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Kaj je domoljubje? 
Govor precastitega kanonika Josipa Maric-a v stolni 
cerkvi ob obhajanji stoletnice na slavo narodnega horva-
skega pesnika Andreja Kačica-Miošiča v Zagrebu 

13. dec. 1860.**) 
Gospoda! to leto izteče sto let, kar je An dri j a 

(Andrej) K a č i č v Gospoda zaspal. Andrija Kačič je po
tomec plemenite rodovine Kačič-eve in rodii onih knezov 
Kačičev, kteri so nekdaj s Horvati ponujali krono kralje
vine svoje Kolomanu, kralju ogerskemu. A n d r i j a je rojen 
v primorju makarskem v selu Bristu. Dorastel do dobe, ko 
mu je na križepotju življenja odločiti bilo, po kteri stezi 
naj potuje, odbere si stan d u h o v n i in stopi v red f ran
č i š k a n s k i manjših bratov. Rod in red sta ga napravila, 
da gre v Budim in se tam uči naukov modroznanskih in 
bogoslovnih, kterih se je izučil s tako slavnim uspehom, 
da je , verni vsi se na dom, v samostanu makarskem postal 
učitelj modroznanstva. Tu je v naukih področja svojega 
spisal in na svetlo izdal delo v jeziku l a t i n s k e m , v 
kterem opravilstvu bi bil po duhu tadanjega časa tudi na
dalje ostal, ako bi ga od tega ne bilo odvernilo domoljubno 
serce njegovo. Spoznavsi, da je neumno v s u m o (gojzd) 
d e r v a n o s i t i in v morje z l i v a t i v o d o , — da j e 
s r a m o t n o t u j e d v o r e g r a d i t i , s v o j e pa z a n e m a r 
j a t i , prestavi petero bukev Mojzesovih in nekoliko pre
rokov v s l a v o n s k i jezik, iu temu pervemu delu svojega 
domorodnega duha da ime: „Korabljica (ladjica) sv. pisma". 
Postavsi pak poslanec apostoljski (misijonar) dežel Dalma
cije, Bosne in Hercegovine, obhodi te dežele v svojem po
klicu. Al kodar ga je apostoljski duh vodil, tod ga je tudi 
domorodno serce njegovo spremljalo. On hodi tod in tam, 
po mestih, po samostanih; iz ust naroda nabira gradivo in 
zapisuje dogodke slavenskih kraljev in izpeva slavo sla
vonskih junakov. Živel je 70 let, in bil je ponižna, blaga 
in poštena duša. 

To je gotovo vse, gospoda! kar iz življenja u b o g e g a 
f r a t r a povedati morem. Nas danes največ mika njegova 
nPjesmarica", znana pod imenom: ^ R a z g o v o r u g o d n i 
n a r o d a s l a v e n s k o g a 4 ' , s kterim je rodu svojemu naj
več postregel. V nji dijejo kerščanske kreposti, v nji se 
nahaja ljubezen starišev do otrok svojih, otrok do starišev, 
zvestoba podložnikov, ljubezen domovine in pobožnost do 
Boga. On je spravil na dan junake, s kterimi bi se danes 
ves narod slavenski ne ponašal, ako bi jih ne bilo An
d r e j e v o pero poslavilo. On je dosedaj p e r v i in n a j -
p l o d n i j i n a r o d n i p e s n i k iu l j u b l j e n e c c e l e g a 
naroda. Njega prepeva devica v kolu, pevajo ga pa
stirji na polju, in junaki jezdeči čez goro. 

Evo, gospoda! A n d r i j a K a č i č bil je , kakor sami 
vidite, domoljub, in zato vredni sin roda in domovine, zato 
pa tudi menim, da tega dneva, kterega so domoljubi An-
driju odločili na slavo, in kterega se tolika slavna gospoda 
udeležuje, ne moremo bolje postaviti, kakor da se z vami 
o d o m o l j u b j u porazgovorim. Vidite, gospoda slavna, da 
je ta naloga prevelika, da bi ji zavoljo slabote uma svojega 
kakor tudi zavoljo nenadnega dogodka ter kratkote in važ
nosti časa dovoljno zadostiti mogel; ktere sem se težko 
lotil in ktere bi se nikakor ne bil podstopil, ako bi se ne 

*) Ta govor je bil s toliko slavo sprejet, da ga res kot „besedo 
ob pravem času" tudi „Noviceu svojim bravcom naznaniti mo
rajo. Vred. 

bil ohrabril s tem, da morem z rodom iz serca govoriti. 
Hočem tedaj začeti. Bog mili pa in vaša ljubezen naj mi 
pripomore! 

_ • 

Kaj je domovina? Domovina ni ono mesto, na ktereni 
se kdo po naključji rodi; ker potem, ako se kdo rodi na 
morji, v špilji (jami), v gori, bila bi gora, spilja in morje 
domovina njegova. Domovina ni mesto, na kterem se za
časno nahajamo, ker bi sedaj to sedaj uno mesto bilo do
movina naša. Domovina ni mesto, v kterem materialne ko
risti uživamo, ker, ako bi to mesto razpadlo, razpadla bi tudi 
domovina naša. „lVaj bi bila razpadla Rim in Atene, oma
gala Tuli in Temistokel, naj jima se podero zidovi, razdenejo 
dvorovi, da jim ne sledu ne ostane, kaj je zato, da le 
mestnjani ne razpadajo? Vri Atenjani na morjih, vi Rimljani 
v Epiru, rešite se; kjer ste vi, je tudi domovina!" Kočevnik 
Arabec nima hiše ne pohištva, pa vendar ima domovino. 
Kaj je tedaj domovina? Domovina je množina stanovnikov, 
ktere vežejo občne koristi in razmere v enem imenu kakor 
v okviru (oklepu), — je medsabna zveza ljudi kakor ljudi, 
mestnjanov, zakonskih, rodbine, prijatlov, zapovedajočih in 
podložnih, — je občinstvo družbenosti, vlade, postav, prav, 
dolžnost in sredstev za pospeševanje občne in edine sreče 
in blagostanja. To je domovina. 

Kaj pa je domoljubje? Domoljubje je iskreno pri
zadevanje za napredovanje vsega, kar domovini donosi 
srečo in varnost? V kteri domovini pa se najde sreča in 
varnost? V" oni, v kteri vsaki stanovnik svojo dolžnost 
sveto izpolnuje. Ktere pa so te dolžnosti? So poglavitue 
tri: z m e r n o s t do s e b e , prav ica do s v o j i h l judi 
in pobožnos t do B o g a : „Dajte, da zmerno, pravično 
in pobožno živimo na tem svetu!" je rekel nekadaj modri 
ev. Pavel. (Kon. si.) 
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Kaj je domoljubje? 
Govor prečastitega kanonika Josipa Maric-a v stolni 
cerkvi ob obhajanji stoletnice na slavo narodnega horva-
skega pesnika Andrej a Kačiča-Miošiča v Zagrebu 

13. dec. 1860. 
(Konec). 

Perva dolžnost vsakega domoljuba tedaj je z m e r n o s t 
do samega sebe, in to v tihem in burnem času. Ima se 
tedaj pravi domoljub čisto in pošteuo ponašati, da bo krepka 
podpora domovini svoji; zakaj kaj ima domovina od tega, 
ako so ji sini bolehni, slabi in spačeni? Pravi dooioljub 
mora svoje duševne moči, kolikor je le mogoče, razvijati 
in izobraziti se , da svoji domovini na vse kraje koristi; 
mora varovati svoje zdravje in življenje, da ga v potrebi 
svoji domovini žertvuje; mora nad svojim poštenjem čuti, 
da ga domovina spoštuje in sodeželani stavijo zaupanje v 
njega; z eno besedo: mora do sebe v vsem zmeren biti in 
občni blagor, pa ne samo svojega, pred očmi imeti. Davida 
na čelu njegove vojske napade enkrat taka žeja, da ni 
imel ne sline, da bi si svoje suhe usta zmočil. To videč 
se trije njegovih vitezov serčno podajo posred sovražnikovih 
čet k studencu, in mu prinesejo požirek vode. Vidivši to 
David osupne in je kakor okamnjen. In prevdarši nevar
nost, kteri so se junaci s tem početjem izpostavili, in 
prevdarši, da bi ali ti ali drugi za kaj sličnejega ali gor-
jega morebiti z uspehom odpravili s e , ter zavoljo udob
n o s t i , ktera se preterpeti more, v nevarnost djali živ
ljenje svoje, ktero so samo domovini dolžni, reče: „Zakaj 
bi pil jez kri svojih podložnih ?;f in zlije vodo na zemljo. 
Glejte izgled zmernega domoljuba! — Pravi in modri 
domoljub je posebno v burni dobi zmeren. Zakaj modri 
domoljub ve, da viharji ladijo ali ob kamnju razbijajo ali 
jo pa v ponor stermoglavjajo, zmerni vetri pa jo k nje
nemu cilju gonijo; on ve, da nagli dežji in plohe povodnji 
delajo, ki vse pokončavajo, tih in pohleven dež pa nakvaša 
in plodi zemljo; on ve', da silni ojrenj žjre in uničuje, zmeren 
pa greje in godi; ve, da slabi samo ob času nevarnosti ali 
kukajo ali večejo in razsajajo, jaki in modri pa pripravno, 
pokojno in prevdarno pričakuje čas možkega boja; ve, da 
dobra vlada plaka nad puntom svojih podložnikov, zločudua 
pa se smeja, ker ve, da v motežu in metežu se najboljega 
plena nadjati more. 

Ko so se Rimljani za Sila in Maria, za Gina, Kati-
lina, Klodija, Cezara in Pompeja v dolgo terpečih vojskah 
popolnoma razdjali in Rim v veliko groblje prestvarili, so 
se vergli tudi še pod ojstro šibo Oktaviana in triumvirata, 
samo da se po tolikih nemirih in nezgodah spet enkrat od-
počijejo pri domorodnem ognjišču. 

Druga je dolžnost domoljuba: p r a v i c a do s v o j i h 
s ode ž e l a no v. Pravica, gospodje moji! je najvišja dolž
nost pravega domoljuba, ker na pravici počivajo vse prava 
deržavljanske. ^Pravica dviga narode, nepravica jih pa po-
gubljuje" — govori sv. pismo. Zatrile na zemlji pravico, 
in zaterli bole z njo prava, s pravi pa slogo in pokornost, 
s pokornostjo srečo in varnost domovine. Nepravični človek 
je največje zlo v domovini; nezmožen je starašina, nesta
noviten podložnik, plašljiv vojni k. odurau oče, spačen sin, 
nezvest prijatel, goljufen tergovec, in gerd deržavljan v 
vsem. On je kuga, on je bič domovine. To so vam oni 
jadniki, kteri so brez iskre domoljubja, kteri se kakor kača 

celo do podnožja kraljevskih prestolov doplazijo, se na pers i 
terkajo, pa s svojo hudobnostjo in lakomnostjo, s svojo ne
zvestobo in izdajstvom omraze najboljega vladarja pri pod-
ložnikih, in razpro očeta z njegovimi otroci ter na deržave 
in prestole neizlečljive razlivajo jeze in čemere. To so vam 
oni, kteri so podobni ubijavcom starišev svojih in ktere 
neki stari zakon obsoduje, da se s psom in kačo v vrečo 
zavežejo in v vodo veržejo. 

Nepravičeu deželan je tak kakor hajduk, kteri svojo 
lastno mater v robstvo (sužnost) daje in ubija, ter v rob-
stvo daje in ubija svojo domovino. Ta domovina je ona 
mati, ktera nam je gradjansko življenje dala, ktera ga pe-
stova in hrani, ktera skerbi za naše izobraženje, čuje nad 
našim ponašanjem, zavarjuje opravila, tergovino, obertuost 
in umetnost, brani nas notraujih in unanjih sovražnikov, in 
to ona vse dela iz materne skerbnosti, ljubezni in zve-
stosti. — O domovina! sladko ime, ime sveto, ime izvi-
šeno, ime ljubljeno za vsako pošteno serce, kdo more vse 
tvoje prava našteti! Kot domovina imaš pravo, da te lju
bimo, kot braniteljica, da te ubogamo, kot dobrotuica, bra-
niteljica in čuvarica, da smo ti udani in zvesti. Vr tebi, 
domovina I smo pervo luč ugledali, v tebi materne persa 
sisali, v tebi na ročju matere iz njenih sladkih ust našega 
sladkega govora angeljske pili glase, po tvojih smo po
ljanah skakali, skoz tvoje gore pevali, žubore tvojih po
točkov poslušali, s tvojo se hrano hranili in na tvojih 
hladnih studencih žejo gasili. V tebi počiva prah naših 
starišev, bratov, sester in prijatlov, v tebi tudi mi danes 
ali jutri in v tvojem krilu zaspati želimo. D o m o v i n a 
p e r v a za Bogom, vse, kar imamo, tvoja nam ljubezen je 
darovala! Obilici iu Jugoviči, Zrinoviči in Jelačiči, in ostalih 
junakov naših nešteto število, kteri kakor zvezde na slo
vanskem blišče nebu, ljubili so te, dvorili so te in za te 
so življenje žertovali, drugega nikakoršnega namena pred 
očmi ne imajoči, kakor slavo junaško, da so ti branili po
štenje in svobodo, in pred vsem svetom kakor vredni sini 
tvoje častno materno lice osvetlali. Imena njihove svete so 
in blagoslovljene v narodu, al ime izdajavca Brankovica 
Vuka, dokler je kaj roda, bo ostalo prokleto. 

Tretja dolžnost domoljuba je s p o š t o v a n j e B o g a in 
v e r e , in to je ona dolžnost, ktera obe perve na no^ah 
derži. Ali če misliti kdo, da domoljubje brez vere ostati 
more? \uma, Likurg iu Solon so bili postavodajavci, bili so 
očetje svoje domovine, kdo bo to tajil? Pa kdaj so oni 
pokladali iu čemu temeljni kamen, da ne bi bili na pomoč 
božanstva klicali? Iz tega sledi, da so največji domoljubi 
in najpobožneji možje bili, in v kom vere ni, v tem tudi 
domoljubja ni. Vera je okrepila Samsona, da je mogel stresti 
stebre in s sabo vred sovražnike svoje domovine upro-
pastiti. Vera je ohrabrila malega Davida, da si je upal proti 
velikanu iu ga je premagal. Vera je ojunačila slabo Ju-
dito, da je svojega naroda hudodelcu odsekala glavo. Vera 
je oduševljavala junaške Makabejce, da so sovražnikom svoje 
domovine tristo zadavali jadov. Vera je potovala med divje 
narode in jih krotila, redila in izobraževala. Vera je ob
varovala propasti stare znanosti, knjige iu umetnosti. Vera 
je pušave naplodila, močvire osušila, svilo donesla, zvonove 
izmislila in glasbo uzvišiia. Vera je sosidala veličanstvene 
hrame in ukrasila jih. Vera je iznašla izrejališča, v kterih 
se toliko umnih pa ubogih mladičev na njene stroške od-
hranjuje in izobražuje. Vera je povzdiguila pristanišča, v 
kterih se ubogi majhni otroci hranijo in podučujejo, v kterih 
se bolnim streže in grešniki na pokoro in poboljšauje živ
ljenja obračajo. Vera je pred tremi dnevi tu v mestu tako 
domoljubno delo naredila, da bode, dokler bo serce v rodu 
bilo, tako dolgo tudi slavno ime njenega dobrega dela bla
goslavljalo. Vera je tolike domoljubne dela storila, da bi 
pred na nebu zvezde kakor nje izšteti mogel. Kdor v do
movini vero podkopuje, ta ji odjemlje največjo dragocenost; 
z eno roko zida, z drugo podera; dela postave, pa od-
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vzema jim posvečujočo moč, odvzema žalostnemu v nesreči 
tolažbo, odvzema grešniku strah Božji: ubija domovini dušo, 
život, bitje in obstanek. Da! tako je; zakaj vera je temelj 
vsakega blagra v domovini, temelj postav, temelj čudoredja, 
pravice, poštenja, prestola, vlade, svobode, mira, varnosti, 
sreče in blagostanja. Kdor tedaj želi, da ga mati domovina 
svojega zvestega in dragega sina imenuje, je treba, da je 
zmeren do s e b e , p r a v i č e n do v s e h in pobožen 
do Boga . 
A ti Otce! sa neba višine, Pusti, neka svoj blagoslov steni. 
Ravnaj sudbu drage domovine. Ta oboje tvoja su dječica. 
Ti uputi narode i vlade Nek ih brani tvoj stit i desnica. 
Po savjetu neka tvomu rade; Sjedini ih i vodi u slozi. 
I n čemu prava ereca cvate, Prosvietli ih, ravnaj i pomozi, 
U tom nek se slože i pobrate! Da po njima budemo spašeni, 
Domoljubje i kršcansku vjeru Ovdje sretni, kot tebe blaženi! 


