иш i11 Egyptoloкy, Лондон 1972, 41-42.

91

1.

на црве11ш1. нз.,1сЬу две ос,,юкраке :шатне звезде з.1,птш

2.

на плс1воы, прироют

дес111ща ::;латио оклопљена. сашrјена у лакту забада у природну стену бели барјак са црвешш
крсто~1.3.

11,1 плшюм. сребрни пегю у лету. Челенка: плави соко у кљуну држи криву сребрну сабљу
INTEMERATA FIDE.

златног балчака. Плшнт десно плано-златан. лево rшаво-сребрн. Дсвн:щ:

Фотогр<1фнЈу грба доставио наы је г. ,Ц. Бапр.rыща. а хералдичку дескрипцију дао је др А.
Палавестра, iia чему ш~ најлепше :щхваљујеыо.

93

Ј. Игљатовиh, .,Павле Риi)ичкн·',

щ

НД48.од22.У1(4.УЈЈ)188S.

95

ll,

НД

78,

од

3(15) XII

lЮ·Ш.

М . .Јовановпћ, Султана Цијук, једна оп првих наших певачица са високо~, музичком спремо:'<~:

прилог историји музике код нас. :Зборник Мат1щс срйске- серија друштвених наука 1 О (1955) 127.

Б. А11ђелковнl1, ,_Прилог рсцентном историјату копчеtЋ Хенуфер II Зехо'· у: Иcll/opujckll 2лас1111k

1-2 (1994).
lc!ern, ,,Београдска мумнја .. , у: Збор1111k Ф11ло;зофскоi фaкyлilici{la серија А Х!Х (у штампи)

Штит рюдељен. горе расцспл,ен;

уроборос окружује две шаке прнроднс боје. које држе :Јлатну бс1кл,у.

9!i

Кљига умрлих православне цркве у Мокрину за 1894 г., бр. 63. Надгробрни споменик браће
Исидора

11

Павела Рнђичкн, налази се и данас на ~юкринскщ1 гробљу.
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Бранислав Анђелковић. Павле Р111)11%·11-до1ш1Тrор Београдске ,11у.,1111јс
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Sпшmary

Bnmis{m! A11ilelkm.'iC

А

Pavle RidiCki- t/1e Dопог o.f Ве!игаdе Митту:
Reco11stmctio11 o_f 11is Voyoge to t/1e Nem· Еш:t in 1888

Pavlc RictiCki (Fig. 1) \Nas Ьогп iп Mokгin (пoгth-cast Set·Ьia) in 1804. Нс attended tlie

La\V Асаdеп1у in Bгatislava iп 1825/26. Ву

bнying tl1e estatc оГ SkгiЬeSCe, l1e Ьесшпе n squiгe,
а membeг оГ tl1e landec\ gепtгу. Pavle RictiCki of SkгiЬcSCe ,vas pгoшincnt SегЫаn patriot.

bcncfactor and phila11tl1гopist.
At agc of 83, l1c tгave11ccl to t\1e Nсаг East. Staгtiпg t"-гот Naplcs i11 Јапuагу 15, 1888,
Ьу stcamboat "AListгal", via Рогt Said шкl Sнez Canal, he гeacl1cd Sucz. оп Јапнагу 20. Next
day, Ьу tгain, l1c с1ерагtсс\ to Саiго. w]1еге l1c stayed fш а fc\V clays, visiting inte1· alia Мнsсшл
at Bu1aq a11d Giza pyгamicls. In FеЬгuагу 7. 1888, Ьу stcame1· ,.Mclш1et Ali" hc stшted !1is t1·ip
нр tl1e Nilc. RictiCki visited апсl clcscгibed most of impoгtant o.ncieпt Egyptiaп moпumeпts iп
Saqqaгa. Вепi Наsап, еl-Аmагпа. Assiut, Dешlсга. Thebcs. Kaпiak. Luxoг, Еsла. Ес\Гu. Kom
ОтЬо. Gcbe] SilsiJcll апd Elcphaпtiпc. Оп }'eb1·uary 18. ]1е аггivсс\ 10 Aswan. T\VO days ]atc1·
hc ,1isited the islaпtl ot·P11i1ac, \Vl1cгcas оп FеЬгuагу 21. lie ,vas 011 !1is \vay Ьасk to Саiго. Аће1·
,1 isitiпg Luxoг, Tl1chcs, Qепа, Abydos апt1 Assiнt. l1c гсас!1сd Саiго оп fе!1Гнагу 26.

C.11u,:u 2.

с·.1111,113.

Дес1-1и tli.!чa1Тi на 1,·rтчег1· .11у.н11/с

. 1Ј1,пu iie•1mlf на 1,:пn•11,г,· .11_1·.1111/е

Rit1iCki stayed iп Саiго з Гс\v tlays апd 1l1en !1с \VCПt to АЈехатнЈriа. Iп Мап.:h 9. 1888.
l1e boaгded оп tl1c stешпсг .. Clio" апс! tvYo days lateг he гсасћсti Jaffa. Fгom Јсгнsаlст. wl1e1т
l1c aпivcd оп Мап.:h 12. l1c wcnt оп tl1c excшsioпs to пеагЬу placcs. sнс\1 as Je1·icl10, Dcnd
Sca. гivсг Јогdап. St. Geoi·gc of KoziЬa пю11аstс1·у at Wadi Qclt. Bcthlel1cm, Мш· Saba
Moпnstcгy nпtl Еп Ксгсm. Оп Мшсl1 29 hc !е-Гt Jct·usa1cm cшtl. ћу !югsс. Yia Ram:1!\el1. Nablнs.
ScЬastiyc апс\ Jeпin. a1тi,1 ed to NJz.aгetl1 iп Apгil 1, 1888.
Iп tl1c псхt t·ош clnys Ric1iCki weпt to Tibe1·ins аш\ MoLiпt ТаЬог, ш1tl tl1cп Ьасk to
Nnznгctl1. Оп Apгil 7 !1е aпiYcd to Hai!'a, \.Vl1eгe thc ncxt day !1с boшded ол thc steamcг _.Сћо''.
vvl1ic\1 laлc1cd in Beiгllt оп Arгi19. Оп Apгil 13. he аггi,,ссl Ьу stagcconch to DamascL1s, \vhcгc
l1c speпt а fevv days. At'teг Yisitiпg BaalЬck оп Ap1·il 19/20, l1c \VCПt back to Bciгut. \vћсге he
boш·tkd оп thc steamhont "Мiпсг,1 ,.1" оп Ap1·i\ 23. Via Iz1ni1· he штived to Рiгаснs. рогt оГ
Аtћелs iл Лргi\ 29.
Via Saloпika. Acte. Ist,шbLil. Otlcssa nnd Гiпаlу нр tl1c гivсг DапнЬс Ьу steamcг
"Огiелt", \1е ,·еасћсd 13elgгade ол Ј,111е 15, 1888. Оп Јв!у 6, 1888. Hayi Pavle Ricticki ot
Sk1·ibeSCe doпatccl tl1e тшлту !1с Ьougl1t iп Lнхог, to tl1c Natio1ial Mнscum iп Belgпкle. Tvvo
damagcd senl impгessions iп vvnx оп tl1c соtЋп vvitћ tће лн11ш11у (Figs. 2-4), гсргеsепt tl1c
RidiCki Tшnily coat ot· aпns (Fig. 5). 1Ћis detail ГI1ш1Ју solvcd the mistcl'y of tl1e f'шgotteп
dолег's idcпtity.

Слш,:а

4.

Горњи део ковчега са йсча{Пи"1ш

Слш,:а

5.

Грб Породице Рl,Ьики

