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Са шеснаестом књигом часопис „Братство“, основ-
но гласило Друштва „Свети Сава“, које је излазило од 
1887. до 1941. године, наставља са континуираним 
излажењем од обнављања Друштва, и свог обнављања 
1997. године.

Друштво „Свети Сава“, основано 1886. године у 
Београду, чији је рад прекинут 1941. године, од свог 
обнављања 1994. настоји да одржи традицију старога 
Друштва и основне просветно-хуманитарне циљеве, а 
да истовремено у свему прати ново време у областима у 
којима се Друштво ангажује. У складу са тим и часопис 
„Братство“ својим програмом и садржајем настоји да 
се не удаљи од суштине старога „Браства“, али и да на 
савремен и модеран начин представља своје време у обла-
стима науке, просвете, културе, историје и друштвених 
збивања, цркве, уметности, књижевности и др.

Садржај XVI броја „Братства“, чији се профил, 
као годишњака, изградио током претходних петнаест 
година излажења у складу са радом и циљевима Друшт-
ва „Свети Сава“, посвећен је областима које су редовно 
заступљене на његовим страницама и темама које су из-
раз савремених збивања у нашем времену.

Један од важних задатака Друштва „Свети Сава“ 
од његовог оснивања 1886. био је да непрестано духов-
но окупља Србе који живе расути на разним странама 
ван своје матице и да доприноси очувању њихове све-
сти о идентитету, традицији и коренима. Стога је увек 
на страницама часописа налазио места већи број из-
ворних, истраживачких и научних прилога из историје, 
етнологије, историје цркве, просвете, културе и др. У 



тим оквирима налазе се и теме прилога у овом броју – 
прогон православних свештеника у Далмацији, Српско 
гробље у Дубровнику, етнографски описи обичаја код 
Срба у Мађарској, српски сабори, кратка историја 
Патријаршијске библиотеке у Београду, Срби у очима 
Византије, опис манастира Београда и др. 

На крају, као што је уобичајено, објављује се извештај 
о раду Друштва у протеклој години, чији је средишњи 
догађај било обележавање 125-годишњице Друштва 
„Свети Сава“.

Уре ђи вач ки од бор



OBRA]AWE SVETOM SAVI

Устани из хлеба, Свети Саво,
из зрна соли;
из овчјег руна, из вучје земље,
из зделе млека,
из пшенице и ражи!

Трпеза за којом смо,
твоја је трпеза;
хлеб који ломимо,
из твог је жита;
вино које пијемо,
твоје је вино.

Устани из воде преображене,
из плода и ветра!
Устани из вина, из горе,
из Слова и из кошнице.
Изгнане књиге
преко поља прелећу.

Светли зрно пшенице
ил дете у колевци.
Твоје нас очи воде
у другу земљу.
Устани, Свети Саво,
и благослови хлеб
који једемо!

Слободан Ракитић

811.163.41-1
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PROGON PRAVOSLAVNIH SVE[TENIKA U 
OKUPIRANOJ DALMACIJI

1918–1920. GODINE

Апстракт – У раду се открива једно мало позна-
то питање – прогони и затварање свештенства Српске 
православне цркве од стране италијанских окупацио-
них власти у Далмацији у раздобљу од 1918-1920. Из-
вестан број свештеника који су показивали отпор пре-
ма италијанској окупацији били су уклоњени из својих 
парохија, затварани и након пресуда воних судова де-
портовани у различите крајеве Италије. Доласком вла-
де Франческа Нитија њихово протеривање у Италију је 
било забрањено иако је италијанска окупациона власт 
наставила да над њима врши систематску контролу тако 
што је испитивала њихово понашање и ставове према 
уједињењу и италијанској окупацији. Имена свештени-
ка, укључујући и неколико монаха из манастира Крупе, 
наводе се у раду.

Кључне речи: италијанска окупација, Српска право-
славна црква, адмирал Мило, Шибеник, манастир Крупа, 
манастир Драговић.

Судбина православног свештенства и његово држање на про-
стору који су запоселе италијанске оружане снаге након закључења 
Примирја са Аустроугарском, 3. новембра 1918. године, остали су 

27.222(497.11)-9(497.13)“1918/1920”
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дуго времена непознати. Истраживања су углавном била управљена 
на сукоб који је настао између католичке цркве с једне и италијанских 
власти и Св. Столице с друге стране. Окупирани простор обухва-
тао је територије епархије Далматинске, као и делове митрополије 
Горњокарловачке. Унутар окупиране зоне нашли су се, поред примор-
ских градова настањених српским живљем (Задар, Скрадин, Шибе-
ник), и градови и вароши у унутрашњости (Книн, Дрниш, Обровац, 
Бенковац, Кистање, Ервеник, Жагар, рудници Сиверић и Велушић и 
друга места) у којима је живео велики део српског живља.1 Статистич-
ки подаци у XIX и XX веку показивали су, према попису обављеном 
1807. године, да је у оквиру Илирске покрајине у Далмацији живе-
ло под млетачком влашћу 200.000 римокатолика и 80.000 православ-
них. Према званичном попису обављеном 1846. године у аустријској 
Далмацији живело је 79.770 православних верника и 694. унијата.2 
Према Шематизму епархије Далматинске из 1891. године на том про-
стору су се налазила три манастира (Драговић, Крка и Крупа), три 
протопрезбитерата, 53 парохије, 3 капеланије и 80 цркава.3 Према ше-
матизму источноправославне Патријаршије по подацима из 1924. го-
дине на простору Далматинско-истријске епархије са седиштем у Ши-
бенику деловали су протопрезбитерати задарски, кнински, шибенски 
и скрадински. Без презвитерата истарског и имотског на том простору 
је живело 70.245 православних душа. Према аустроугарском попису 
из 1910. године у Далмацији је живело 105.335 православних Срба, 
што је представљало 17,2% становништва. У време писања књиге 
Луја Бакотића, у наведеним крајевима је живело 608.000 становника, 
од којих су 120.000 били Срби, а 20–25.000 Срби – католици.4 Бројем 
и организацијом црквеног живота Срби су представљали значајан део 
становништва у крајевима под италијанском окупацијом.

Распад Аустроугарске и стварање Покрајинске владе за Далмацију 
са седиштем у Сплиту изазвали су позитивну реакцију представника 
двеју цркава у Далмацији. Задарски надбискуп Винко Пулишић по-
здравио је настале промене и обећао подршку њеном раду. Стеван 

1 За текст Лондонског уговора, R. Albrecht-Carrie, Italy at the Paris Peace Confer-
ence (Hamden, Conn., 1966), 334–339).

2 Н. Милаш, Православна Далмација (Нови Сад, 1901), 471–472, 568–569.
3 Šematizam Pravoslavne eparhije dalmatinske i istrijske za godinu 1891 (Zadar, 

1891), 45.
4 Више аутора, Срби у Хрватској. Насељавање, број и територијални размештај 

(Београд, 1993), 33; Л. Бакотић, Срби у Далмацији од Млетачке републике до ује ди-
њења (Београд, 1938), 5.
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Јавор, епископски намесник, придружио се надбискуповим речима 
и упутио је честитке новој влади. Он је такође, почетком новембра, 
упутио посланицу православном свештенству у којој је саопштио да 
„више није нужно да моли за цара и краља Карла“. У наредним ме-
сецима упутиће свештенству упутства за свој рад и држање. Јавор је 
иступио у име одсутног епископа Димитрија Бранковића који је био 
на путу.5

Италијанске окупационе власти брзо су дошле у отворени сукоб 
са католичким свештенством (надбискуп, бискупи, жупно свештен-
ство, црквени редови). Сукоб је временом добио различите облике 
и оштрину, што је довело до тога да је окупациона власт католичку 
цркву и клер у окупираним крајевима сматрала опасним противником 
који је озбиљно угрожавао њене активности, положај и углед. Да би 
отклонили отпор и ублажили непријатељство католичког клера који 
је одлучно подржавао стварање заједничке државе Срба, Хрвата и 
Словенаца, италијанска влада и окупационе власти су тражиле под-
ршку Св. Столице. То је довело до отвореног сукоба између далма-
тинског католичког клера и врхова цркве у Риму, који су мање-више 
отворено подржавали окупацију.6 Сукоб се заоштрио до те мере да ни 
интервенције из Ватикана нису довеле до његовог смиривања. То је 
навело гувернера окупираних територија адмирала Енрика Мила да 
непослушно свештенство кажњава прогоном из својих жупа, било у 
друга места изван окупиране територије, било у Италију.

Ни српска православна црква и свештенство нису били поштеђени 
притиска окупационих власти, војних судова и интернација. Од првих 
дана окупације, италијански комесари и представници окупацио-
них власти мотрили су на поједине свештенике и њихове делатно-
сти. Већ средином децембра 1918. године капетан Марчело Родоло, 
војни комесар у Шибенику, обавестио је гувернера Мила да је пра-
тио рад и изјаве пароха Православне цркве у Шибенику Константина 

5 A. Bralić, Zadar u vrtlogu propasti Habsburške мonarhije 1917–1918. godine. 
Časopis za suvremenu povijest 1 (Zagreb, 2006), 260. Бранковића су сматрали аустро-
филом.

6 За приказ италијанске политике и поступака на окупираном подручју, D. 
Živojinović, Italija u Dalmaciji 1918–1920. godine. Zadarska Revija 1–2 (1974), 98–120; 
Š. Peričić, Prilog poznavanju italijanske okupacije Dalmacije 1918–1923. godine. Radovi 
Instituta JAZU u Zadru, 20 (Zadar 1973), 7–48. За више података о сукобу између Св. 
Столице и далматинског клера, види Д. Живојиновић, Сукоб између Ватикана и ка-
толичког клера Далмације 1918–1919. године. Зборник Филозофског факултета, 
XIII–1 (Београд, 1976), 249–276.
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Крстановића. Напоменуо је да има бројну породицу и да се уздржавао 
од политичких активности и изношења свога мишљења. Бојао се да ће 
имати непријатности уколико почне да се бави политичким радом. Ро-
доло је веровао да ће се Крстановић уздржавати од политичког рада, 
али је одлучио да прати његове делатности, изјаве, проповеди, састан-
ке са противницима окупације.7 

Средином марта дошло је до сукоба између становништва и 
италијанских власти у Шибенику изазваног забраном локалним 
српским и хрватским организацијама да иступају у име југословенске 
државе. Оне су тражиле слободу политичког деловања. У одговор 
на такве захтеве, Мило је одлучио да се већи број свештених лица 
ухапси и интернира у Италију. Међу њима су били свештеници 
Крстановић, Никола Стојисављевић, Никола Новаковић из Карина, 
Урош Доброта из Кистање и отац Милош Парента, професор Право-
славне богословије у Задру. Међу протераним налазило се и неколико 
католичких свештеника (фра Луиђи Маруљ, управник музеја у Книну, 
дон Иван Каталинић из Скрадина, дон Анте Никић, фра Бонавентура 
Шарић, жупник у Кијеву, Бернардин Баричевић из Великог и Шиме 
Пицинић из Малог Лошиња. Поред свештенства обе вероиспове-
сти, из Шибеника су били интернирани у Италију, у Гвалдо Тарди-
но, и најистакнутије личности у граду: др Нико Суботић, народни 
посланик, др Винко Смолчић, председник Народног вијећа, Марко 
Стојић, председник шибенске општине, Крсто Сунара, поседник, 
Иво Рендић, судија, др Иво Аничин и др Антун Рајевић, адвокати, 
Иван Мерлак, трговац и други.8 О депортацији свештеника и угледних 
личности читаоце је обавестило сплитско „Ново Доба“. Вицеадми-
рал Артур Ниблак, командант америчке зоне у Далмацији, сазнао је 
такође о депортацији именованих свештеника. О томе је обавестио 
италијанског адмирала Уга Ромба, председника комитета адмирала за 
Јадранско море. Осудио је акције италијанских власти у окупираној 
територији.9

Прогони и интернације постали су временом стална пракса оку-
пационих власти. Одлуке о прогонству и интернацијама доносили су 
гувернер и Војни суд у Задру. Грађа о процесима, оптужбама, дока-

7 Родоло Милу. Шибеник, 17. XII 1918. б.б, Governo della Dalmazia e delle Isole 
Dalmate e Curzolane, пакет 27. Historijski arhiv u Zadru. У даљем тексту као GD.

8 Међу интернираним налазили су се и угледне личности из Задра, Книна, Хвара, 
Дрниша, Обровца, Скрадина, Кистање и других места.

9 Novo Doba, Сплит, 17. III 1919; Ниблак Ромбу, Сплит, 19. III 1919. GD 31.
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зима и пресудама није сачувана, па се није могло говорити о самој 
судској процедури. Очигледно да је она била једнострана, да су се од-
луке доносиле без дужног правног процеса, често за појединце нису 
постојале ни оптужнице. Ипак, неке појединости су остале забележе-
не. Италијанске команде су често користиле превару да би сакупи-
ле тражене људе. Зна се да је у случају хапшења и интернације гру-
пе угледних људи из Книна италијанска команда користила обману. 
Појединци су позвани да дођу на разговор са генералом Виором. Кад 
су се сакупили, карабињери су их ухапсили и спровели у Шибеник, 
говорећи им да ће се вратити кућама за два-три дана. Многи су били 
без новца или потребне одеће. У Шибенику су, заједно са ухапшенима 
из других градова и вароши, укрцани на брод и превезени у Анкону. 
Одатле су одведени у различита места: Сполето, Перуђу, Ливорно, 
Чивита Векију, Тера Нуову на Сардинији. Неки су били интернирани 
у Калабрију, Гвалдо Тардину код Перуђе, Ночери Умбри. Затворени-
ци са северног Јадрана били су превезени у Венецију, Пулу и Рим. У 
Фраскатију је био интерниран крчки бискуп др Антон Махнич, кога су 
италијанске власти на острву на превару одвеле у Анкону. Ту је остао 
од априла 1919. до пролећа 1920. године, кад му је било дозвољено да 
се врати на Крк. За његово ослобођење залагао се државни секретар 
кардинал Пјетро Гаспари.

Према процени посланика Краљевине СХС у Риму у разним 
деловима Италије налазило се између 3–4.000 интернираних људи 
из Далмације и Истре. Околности у којима су живели у забитим 
крајевима Полуострва и на Сардинији били су тешки и непријатни. 
Мали број њих имао је слободу кретања, а многи су се налазили под 
сталним надзором локалне полиције. За потребе издржавања интер-
нираних италијанска влада је сваком давала дневно две лире и седам-
десет пет сентима. С обзиром на скупоћу, то је било недовољно за 
плаћање најнеопходнијих трошкова смештаја и исхране.10

Таква пракса наставила се и наредних недеља и месеци, иако је 
Покрајинска влада са закашњењем сазнавала имена и број интернира-
них. Председник Покрајинске владе, др Иво Крстељ, обавестио је кап. 
Џемса Бојда, заменика вицеадмирала Филипа Ендрјуса, команданта 
америчке зоне, да су током претходних месеци италијанске власти 
депортовале велики број свештеника православне и католичке цркве. 

10 Војислав Антонијевић Анти Трумбићу, Рим, 14. V 1919. Пов. бр. 453, Хартије 
др Анта Трумбића 45/243, Архив Југословенског одбора, Југославенска академија 
знаности и умјетности, Загреб.
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Међу њима су били Богдан Доброта, парох из Скрадина, игуман ма-
настира Крке Лукијан Торбица, монах Себастијан Јовић, као и свеш-
теници из Шибеника Крстановић и Стојисављевић. Међу католичким 
свештенством интернираним налазили су се дум Анте Каталинић, фра 
Бобо Кулишић, жупник из Трогира, фра Шимун Славица.11

Одлуком владе Франческа Нитија, створене крајем јуна 1919. 
године, било је забрањено даље интернирање житеља окупиране 
територије у Италију. Штавише, након тога у окупирану Далмацију су 
почели да се враћају интернирани свештеници и цивили. Интернације 
и пресељавање многих свештеника из окупираних крајева довели су до 
тога да у многим парохијама није било свештеника који би обављали 
потребне верске службе. Епископ Бранковић је тражио од Мила да 
се попуни упражњено место пароха у селу Струмици. У молби се 
наводило да мали број свештеника није могао да обавља неопходне 
свештеничке дужности. Недовољан број пароха, наводило се у писму 
епископа, био је последица њихове интернације или самовољног од-
ласка из својих парохија. У одговору на епископово писмо, Мило је 
нагласио да је од њега очекивао да му предложи списак имена оних 
свештеника који су били погодни за тај посао. Посебно је нагласио да 
нису смели да се баве политиком.12 Мило је био спреман да испуни 
епископову жељу, али је тражио да се за парохе постављају личности 
које нису намеравале да се баве политиком.

Нова политика владе смирила је за кратко време немир међу 
свештенством, православним и католичким. Ипак, Мило је пажљиво 
пратио збивања, спреман да ступи у акцију оног тренутка кад му се 
учини да се угрожавао италијански положај. Занимљив случај дого-
дио се почетком 1920. године. Повод за то било је именовање паро-
ха у Кијеву. Команда трупа предложила је да се на то место постави 
Петар Врцан, који се тренутно налазио у Имотском, али је пре тога 
дуго времена живео у Книну. Врцан је био свештеник и није се бавио 
политиком. Према обавештењима која је команда добила из Сплита, 
Врцан је био Србин. На то је Мило одговорио да „национална припад-
ност није била од важности за нашу политику“. Уколико је Врцан био 

11 Крстељ Бојду, Сплит, 14. VIII 1919. б.б. Naval Records of the Department of the 
Navy, Национални архив САД, Вашингтон. Крстељ је такође навео да су у Задру били 
изведени пред суд Пио Маројевић, Тома Шепаревић и Анђелко Рабадан, доминикан-
ци. Били су оптужени за подстицање побуне у Стариграду.

12 Епископ Бранковић Милу, Задар, 17. VIII 1919; Мило Бранковићу, Задар, 22. 
VIII 1919. У прилогу: текст бискуповог писма. GD 9.
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наклоњен Италији, требало је одобрити његово постављење за пароха 
у Кијеву.13 Другим речима, сваки онај ко није угрожавао италијанске 
циљеве у Далмацији, без обзира на националну припадност, могао је 
бити именован за пароха или жупника. 

У априлу 1920. године Мило је потврдио такав став. Парох книн-
ски, Илија Вуковић, тражио је сагласност италијанских власти да се у 
Книну организује верска процесија поводом предстојећих ускршњих 
празника. Вуковић је такође тражио гарантије да италијанске власти 
неће ометати или растурити процесију. Како цивилни комесар у Кни-
ну није могао да дâ такве гарантије, пресудио је гувернер. Наложио 
је комесару да обавести Вуковића, а ако треба и вернике, да „власти 
нису имале апсолутно никакву намеру да стварају тешкоће или да 
на било који други начин вређају верска осећања становништва“. 
Једино је тражио да се предузму потребне мере предострожности 
да се спрече нереди. С тим на уму, Мило је тражио од комесара да 
упозори Вуковића да је, у случају да одбије да поштује његову на-
редбу, морао да рачуна на оштру казну. Другим речима, процесија 
није смела да добије политички карактер.14 Процесија се могла од-
ржати једино под тим условом. С обзиром на наредбу владе у Риму, а 
у немогућности да појединце изводи пред суд и протерује у Италију, 
Милу није преостало ништа друго до да прати све верске активно-
сти и деловање појединих свештеника. Био је уверен да је то био 
начин да се заштите италијански интереси и циљеви у окупираним 
крајевима. 

Да су Мило и локалне италијанске власти мотриле на понашање 
и деловање православних свештеника потврђује и случај Миленка 
Зелића, пароха у Жагару. У извештају команде места команди дивизије 
у Книну, наводило се да је Зелић вршио, као једини образовани човек 
у месту, велики политички утицај у читавом крају. „Као такав водио је 
главну реч међу Србима и православним“, писао је командант места. 
У њему су локални Срби видели не само верског, већ и политичког 
предводника. Нагласио је да Зелић није скривао своју подршку новој 
држави. Свој рад обављао је на дискретан начин, водећи при том ра-
чуна да његова делатност не поприми антииталијански карактер. На-
поменуо је да је Зелић за свој рад уживао подршку монаха манастира 
Крупе. Закључио је да ће пажљиво пратити његов рад.15

13 Мило Ричију, Задар, 7. I 1920, бр. 203. GD 53.
14 Мило цивилном комесару у Книну, Задар, 17. IV 1920, бр. 3417. GD 53.
15 Команда Жагара команди XVI дивизије, Жагар, 1. V 1920, б.б. GD 57.
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У међувремену, протерани шибенски парох, Крстановић, вратио 
се у своју парохију и преузео управу у њој. По доласку у Шибеник 
био је стављен под присмотру локалних власти. За свечану службу 
у православној цркви Св. Јована 10. јула 1920. године, окупило се 
мноштво света, укључујући и неколико истакнутих локалних поли-
тичких првака. Служба је била посвећена светим апостолима Петру и 
Павлу. Док се народ окупљао пред црквом, Крстановић је саопштио 
да неће служити свечану службу пошто није смео да предузме одго-
ворност за могуће нереде. На питање команданта карабињера који су 
га разлози навели да донесе такву одлуку, Крстановић је одговорио да 
му је „личност обучена у цивилно одело и која је нагласила да говори 
у име италијанских власти, саопштила да не треба да служи свечану 
службу“. Генерал Виора је сматрао да је у питању била Крстановићева 
измишљотина, изречена са намером да изазове нерасположење локал-
ног становништва према Италији. То се, наравно, није могло доказа-
ти. Да би се ублажило непријатељско расположење, пор. Карло Се-
нека, командант карабињера у Шибенику, саопштио је Крстановићу 
да није било никакве забране да се служе верске службе, а да ће му 
забрану, у случају да до ње дође, саопштити искључиво командант 
карабињера.16

Преговори и споразум у Рапалу између влада Краљевине СХС 
и Италије довели су уклањање адмирала Мила и војне управе у 
окупираној Далмацији. Мила је заменио цивилни комесар који је био 
задужен да проведе одредбе уговора и евакуацију оружаних снага. Та 
операција је трајала неколико година. Чак и тада, локалне италијанске 
власти су пратиле делатности православних свештеника. У предвечерје 
потписивања уговора у Рапалу, команда трупа на Мљету известила је 
Мила да је Никола Вуковић, парох у Говедарима, био непријатељски 
настројен према Италији и њеном присуству на источној обали.17

Иако уздржаније у исказивању својих ставова и расположења 
према италијанској окупацији, свештенство Православне цркве под-
ржавало је борбу за ослобођење окупираних крајева. Због тога су 
поједини свештеници били под присмотром власти, док су други били 

16 Генерал Виора Милу, Шибеник, 12. VII 1920. године, GD 53. Неколико дана 
касније, Виора је обавестио Мила да је служба у цркви била посвећена рођендану 
краља Петра. Служба и окупљање народа прошли су без икаквих инцидената. Исти 
истом. Шибеник, 17. VII 1920, б.б. Исто 57.

17 Извештај о политичким приликама на Мљету, 10. X–10. XI 1920. године, б.б. 
Исто 30.
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интернирани и затварани. Занимљиво је приметити да епископ далма-
тински Бранковић није имао запажену улогу у делатностима право-
славног свештенства. То је одударало од држања католичких бискупа 
који нису презали да отворено критикују политику Италије и Св. Сто-
лице и залажу се за заједничку државу, Краљевину СХС.

Драгољуб Живојиновић

EXPULSION OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH 
PRIESTS FROM THE ITALIAN OCCUPIED TERRITORIES

1918-1920.

Summary: In this article, the author shows, by using Italian archives and do-
cuments, that the Italian military authorities in the occupied Dalmatia and islands 
were exerting a substantial amount of control over the activities and actions of 
the orthodox priests. They were put under the control, their activities were wat-
ched over carefully, they were invited to explain their behavior, brought before 
the military tribunals and in numerous cases were deported to Italy, together with 
the thousands of other opponents of the Italian military occupation. Priests from 
numerous orthodox churches were expelled from their parishes, their activities 
were forbidden, and in certain cases they were imprisoned. After summer of 1919, 
by the order of Italian Prime Minister Franchesco Nitti, such practice was banned, 
deported priests were allowed to return to their parishes, but still were put under 
the control of the military authority. Military Governor, Admiral Enrico Milo con-
sidered carefully every proposal coming from the high church dignitaries before 
approving appointment of designed priests to their respective parishes.

Key words: Italian occupation, Serbian Ortodox Church, Admiral Milo, Shi-
benik, Krupa monastery, Dragovich monastery, Theological School in Zadar





ULOGA I ZNA^AJ SRPSKIH DR@AVNIH, 
CRKVENIH I NARODNIH SABORA

Апстракт: Сабори и саборовање у српском наро-
ду имају веома дугу традицију. Порекло сабора може 
се довести у везу са некадашњим древним словенским 
племенским, задружним и покрајинским састајањем из 
којих су се временом, током средњег века а и касније раз-
вили државни, црквени и народни сабори. У овим сабо-
рима имају своје порекло и савремене народне скупшти-
не. Циљ овог саопштења је да укаже на настанак, улогу 
и значај државних, црквених и народних сабора чија се 
делатност континуирано може пратити од раног средњег 
века па све до данас. Свака од ових институција имала је 
веома значајну улогу у државном, црквеном, друштве-
ном, културном и економском народном животу.

Кључне речи: сабори, организација, улога, значај.

Увод

Народна окупљања у Србији имају веома дугу традицију. Углав-
ном одсликавају дух и стваралачко умеће народно и указују на при-
вредна, друштвена и културна народна стремљења. Сведочанство о 
овим окупљањима остало је у лексици и у топономастици која све-
дочи о њиховом одржавању. Хронолошки се јављају у одговарајућем 
историјском редоследу. Сабор , односно збор  и трг  су древно сло-
венско наслеђе. Панађур  је дошао под утицајем хришћанства и 
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византијске културе. Пазар  и дернек  су последица османлијске 
окупације. Вашар ,  пијаца ,  базар  и сајам  су прихваћени у непо-
средном додиру са средњоевропском и западноевропском културом. 

Разна имена која обележавају локалитете окупљања (сабориште, 
збориште, вашариште, пазариште, панађуриште, сајмиште, трговиш-
те), историjски гледано, обележаају и њихову развојну путању. Углед 
и значај насеља у којем се народ окупља ценио се по томе да ли на тим 
окупљањима учествују посетиоци из ближе или шире околине, колико 
дана трају, колико и какав свет долази, са којим производима и каквим 
квалитетом робе се тргује и колики се финансијски обрт на њима по-
стигне. Уосталом, и сада, у првим двема деценијама на почетку XXI 
века, у многим местима се види постојаност оваквих окупљања чији се 
називи разликују по појединим предеоним целинама. 

Сабори и зборови су у српској историји имали веома велики 
државни и црквени значај. Осим државних и црквених сабора веома 
велики значај су имали и народни сабори који своју улогу нису из-
губили ни у савременом животу. Осим државног и црквеног значаја 
сабори су имали имали велику улогу у развоју српског друштва у 
националном и политичком погледу. Уосталом, о томе ће бити више 
речи у даљим излагањима. 

I

Државни сабори

Литература о српским државним саборима  веома је разноврсна и 
релативно обимна. Ово посебно потврђује расправа Николе Радој чића 
под насловом Српски државни сабори у средњем веку коју је објавила 
Српска академија наука 1940. године. Посебна пажња у поменутој сту-
дији посвећена је представничким телима из којих су настали српски др-
жа вни сабори у раном средњем веку. Кроз анализу су обухваћени српски 
државни сабори који су одржавани почев од времена великог жупана 
Стефана Немање преко саборске делатности у време краља Стефана 
Првовенчаног и његових наследника Радослава и Владислава. Приказана 
је потом делатност српских државних сабора у доба краља Уроша Вели-
ког и његових синова Драгутина и Милутина, а потом и у време краља 
Стефана Дечанског и царева Душана и Уроша1. Константин. Јиречек је 

1  Н. Радојчић, Српски државни сабори у средњем веку, посебна издања Српске 
академије наука, књ.CXXX,   Друштвени и историјски списи, књ. 54, Београд, 1940.
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обратио пажњу на државне саборе који су обухватали читаву земљу 
и скупове које су организовале поједине жупе.2 Сима Ћирковић је 
истакао да распад државне територије на самосталне кнежевине об-
ласних господара и изумирање династије Немањића (1371) нису до-
вели до укидања државних сабора већ утицали на промене у њиховом 
функционисању3. На основу напред поменутих проучавања и других 
података лакше се може сагледати каква је била улога држаних сабора 
у српском народном животу. 

Државни сабори су код Срба у средњем веку представљали вео-
ма значајну институцију. Претпоставља се да су се развили из древ-
ног словенског зборовања и каснијих хришћанских покрајинских 
синода. Проф. Никола Радојчић је у Барском родослову открио 
опис два облика државних сабора. Једну врсту су чинили зборови 
које је сазивао владар, а другу врсту скупови које је чинило ода-
брано племство и чиновништво које је такође потицало из редова 
племства.4

Државни сабори у Рашкој су више личили на народне скупове 
него на државне зборове. Али, у време Стефана Немање новину на 
саборима је представљала уска сарадња између државе и цркве која 
је била могућа само у областима у којима је превлађивало право-
славно становништво. Сарадња између државе и цркве у време Сте-
фана Немање представљала је једно од најважније питање о коме се 
расправљало на државним саборима. 

Послови који су се обављали на држвним саборима у време 
Немањића су били релативно једнолики. Распорављало се око пра -
вославља и уређења цркве, представљања новог владара и про-
глашавања или бирања епископа. Цркви је било много стало да се 
сабор упозна са црквеним правима која је владар признавао. Иначе, 
црква је своје унутрашње послове издвајала из државних сабора и ре-
шавала у својим црквеним оквирима, остављајући државном сабору 
само право избора митрополита, односно избор патријарха од вре-
мена цара Душана. Поред поменутог сабор је јамчио за традицијом 
освештана права, давао владару обавештења о границама имања, 
редовно присуствовао крунисању и погребу владара. Са ширењем 
државе сабор је постајао све свечанији скуп. Најсвечанији су сабори 

2  К. Јиречек-Ј. Радонић, Историја Срба, књ. I, Београд 1952, с. 73, К. Јиречек-Ј. 
Радонич, Историја Срба, књ. II, Београд, 1952, с. 260-261.

3  С. Ћирковић, Работници, војници, духовници, Београд, 1997, с. 336-340.
4  Н. Радојчић, нав. дело, с. 305.
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били у време цара Душана који је сабор свео у круг свог законодав-
ног рада и препуштао му да акламацијом потврди одлуке.5

На државним саборима није било расправљања и дебата нити 
противљења владарским намерама и одлукама. Својим присуством и 
пристанком чланови државног сабора су владарским одлукама само 
обезбеђивали ширу јавност и већи углед. Српски државни сабори 
никада нису директно одлучивали о важним државним пословима и 
пријатељским и непријатељским питањима и односима са иностран-
ством. Због тога странци српске државне саборе нису доживљавали 
као знамениту и моћну установу већ су настојали да за себе придобију 
владара и његову околину и тако обезбеде наклоност и пријатељство 
Србије6

Српски државни сабори никад нису изгубили свој утицај на раз-
витак српске државе, особито у питањима признавања владара, из-
бора црквених поглавица и проглашавања закона. Они су одлично 
испуњавали улогу чврсте копче између народа и државе, усађивали 
су у народну душу све дубље осећање за народну државу и тако 
омогућили њен живот и постојање у духовном схватању које је живе-
ло у свести народној и онда када је Србија изгубила политичку само-
сталност. Преко српских државних сабора у средњем веку, особито 
преко њихова величанствена сјаја у XIII и XIV веку ушао је у народни 
дух осећај високог националног поноса, који је стварао поуздање у 
народну будућност и неговао наде за национално ослобођење. Према 
томе српски државни сабори су једна етапа у развоју српског пред-
ставничког тела, које повезује древне народне словенске зборове са 
црквено-народним српским саборима под турском и под аустријском 
влашћу са модерним српским народним скупштинама.7 

II

Црквени сабори

Српска црква је, стицајем околности, по паду српске државе под 
турску власт, постепено преузимала, што се више могло, функције 
српске државе. У турском периоду српски државни сабори су се полако 
гасили а њихова делатност је постепено прелазила на црквене саборе, 

5  Н. Радојчић, нав. дело, с. 308.
6  Н. Радојчић, нав. дело, с. 312.
7  Н. Радојчић, нав. дело, с. 312.
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којима Турска, као теократско-војничка држава, у почетку није много 
ометала рад. Због тога је црква своје саборе допуњавала световним чла-
новима и ширила круг њиховог рада на све народне послове. Црква је 
од сабора вишег свештенства и властеле постепено изграђивала праве 
народне саборе, без обзира на старе друштвене слојеве и на нове држав-
не границе. Покоравање закључцима ових српских сабора почивало је 
на високом етичком принципу поштовања ранијих српских државних 
установа, које нису имале друге присилне моћи осим народне саглас-
ности. Посебно је то дошло до израза на територији Аустрије и Угарске 
где су се Срби склањали од турског зулума.

О црквеним саборима и њиховој делатности изванредне податке 
је оставио Радослав Грујић у прилогу Српски народно-црквени сабо-
ри8. Такође је недавно Исидора Точанац објавила расправу у којој је 
обухватила релативно краћи период под насловом Српски народно- 
црквени сабори (1718-1735).9

Црквени сабори су били највише црквено и народно представ-
ништво Срба. Развили су се из обичаја пећких патријарха под Турци-
ма, да се у свим важнијим моментима српског народног живота црква 
саветује с најугледнијим представницима из црквеног и народног жи-
вота. Такви су сабори, замењујући државне, обично бирали патријархе 
па су то обичајно народно право пренели и Срби који су с патријархом 
Арсенијем III Чарнојевићем избегли под аустријску и угарску власт. 
Срби преко свог изасланика тражили да им аустријски цар Леополд I 
зајамчи да ће и под његовом влашћу имати свог православног архие-
пископа српске народности кога изабере духовни и световни сабор. 
Цар је усвојио молбу народних представника и омогућио Србима да 
под аустријском влашћу могу живети по својим обичајима и да могу 
из свог народа постављати себи архиепископа кога црквени и светов-
ни сабори изаберу. На тој су основи у Карловачкој митрполији више 
од два века вршили не само избор архиепископа, него су решавали 
многе друге народне, црквене, просветне па и чисто политичке про-
блеме Срба који су се налазили под аустријском и угарском влашћу.10

На саборима су у почетку превладавали црквени представници, 
на челу са епископима и са архиеписковим придворним свештен-

8  Р. Грујић, Српски народно-црквени сабори, Народна енциклопедија српско – 
хрватско – словенaчка, књ. IV Загреб, 1929, с. 382-384.

9  И. Точанац, Српски народно-црквени сабори (1718-1735), Историјски институт, 
посебна издања, књ. 54. Београд, 2008.

10  Р. Грујић, нав. рад, с. 382.
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ством. Али, касније је уобичајено и озакоњено да поред архиепскопа 
и епископа може бити још једна трећина представника монашког 
и парохијског свештенства, а остале две трећине да морају чинити 
световници, односно обични грађани. Први пут је то уведено при-
ликом сазива сабора 1749. када је одређено да на сабор може доћи 
само 75 изабраних посланика и то: 25 свештеника, поред еписко-
па, 25 официра крајишника и 25 представника грађана и сељака 
провинцијалаца. Декларација од 1749. дефинитивно је озаконила 
тај размер, па је тако остало све до ослобођења (1918), само што је 
од укидања Војне крајине (1871) одређено да се место 25 официра 
из укинутих крајина бира још 25 световњака без обзира на њихову 
сталешку припадност. У првим деценијама XVIII века посланике су 
за сабор обично именовали и позивали митрополити и епископи по 
својим епархијама па су то били махом најугледнији и најутицајнији 
људи. Касније је право избора посланика пренето на ондашња три 
главна сталежа српског народа који се налазио под аустријском и 
угарском влашћу. Тако су онда свештеници, војници и грађани са 
сељацима бирали, сваки за себе, по епархијама као изборним окру-
зима, по 25 својих представника у Народно црквени сабор. Изборни 
ред је од 1871. тај начин избора изменио утолико што је установио, да 
оба сталежа, свештенички и световни, по одређеним изборним сре-
зовима и по тачно утврђеном броју, душа у епархијама, заједнички 
бирају свих 75 посланика, од којих 25 морају бити свештеници, а 
осталих 50 могу бити световњаци.11

Највећи део ових сабора (њих 47), за нешто више од два века, 
одржан је у Сремским Карловцима као седишту митрополита и ар-
хиепископа аустроугарских Срба, а знатно мање по разним другим 
местима. Тако је по један сабор одржан у Баји (1694), Даљу (1718), 
Новом Саду (1722) и Темишвару (1790), а по два у Крушедолу (1703. 
и 1710) и у Београду (1730 и 1732). 12

Делокруг сабора дуго времена није био тачно одређен. Први пут је 
то било урађено у декларацији од 1779, а затим у саборском устројству 
од 1875. године. Деветнаест од свих сабора имао је главни задатак да 
изабере архиепископа и митрополита карловачког, касније патријарха. 
Сви остали сабори бавили су се решавањем разних других црквено-
народних питања и потреба у смислу нарочитих, привилегијама до-

11  Р. Грујић, нав. рад, с. 382.
12  Р. Грујић, нав. рад, с. 382.
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бивених аутономних права па и чисто политичке природе. Стога се 
сабори обично деле на изборне и привилегијално-расправне.13

Од такозваних расправних сабора најважнији је био онај који је 
одржан 1769. године. Његови закључци су послужили као основа за 
Декларацију на основу које је изведена реформа црквено-народног жи-
вота у Карловачкој митрополији и готово 90 година регулисала је све 
његове односе. Знаменит је био и сабор од 1864/65 чији су закључци 
ушли у тзв. краљевски рескрипт од 10 /8 1868. Овај сабор је извршио 
реорганизацију Карловачке митрополије па се по томе и сада управља 
црквеним животом у том делу и Српске патријаршије. Значајан је био 
и сабор од 1790. који је држан у Темишвару. Али, његови закључци 
никада нису проведени у живот иако су делимично били добили цар-
ску потврду. Он је имао више политички него црквени карактер и 
требало је да послужи Аустрији у дипломатској борби са Угарском. 
Стога је на том сабору био заступљен и четврти српски сталеж тога 
времена који је представљало пет Срба властелина из Угарске, па је 
он, поред епископа, имао 100 чланова. Међу разматрањима овог са-
бора налазио се и захтев да се, у смислу даровних повластица, одре-
ди посебна територија у Јужној Угарској за српски народ. Сличним 
политичким питањима бавио се и сабор одржан у Баји 1694. годи-
не. Њега је сазвао патријарх Арсеније III Чарнојевић, у споразуму са 
српским подвојводом Јованом Манастирлијом. На овом сабору се до-
ста расправљало о сабирању Срба расељених по Угарској и о њиховом 
насељавању по Срему, Славонији, Барањи и Бачкој. Политички сабор 
била је и мајска скупштина одржана у Сремским Карловцима 1848. 
године. На њој је закључена борба с Мађарима у одбрани народних 
и црквених права. Чисто политички сабор био је Благовештенски са-
бор који је 1861. одржан у Сремским Карловцима. На њему је донето 
устројство за Српску Војводину. Али је Аустрија, споразумевши се са 
Угарском, Војводину дефинитивно укинула и предала је Мађарима. 
Иначе, на свим саборима, почев од првог изборног сабора у мана-
стиру Крушедолу (1708), учествовали су као комесари изасланици 
аустријских царева а касније и угарске Владе.14

Последњи сабор у Аустроугарској одржан је 29. V 1910. године. 
Његов задатак је био да обнови централну народно црквену аутономну 
власт, да изабере нов саборски одбор, митрополијски и црквени савет 
и народни школски савет, да изврши избор главног школског рефе-

13  Р. Грујић, нав. рад, с. 382.
14  Р. Грујић, нав. рад, с. 383.
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рента, да допуни неке аутономне уредбе, а нарочито уредбе о српским 
вероисповедним школама и о свештеничкој дотацији. Међутим, 
закључци ових сабора нису добили практичну примену јер је мађарска 
влада 1912. године суспендовала све главне аутономне уредбе доне-
те на саборима почевши од 1871. године, па и уредбу о устројству 
Српско народног-црквеног сабора из 1875. године полазећи од тога да 
су сабори после 1868. године „донели неке уредбе, које су штетне по 
највиши краљевски надзор и крње мајестетска правила“.15

У првој половини XVIII века, а нешто и касније, сабори су служи-
ли епископима и митрополитима карловачким као снажан ослонац у 
одбрани од државних власти врло често крњених и поништаваних на-
родних и црквених повластица. Са сабора су слате многе тужбе и на-
родне депутације цару у Беч да траже заштиту против многих насиља 
и злоупотреба разних представника угарских и хрватских државних 
власти. Али су државне власти стално ометале рад сабора па су сабо-
ри били више на штети српској цркви и српском становништву које се 
налазило под угарском влашћу.16 

Органи Српског народног црквеног сабора били су:
1. Саборски одбор кога је бирао сабор. Сачињавао га је митро-

полит, односно патријарх, један епископ, два свештеника и пет свето-
вњака.

2. Митрополитски црквени савет. Њега су сачињавали: митропо-
лит, односно патријарх као председник, два епископа, три свештеника 
и три световњака које бирао сабор.

3. Народно школски савет који је био врховна, управна и надзорна 
власт у свим српским вероисповедним народним основним школама 
као и другим просветним институцијама. Савет се састојао од главног 
школског референта и шест других изабраних чланова. И овом савету 
је председавао митрополит.17

Црквени сабори су били једна од најважнијих установа. Пред-
стављали су, као што се види, место на коме се, поред избора вели-
кодостојника, расправљало о свим проблемима која су се тицала очу-
вања етничког и верског идентитета Срба који су живели не само у 
Аустрији и Угарској него и на другим странама. То најбоље потврђују 
органи сабора који су се старали о појединим питањима црквеног, об-
разовног и ширег друштвеног значаја.

15  Р. Грујић, нав. рад, с. 383.
16  Р. Грујић, нав. рад, с. 383-384.
17  Р. Грујић,нав. рад, с. 384.
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III

Народни сабори

Народни сабори имају друштвену, економску и културну улогу. 
Спадају у веома популаран облик народног окупљања. Организују 
се у време појединих великих верских празника (Благовести, Свети 
Ђорђе, Велика и Мала Госпојина, Митровдан, Свети Михаило и Гав-
рило, Свети Никола,), код појединих манастира, знаменитих цркава 
или познатих култних места и лековитих вода. За учешће на оваквим 
скуповима се облачило свечано одело јер се присуствовање на сабо-
рима сврставало у веома важан друштвени догађај То је била прилика 
да се учесници сретну, упознају и да буду „виђени“. На саборима су 
се састајали кумови, пријатељи и познаници и договарали о разним 
стварима. Сусретали су се и сусрећу не само учесници из ближе око-
лине него су долазили и долазе и они из знатно удаљенијих крајева. 
Са њима се и данас, као што је то било и у прошлости, склапају по-
знанства и пријатељства, понекад просе девојке, успостављају брачне 
везе и решавају многа животно важна питања. 

Сабори су били и остали веома значајна економска манифестација. 
Свако је на сабору могао продавати и куповати и нико га у томе није 
смео ометати. Посматрано са економског становишта, рекло би се, 
да је главна и основна сврха сабора била продаја и куповина ства-
ри које су биле потребне у домаћинству и свакодневном животу. Због 
тога се комуникација веома много обављала између купаца и прода-
ваца. Склапали су се трговачки послови и нагодбе, вршила размена 
добара, обављала се купопродаја стоке и разноврсних производа ра-
тарских и занатских. Трговци су продавали различиту робу, крчмари 
крчмили вино и ракију, месари су пекли јагањце, овце, козе и свиње 
и продавали месо и учесницима обезбеђивали исхрану. Упоредо са 
овим сабор је попримао световни карактер и постајао веома забавна 
манифестација. 

Сабори су били и остали културно-забавне манифестације које 
настављају традицију ранијих вишевековних окупљања. Момци и 
девојке на сабор долазе ради игре и весеља па се из тих разлога труде 
да обезбеде учешће на оваквим скуповима, да уживају у игри, песми и 
музици која се изводи на традиционалним, али и савременим, музич-
ким инструментима. Савремени сабори имају више сценска обележја 
јер некадашње ритуално-верске одлике мање долазе до изражаја. 
Савременим саборима посебну драж дају народна музика, игра и 
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песма као и приказивање неких традиционалних народних обичаја.У 
окупљањима на саборима посведочена је исконска тежња српског на-
рода за заједништвом и потребом за сусретањем код појединих са-
кралних објеката из којих вековима зрачи духовна снага њиховог ет-
ничког и културног бића.

Међу саборима који настављају традицију и доприносе развоју 
наше културе, између осталих, посебно место заузимају Вуков сабор 
у Тршићу, Мокрањчеви дани у Неготину, Хомољски мотиви у Куче-
ву, Сабор у Гучи а посебно Сабор народног стваралаштва који сва-
ке године, са веома скромном бригом Министарства културе Србије, 
организује Савез аматера Србије у Тополи. 

IV

Општије напомене

О саборима и њиховом значају за чување етничког идентитета 
било је речи у добро познатом часопису Сабор народног ствара-
лаштва Србије који, у организацији Савеза аматера Србије, прати 
ову и у земљи и у иностранству веома угледну културно уметничку 
манифестацију. На његовој реализацији се ангажује завидан број на-
учних радника и уметника и преко 400.000 учесника.18 

Реч „сабор“ представља старословенско наслеђе које припада 
свим словенским језицима. Из старословенског, посредством цркве-
нословенског, ова реч је ушла и у све словенске књижевне језике. Али, 
остала је и у народном говору, а код нас се као последица различитог 
изговора исте речи предвојила у речи сабор и збор.19

Саборовање у српском народу има дугу традицију. На саборима 
су решавани и решавају се многи државни, црквени, друштвени и кул-
турни послови. Сви сабори имају шири друштвени значај. Најважнији 
су били државни сабори који су се развили, по свему судећи, из пле-
менских скупова, а по примању хришћанства, томе су доприносили и 
одређени црквени скупови.

Државне саборе је сазивао владар. Они су се одржавали у влада-
ревом столном месту (Рас) или његовој близини (Дежева) или у се-

18  М. Недељковић, Библиографија „Сабора“, год. 1997 (XI)-2006 (XX), Сабор 
34. народног стваралаштва Србије, Топола, 2006, с. 32-39.

19  М. Недељковић, Исконска нит саборовања, Сабор 34. народног стваралашт-
ва Србије, Топола,  2006, с. 28.
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дишту црквене организације (Жича, Пећ). Државни сабори су сази-
вани углавном ради крунисања владара и проглашавања наследника 
престола, затим приликом освећења српског архиепископа, а од 1346, 
за време цара Душана, и српског патријарха. Сабори су сазивани и 
ради проглашења државних закона (Душанов законик 1349. и 1354, на 
пример). На саборима су потврђиване привилегије, одлучивало се о 
рату и миру, о промени унутрашње и спољне политике, канонизацији 
раније преминулог владара, као и о неким другим питањима која су 
била од општег државног значаја. Одржавање државних (општена-
родних) сабора настављено је и у време кнеза Лазара, затим у вре-
ме Стефана Лазаревића, као и у време Ђурђа Бранковића и њихових 
каснијих следбеника.

Црквени сабори које је, по добијању српске аутокефалне цркве, 
1219. године увео Свети Сава, посебно су добили значај после пада 
Деспотовине (1459). Свака угледнија црква у којој је привремено бора-
вио патријарх, архиепископ, митрополит, епископ или игуман сазива-
ла је свој сабор, односно збор, који је преузимао улогу ранијих држав-
них сабора. Забележено је одржавање сабора и у оквиру појединих 
жупа као територијалних целина, а било је сличних скупова у току 
лета и по катунима као и по рударским насељима.20

Сабори су, поред службеног, имали забавни, културни и економски 
значај. Одржавани су и одржавају се у одређено време на устаљеним 
местима,На њима се наставља традиција и чува континуитет ранијег 
окупљања. Због тога су се на саборима у Србији, као уосталом и да-
нас, могле чути најлепше народне песме, затим музика која се као 
пратња песми и игри изводи на традиционалним музичким инстру-
ментима. Уз то могле су се видети и најлепше народне ношње, које 
су биле производ ручног рада и дело народног ума и духа. Сабори 
су били и остали места на којима се учесници међусобно спонтано 
упознају, зближавају, склапају нова познанства, усмено се договарају, 
разговарају и на лицу места успостављају нова пријатељства. Омлади-
на на саборе долази ради забаве, ради игре и весеља. Момци и девојке 
су се трудили да обавезно учествују на оваквим скуповима. Слику о 
Србима, као културном народу, модерна Европа је стварала на основу 
српске народне уметности, народне песме и игре. 

Традиционално народно стваралаштво, као и остали видови 
традиционалне народне културе, формирани од припадника мно-

20  С. Ћирковић-М. Благојевић, Збор, у: Лексикон српског средњег века, 
Београд, 1999, с. 222-228.
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гих анонимних стваралаца из народа и наслеђени из дубине векова, 
преношењем искуства и умећа с колена на колено, почели су да се, 
стицајем друштвених и других околности, полако напуштају у другој 
половини XX века. Јавиле су се нове песме и нове игре инспирисане 
савременијим догађајима, које су запретиле да са историјске позорни-
це потисну традиционално народно стваралаштво, што је посебно по-
тенцирано у време савремене транзиције и такозване глобализације. 
Али, наши уважени истраживачи и повесничари народне културе 
– етнолози, етномузиколози, етнокореолози, фолклористи, како они 
ранији тако и ови данашњи њихови следбеници, уочили су ове окол-
ности и предузели су одговарајуће мере које су видно допринеле за-
штити нашег традиционалног духовног народног стваралаштва по 
коме смо у свету били препознатљиви. Томе је неизмерно много до-
принео Савез аматера Србије. Учинио је све што се могло да заштите 
ово наше традиционално духовно народно благо и за садашње и за 
далека нека покољења.21

У програмима Сабира и Савеза аматера Србије сачувани су од 
заборава, као обележје идентитета, веома значајни сегменти из на-
родног живота, и то у условима интензивног преображаја, посебно 
промењених у прошлом столећу, успостављањем живих кому ника-
цијских односа у привредним, друштвеним и културним областима на 
релацији село-град као и унутар сеоских средина. То неговање и са-
борско приказивање наслеђа народне уметности у савременим усло-
вима не представља само вредновање и на известан начин очување 
запостављених традиционалних творевина из прошлости већ предста-
вља спону у исказивању заједничких особености и карактерних црта 
културног континуитета у чувању националног идентитета. У томе 
ће традиционалне вредности, поникле из унутрашње нужности чо-
вековог бића, и даље, у случају народне игре, песме, свирке, обичаја, 
ликовно-естетских одевних вредности, бити усмерене према новим 
облицима уметничког изражавања и стварања нових модела на осно-
вама аутентичног културног народног стваралаштва.22

Ови прегаоци и чувари нашег традиционалног културног наслеђа 
покренули су и, упркос великим препрекама, организовали сабо-
ре наших фолклорних вредности са циљем да се аутентични обли-
ци народне уметности очувају неговањем у локалним срединама и 

21  Д. Антонијевић, О саборима у Срба, у: Сл. Војиновић, Сабори у  Срба, Мла-
деновац, 1997, с. 10.

22  Д. Антонијевић, нав. рад, с.11.
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приказивањем одабраних вредности у јавним сценским наступима. 
Захваљујући тој предузимљивости и предузимљивости њихових 
данашњих настављача, сабор је временом постао, упркос свим 
тешкоћама кроз које пролази, једна од највреднијих манифестација и 
светковина културног, уметничког и националног карактера. Постао 
је највреднија манифестација и смотра у домену неговања и очувања 
и сценског приказивања традиционалне народне уметности у регио-
налним и општинским просторима на тлу Србије. Занимљиво је да 
саборско стваралаштво прихватају и деца која на тај начин желе да у 
сећању сачувају свој завичај и његова обележја.

Данашњи сабори су изразитији у домену сценског представљања. 
Народна музика, народна игра, народна кухиња и извесни аспекти на-
родних обичаја на саборској сцени су добили један нови вид. Одевени 
у специфично саборско рухо отворили су врата неофолклоризму. Он 
се брзо усваја, практикује и помера нагласак са правих садржаја на 
формалне, са етничког на универзално, са правих уметничких вред-
ности на замене.

Садржај сабора прате и друге културне активности. Међу њима 
су гусларска посела, затим пригодне изложбе из разних области тра-
диционалног народног живота и народне културе, промоције књига, 
предавања, телевизијско снимање саборских програма, као и драго-
цени часопис Сабор народног стваралаштва Србије који зналачки, 
професионално и научно обликовао и уређивао Миле Недељковић 
са својим бројним сарадницима. Отуда интересовање да се народно 
стваралаштво развија, сачува у духу новог времена, потврђујући да 
су народни дух и народно стваралаштво незаобилазно важни делови 
народног и националног идентитета.23

V

Завршни осврт

Сабори у српском народу имају веома дугу традицију. Воде по-
рекло од старих словенских народних окупљања и решавања породич-
них, племенских, друштвених и културних питања. Српски сабори се 
хронолошки јављају у одговарајућем историјском редоследу. Деле се 

23  Сабор 32. народног стваралаштва Србије, Топола, 2004, посебно Стојан Бош-
ков, Народно стваралаштво незаобилазни део националног идентитета, у: Сабор 
32, Топола, 2004, с. 5.
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на државне, црквене и народне саборе. Сваки од ових облика делили 
су се на одређене целине.

Државни сабори представљају најстарију категорију. Њих је сази-
вао владар. На саборима је вршено устоличење владара, избор цркве-
них поглавара, решавало се о питањима граница између појединих 
предеоних целина и обавештавало о рату и миру и другим важ-
ним питањима. На оваквим скуповима није се много расправљало. 
Главну реч је имао владар. Иначе, државни сабори се нису много 
супротстављали одлукама владара. Са ширењем и јачањем државе, 
посебно у време цара Душана, сабор је углавном био свечани репре-
зентативни скуп на коме су се бирали и проглашавали поједини цркве-
ни великодостојници и решавала друга животно важна питања. На 
државним саборима се, поред обавештавања о решавању појединих 
државних питања, расправљало о избору епископа, а од времена цара 
Душана и избору (1346) патријараха Српске православне цркве. Црква 
је настојала да се сабор упозна са црквеним правима која је владар по-
штовао. Иначе, црква је своје проблеме решавала у својим оквирима 
без обзира на то што су државни сабори били израз развоја српске 
државности до пада Србије под турску власт.

Црквени сабори су посебан значај добили по паду српске државе 
под турску власт. Развили су се и ојачали под Турцима из настојања 
пећких патријарха да се у свим моментима српског народног живо-
та саветују са најугледнијим представницима из црквеног и народног 
живота. У турском периоду су се српски државни сабори полако га-
сили.Али су црквени сабори постепено преузимали неке државне по-
слове и решавали их пошто им Турска као теократско-војничка држа-
ва у почетку у томе није много сметала. Посебан значај су црквени 
сабори имали код Срба који су после великих сеоба (под патријархом 
Арсенијем Чарнојевићем 1690. и Арсенијем IV Јовановићем Шакабен-
том 1737) живели на територији Аустрије и Угарске. Црквени сабори 
су се старали о решавању свих послова чији је циљ био решавање по-
литичких, друштвених, школских и других животно важних пробле-
ма. Овакви сабори су се на територији Аустрије и Угарске одржавали 
око два века све до коначног ослобођења Србије од турске власти. 
Запажену улогу су у томе имале митрополије међу којима посебно 
место припада Карловачкој митрополији.

Народни сабори су имали и имају друштвену, економску и кул-
турну улогу. Спадају у веома популаран облик народног окупљања. 
Организују се у време великих верских празника код појединих ма-
настира, појединих цркава, познатих култних места и лековитих вода. 
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Народни сабори су били веома значајна економска манифестација. На 
саборима се, уосталом као и сада, вршила куповина и продаја робе 
и размена добара. Народне саборе пратио је и прати разноврстан 
културно-забавни програм. Народни сабори су били и остали места на 
којима се учесници међусобно упознају и склапају нова пријатељства. 
Омладина на саборе радо долази ради забаве, игре и весеља. Свака 
већа предеона целина у свом центру има народни сабор на којима се 
учесници друже и размењују искуства и развија и чува културно ства-
ралаштво (Вуков сабор у Тршићу, сабор у Тополи, Неготину, Кучеву, 
Гучи, на пример). Народни сабори су у у музичком и играчком смислу 
били и остали, уз прекрасне народне ношње, врела народне прикази-
вачке народне уметности. Народни сабори су чувари и преносиоци 
народног уметничког и фолклорног стваралаштва које представља 
надахнуће за нова уметничка прегнућа. Истина, у новије време се у 
народним саборима осећа знатан утицај урбаног елемената на рачун 
руралних, што се мора прихватити као нормалан друштвени и кул-
турни процес. Услед тога народни сабори указују на исконску сабор-
ност српског народа и његово јединство и зaједништво у окупљању 
око традиционалног народног стваралаштва и његовог етничког и 
културног бића. Народни сабори и у савременом добу представљају 
манифестацију културе која има драгоцену улогу у културном наслеђу 
Европе и света. 

Петар Влаховић

ROLE AND SIGNIFICANCE OF SERBIAN STATE, 
CHURCH AND PEOPLE’S COUNCILS

Summary: Councils have very long tradition in Serbia. Their origins can be 
found in ancient Slavic meetings and solving family, tribal, social and cultural 
issues. Serbian councils are chronologically appearing in correct historical order. 
They can be divided into state, church and people’s councils. Each one of these 
forms can be separated into certain wholes.

State councils are the oldest of three. Inauguration of rulers, election of chur-
ch leaders, issues with nobility’s lands and declarations of war and peace are just 
some of the issues that were solved on state councils. It was summoned by the 
ruler and it didn’t oppose his decisions. With state getting bigger and stronger, co-
uncil became formal gathering where church leaders have been elected and other 
important issues were solved.
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Church councils became increasingly signifi cant after Turkish conquest of 
Serbia. During that time, Serbian state councils were slowly shut down, and chur-
ch councils took over their functions, because Ottoman empire as theocratic and 
military state wasn’t interfering with them. Church councils of Serbs who were li-
ving in Austria and Hungary as refugees had special importance. Church councils 
were solving political, social, school and every other issue whose goal was mainta-
ining Serbian ethnic identity. These roles were kept until fi nal liberation of Serbia. 
People’s councils had and have social, economical and cultural role. They belong 
to very popular model of people’s gatherings. They are organized during religious 
festival in some monasteries, churches and near known cultural spots and healing 
waters. People’s councils had very signifi cant economical role. They were used to 
buy, sell and exchange goods. People’s councils also had rich entertaining and cultu-
ral programs. The most beautiful folk songs and dances are performed during these 
meetings. New friendships and acquaintances were also made on these councils. 
They were popular among the youth because of fun, dance and music. People’s 
councils in modern times are manifestations of culture, which has precious role in 
cultural heritage of Europe and world in times of globalization. 



HUMANITARNA UDRU@EWA U 
JUGOISTO^NOJ EVROPI – DRU[TVO 

„SVETI SAVA“, PODODBOR U PO@AREVCU

Апстракт: У раду се расправља о улози коју су имала 
удружења овог типа на друштвени живот у југоисточној 
Ев ропи крајем 19. века. Имајући у виду домете европске 
историографије у овој области, приступили смо истра жи-
вању овог феномена на простору Краљевине Србије. Оту-
да је посебна пажња усмерена на проучавање просветног, 
националног и хуманитарног деловања Друштва „Свети 
Сава“, основаног у Београду 1886. године. Друштво је има-
ло своје органке – пододборе широм Србије, али и ван ње, 
у крајевима где је живео српски народ. Пожаревачки по-
додбор Друштва основан је 1889. године и радио је упркос 
бројним ограничењима до 1902. године. Основано као дру-
го по реду хуманитарно удружење у Пожаревцу, средишту 
благородног Стига, вароши која је, са традицијом напредног 
сточарског, занатлијског и трговачког центра, крупним кора-
цима крочила у токове индустријализације и постајала део 
модернизацијских процеса у српској држави.

Кључне речи: Друштво „Свети Сава“, пододбор, 
Пожаревац, образовање, хуманост, просветитељство.

Оснивање Друштва „Светог Саве“ у Београду

Европска историографија бави се проучавањем улоге друштвених 
и хуманитарних организација током друге половине 19. века, дуги низ 

061.23(497.11 Пожаревац)“1889/1902”
930.85(497.11)“18” 
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година.1 У том домену постигнути су значајни резултати, са изузет-
ком југоисточне Европе, где се у последњих неколико година чине 
значајни напори да се ова област истражи.2 Отуда смо, подстакнути 
интересовањем наших колега из иностраних научних установа, сачи-
нили план истраживања у оквиру научног пројекта, Модернизација 
западног Балкана“.3 Превасходни циљ истраживања ове теме усмерен 
је на проучавање специфичних друштвених и културолошких при-
лика на територији Кнежевине односно Краљевине Србије, желећи 
да је „осветлимо“ односно доведемо у везу са процесима који су 
се тада одвијали на Балкану. Добар пример представља несумњиво 
рад Друштва „Свети Сава“, које је своје деловање усмерило на про-
сторе Старе Србије и Македоније али и Аустроугарске монархије, 
покушавајући да подржи напоре српске Владе у покушају да се очува 
национални и културни идентитет српског народа.4

За српско баш као и за друга друштва у Европи 19. и прве полови-
не 20. века, важну улогу имале су бројне хуманитарне организације, 
које су оствариле значајнији утицај у Србији од средине седамдесетих 
година 19. века. Само помињање назива – хуманитарне, на први по-
глед може да вас наведе на закључак да се њихова улога сводила на 
пружање помоћи (одеће, обуће, уџбеника и др.) ученицима, односно 
школама. Али, није било тако. Делатност хуманитарних организација 
значајно је премашивала оквире хуманитарне помоћи. Многе од њих, 
попут Друштва „Св. Саве“, Женског друштва, Друштва „Краљ Дечан-

1 В. часописе, Paedagogica Historica,  History of Education Researcher, (number 
1-83).

2 Издвајамо посебно истраживања, Polly Thanailaki, (Ph.D. Modern History, Dem-
ocritus University of Thrace, Greece), која се бави овим проблемом дуже од једне 
деценије и која нам је својим резултатима омогућила, да боље разумемо сложене 
прилике на Балкану на измаку 19. и почетком 20. века, пратећи утицаје хуманитарних 
удружења и нарочито женског покрета на образовање и културу. Њено најпознатије 
дело, Ameriki kai Protestantismos: He ‘’Evangeliki aftokratoria kai oi oramatismoi ton 
amerikanon missionarion gia tin Ellada to 19o aiona, (America and Protestantism: The 
’Evangelical Empire’ and the dreams of the American missionaries for the 19th century 
Greece), (in Greek), Kastaniotis ed., Athens, 2005, pp. 91-100, објављено на грчком 
језику, доживело је више издања. 

3 Пројекат је прихваћен од стране, Министарства просвете и науке.
4 Овом темом су се посебно бавили: академици В. Стојанчевић и М. Војводић, 

као наставници Београдског универзитета,  проф. др Јасна Јанићијевић и  доц. др А. 
Ђуровић. В. „Братство“, 1-15, Друштво „Свети Сава“.
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ски“, Заводa за српску сирочад 5 и других, оснивале су у оквиру својих 
интерната вечерње основне или недељно-празничне школе у којима 
су се школовала деца без родитељског старања, ратна сирочад или пак 
она која су била са простора Старе Србије и Македоније. Од каквог 
је то било значаја, не само са образовног или социјалног становишта, 
довољно говори чињеница да су прва знања у овим школама (Друшт-
во „Краљ Дечански“) стицала и хендикепирана (глувонема и слабови-
да) деца.6 То показује ону другу (хуманитарну) страну српског друшт-
ва која је често у историографској, социолошкој и другој литератури 
само узгред поменута. Модерно друштво могло је бити само оно које 
се старало о васпитању и образовању свог потомства, без обзира на 
порекло, веру или здравствено стање. 

Српско друштво је крајем 19. века било на путу који је водио у мо-
дерно (грађанско) друштво. Тамо где је држава због тешкоћа у којима 
се налазила (материјалних и социјалних) била немоћна, прискакале су 
у помоћ хуманитарне организације. Њиховим радом биле су покриве-
не „празнине“ и пружена подршка држави у настојању да се што већи 
број деце али и одраслих образује, како не би заостали за временом у 
кoме су живели и стварали.

Држава је (с изузетком спора са Друштвом „Св. Сава“ 1891. год.7) 
прихватила и подржала рад ових организација посредством Мини-
старства просвете, које је у исто време вршило и надзор над њиховим 
радом. Тако су се на индиректан начин ове установе повезале с об-
разовним системом, чинећи тако једну целину, што је било од немале 
важности за модернизацију образовања. Присуство школских над-
зорника у школама ових организација обезбеђивало је не само кон-
тролу, већ и инструктиван рад, тако да се настава у њима одвијала 

5 И Завод за српску сирочад проистекао је из једне хуманитарне организације – 
Енглеског завода за ратну сирочад, који је у Београду основаo крајем 1876. године, 
енглески лекар H. Ceaman. O томе више: А. Ђуровић, Енглески завод за српску 
сирочад, у: Годишњак за друштвену историју, св. 3, Удружење за друштвену историју, 
Београд, 1999, 278-286.

6 О овом питању значајан допринос науци дао је мр М. Јанковић, који се посебно 
бавио Вељком Рамадановићем, истакнутим националним радником и сурдо педа-
гогом.

7 О томе више: М. Војводић, Друштво Св. Сава 1886-1891, Документи, Архив 
Србије, Друштво „Св. Сава“, Београд, 2000, 4-9. Друштво је од 1888. године издавало 
часопис „Братство“, у коме су своје прилоге објављивали представници ондашње 
српске интелектуалне елите С. Николајевић, Ј. Хаџи-Васиљевић, др Никола Вулић 
и други.
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као и у другим основним школама тога доба. Са друге стране, у раду 
наведених хуманитарних организација учествовали су како учитељи, 
односно професори средњих школа и Београдског универзитета, тако 
и ученици свих генерација: од основних и средњих школа до универ-
зитета.

Ангажовање ученика у различитим активностима поменутих ор-
га  низација имало је вишеструки значај за њихово духовно сазре ва-
ње. Тако су се на једном (хуманитарном и просветном) задатку на  шли 
наставници и ученици, што је у сваком случају унапредило њихов 
узајамни однос и рад самих организација, јер су они „деловали“ у 
једном новом амбијенту, ослобођени стега строге школске дисципли-
не. Добар пример за то било је Друштво „Св. Сава“, основано 1886. 
године у Београду од ондашње београдске интелектуалне елите коју 
је предводио Светомир Николајевић8, истакнути професор историје 
књижевности на Великој школи. Од самог почетка рада Друшт-
во је као један од најважнијих циљева истакло оснивање три типа 
школа: основне (Светосавске вечерње), приправне (приуготовне) и 
богословско-учитељске школе, како би се обезбедило школовање 
све већег броја ученика који су, како је то духовито приметио један 
од угледнијих чланова управе поменутог друштва др Јован Хаџи-
Васиљевић, долазили у Србију „као матицом донети“. Кроз те три 
школе прошло је у периоду од 1889. до 1904. године око 4.000 ученика 
различите животне доби и претходног знања, који су били „задојени 
духом српске просвете и родољубља“. Од наведених школа (1891. го-
дине била је укинута богословско-учитељска) најважнија је била Све-
тосавска вечерња (основна) школа која је била подељена на два течаја: 
нижи у трајању од три године, и виши (приправни), који је од 1898. 
године био такође продужен на три године. На овом вишем нивоу при-
премали су се будући учитељи и свештеници за неослобођене крајеве 
Старе Србије и Македоније.

8 АС, ДСС, 1-5, АС, МПС, 1913, несређена грађа, Одјек, 2. фебруар, 1890, 
Вечерње новости бр. 27, 27. јануар 1905, Споменица Друштва Св. Сава, 1886-1936, 
Београд, 1936, 12-15, М. Војводић, нав. дело, 4-10. С. Николајевић (1844-1922) био 
је председник Друштва  „Св. Сава“ од 1886. до 1904. године. Овај врсни професор 
историје књижевности и ректор Велике школе од 1889. до 1890. године, био је оснивач 
још једног хуманитарног друштва 1890. године: Друштва „Краљ Стефан Дечански“, 
које је утемељила прву школу за глувонему децу.
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Године 1904, после гашења приправне школе9, модернизован је 
рад Светосавске вечерње школе, тако да је она од те година била чет-
вороразредна школа. То не значи да је било занемарено школовање 
будућих свештеника, јер је и поред постојеће Призренске богословије 
била основана и Богословско-учитељска школа у Скопљу, које су 
обезбеђивале довољан „свештенички кадар“ за територију Ста-
ре Србије и Македоније. Располажући с посебним „пансионатом“, 
односно домом подигнутим 1890. године10, који је било једна од 
најлепших грађевина у ондашњем Београду, Друштво „Св. Сава“ мог-
ло је са успехом организовати смештај за питомце друштва, што је 
као пракса задржано све до почетка Балканских ратова у јесен 1912. 
године. Основном циљу који је себи у задатак друштво поставило 
био је подређен и наставни програм у коме је посебна пажња била 
посвећена предметима, како их је назвао Ј. Миодраговић, „патриот-
ског усмерења“, историји и земљопису, као и настави српског језика 
у којој су доминирале јуначке песме из доба косовског и покосов-
ског циклуса. Занимљиво је анализирати наставни план Светосавске 
вечерње основне школе, који приказујемо у наредној табели11:

Табела 1: Преглед структуре наставног плана
Светосавске вечерње школе 1905. године

Назив предмета
1. хришћанска наука
2. словенски језик
3. српски језик
4. рачун
5. историја
6. земљопис српских земаља
7. цртање
8. певање

9  Друштво је обновило рад приправне школе, али само за школску 1911/12, када 
је престала с радом ова школа као и основна због почетка Балканских ратова. АС, 
МПС, 1013, несређена грађа. Извештај председника Главног одбора Друштва „Св. 
Сава“ Андре Ђорђевића, 26. јун 1913. год. упућен министру просвете.

10 У Дому Друштва једно време (1911. године) радила је поштанско-телеграфска 
школа, као и одељење Прве београдске гимназије, АС, МПС, 1911, ф.45, 15. АС, 
МПС; 1913, несређена грађа.

11 АС, ДСС, 35-48, АС, МПС; 1913, несређена грађа, Споменица Друштва Св. 
Сава, 10-24. Настава је држана у згради Теразијске основне школе.
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Као што се види из табеле наставни план је био сличан оном 
који је важио и за народне школе. Разлика је била једино у времену 
одржавања наставе, односно трајању школске године. Наиме, уче-
ници су ову школу похађали, као што и само име каже сваке вече-
ри (сем празником) од 19-21 часова у летњем (септембар, октобар, 
март и април), односно од 18-21 часова у зимском периоду (од но-
вембра до краја фебруара). Школска година је била подељена у два 
течаја: од 1. септембра до 14. јануара и од 14. јануара до почетка маја. 
Трајала је, као што се види из поделе, нешто краће (осам месеци) него 
у државним школама12. Почињала је 1. септембра а завршавала се 
Ђурђевданским уранком, који је био права светковина за ученике и 
учитеље. Такав распоред био је направљен делом и због обавеза које 
су ученици ове школе имали у свакодневном послу (већином су били 
зидари). Школовање у овој установи за ученике који су најлепши део 
младости провели у немаштини било је више него пријатно. Друштво 
„Св. Сава“ обезбедило им је такве услове смештаја који су их чинили 
срећним и пуним ентузијазма за задатке који су их очекивали по по-
вратку у родни крај. У Дому друштва имали су смештај и здравстве-
ну заштиту, бесплатне уџбенике и друге наставне материјале, често и 
обућу и одећу коју су за питомце ове организације били прикупили 
њихови вршњаци из београдских основних и средњих школа. Посебан 
„тон“ у раду Светосавске вечерње школе давала су четири учитеља (за 
сваки разред посебан) који су одабирани из редова искусних београд-
ских учитеља. Они су се у потпуности били предали повереном им 
задатку, што је оставило трага на духовни и културни развој њихових 
ученика. За сагледавање рада друштва било је важно пратити кретање 
броја ученика, што се види из наредне табеле13:

12 Заслуга за модернизацију рада школе припада секретару друштва др Јовану 
Хаџи-Васиљевићу, који је свој план о новом начину рада саопштио на седници 
наставничког већа почетком јуна 1905. године. Овим изменама уведен је био течајни 
испит крајем првог течаја и екскурзија на крају школске године. Управитељ школе 
био је тада познати просветни прегалац Јован Миодраговић. Школа није радила 
суботом, недељом и празником. 

13 АС, ДСС, 48-128, АС, МПС; 1913, несређена грађа, Споменица Друштва Св. 
Саве, 266-267, Учитељ, 1910, 82-85. Ученици су били у Кумановске, Охридске, 
Беранске, Крушевске. Из Србије их је било око 2 одсто.

Учитељ, 1909, 82-83, Споменица Друштва Св. Сава, 266-270. узрасту од 9-31 
године. Највећи број био их из Прилепске и Велешке казе, затим Дебарске, Прешевске, 
Гостиварске, Кумановске, Охридске, Беранске, Крушевске. Из Србије их је било око 
2 одсто.
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Табела 2: Преглед броја ученика Светосавске вечерње 
основне школе од 1905-1914. године

Година 1905. 1907. 1908. 1912.
Број ученика 259 250 166 162

Број ученика се смањивао из године у годину услед учесталих 
кри за које су потресале Србију и Балкан на почетку ХХ века. То је 
било посебно наглашено, као што се види из наведене табеле у годи-
нама Анексионе кризе, 1908. и балканских ратова 1912. Интересантно 
је анализирати структуру ученика ове школе према занимању14: 

Табела 3: Преглед структуре ученика Светосавске вечерње 
основне школе по занимању у школској 1908/9. години

Врста занимања Број ученика %
зидари 118 71,08
пекари 25 15,06
кафеџије 5 3,01
циглари 4 2,40
млекаџије 4 2,40
послужитељи 4 2,40
месари 3 1,80
пиљари 2 1,20
бозаџије 1 0,60
укупно 166 100

Као што се уочава из табеле, у укупној структури ученика до-
минирала је категорија зидара 118 или 71,08 одсто, затим пекара 25 
или 15,06 одсто, док је најмање оних са занимањем бозаџије 1 или 
0,60 одсто. Овакав однос унутар структуре ученика није се битније 
мењао до почетка балканских ратова 1912. године, када је ова школа 
престала с радом15. Школа је била четворогодишња, али је често услед 
великог броја ученика у првом разреду, као нпр. у школској 1904/5. 
години било по два одељења у првој години школовања. Међутим, 

14 Учитељ, 1909, 82-83, Споменица Друштва Св. Сава, 266-270.
15 Поред ове школе у Београду, кратко време је радила основна школа при 

пододбору Друштва „Св. Саве“ у Крагујевцу од 1895. до 1898. године, а њен  
управитељ био учитељ Танасије Ристић. Остали су безуспешни покушаји да се 
слична школа отвори и у Нишу.
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у току школске године долазило је до великог осипања ученика, пре 
свега првог разреда, што се види из наредне табеле16:

Табела 4: Преглед структуре ученика Светосавске 
вечерње школе у периоду 1905-1908. године

Година
Број ученика на почетку школске 

године
Број ученика на крају школске 

године
I II III IV укупно I II III IV укупно

1905. 161 61 25 12 259 16 12 8 4 40
1908. 81 43 29 13 166 44 17 8 5 74

Ако се пореде подаци из табеле, уочава се да је 1908. године значајно 
смањен број ученика који су напустили школу у току школске године. До 
ове „немиле појаве“, како ју је назвао др Ј. Хаџи-Васиљевић, долазило 
је углавном на почетку II течаја када су започињали грађевински радо-
ви, што је одводило и ученике ове школе, који су „већма били“ зидарске 
струке. Међутим, и поред овог недостатка школа је остварила значајне 
резултате који су били вредни сваког поштовања. Описменити макар и 
једног полазника ове школе био је успех, не само за ученике и њихове 
учитеље, већ и благодет отечеству и допринос напорима српске владе да 
се очува национална самобитност српског становништва на просторима 
Старе Србије и Македоније. Та идеја била је присутна и најсвечанијег 
дана овог друштва, дана Св. Саве, у беседама које су том приликом држа-
ли угледни чланови управе, као и у песмама које су с много жара декла-
мовали тек свршени ученици ове школе, који су колико сутра постајали 
њени протагонисти у родном крају у који су се враћали с новим знањем 
и надахнути духом светосавља, који је исказан у основном моту Друштва 
„Св. Саве“: „Брат је мио које вере био“. Тог мота су се они придржавали и 
на њему градили нове духовне вредности српског националног бића.

Оснивање пододбора Друштва „Свети Сава“ у Пожаревцу

Идеја о оснивању пододбора Друштва „Свети Сава“ у Пожаревцу 
јавила се 1886. године,17 управо у време када је Друштво на главном ску-

16 Учитељ, 1909, 83-84, Споменица Друштва Св. Сава, 266-267. У првом разреду 
су због великог броја ученика била формирана два одељења.

17 ИАП, аф. Друштво „Свети Сава“, пододбор у Пожаревцу, 1889-1902. Извештај 
о раду пододбора Друштва, за период 1889-1892 .
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пу 24. августа исте године, изабрало своју прву управу. Тада су усвојена 
и Основна правила, која су представљала прве нормативе о организацији 
и раду Друштва. Према њима, како смо већ истакли, први задатак Друшт-
ва био је да „шири просвету и негује национално осећање и врлине у 
српском народу“.18 Своју „цељ“ оно је требало да врши „издавањем 
ваљаних књига, слика и песама, подизањем и потпомагањем школа, где 
буде потребно, и новчаном помоћу, где ова затребала буде.“ 

Извори средстава за остваривање задатака била су разнолика: 
годишњи члански улози редовних чланова, улози „помажућих“ чла-
нова, утемељача. Посебно су били вредновани добровољни прило-
зи и легати (завештања), који ће у првим деценијама 20. века има-
ти значајно место у приходовању Друштва. Приређивање „беседа, 
предавања и представа“, као и продаја „друштвених књига“ такође је 
омогућавало да се прикупе значајна новчана средства. 

Радом друштва управљао је Главни одбор, са седиштем у Бео-
граду, а једна од „брига“ Одбора била је да се „установе пододбори, 
где буде потребно“, као и именују „поједина лица за поверенике“. 
Дужност пододбора и повереника је била да „помажу Главни одбор у 
вршењу свога узвишенога задатка у смислу ових Правила“.

Тако су већ ова правила предвидела оснивање пододбора у дру-
гим градовима и утврдила им начелне дужности, истичући да се 
Друштво неће „мешати у политику и политичке странке“. У том је 
смислу, како смо напред нагласили, оснивач и први председник Све-
томир Николајевић, на скупу 1886. године инспиративно говорио о 
циљевима и сврси Друштва. Идеју светосавске традиције је предста-
вио као свеколики позив „у своје коло свакога Србина и Српкиње, 
који воли своју велику отаџбину, да раде на одржању и јачању свих 
оних врлина народских које су вазда биле најтврђи штит народне мис-
ли и моралног јединства“. Нагласио је да „посао“ Друштва „није бун-
товнички; није освојачки: оно позива да се чува своје. У његовом колу 
може радити сваки Србин, живео он ма на ком крају наше отаџбине, 
био он ма које вере, ма које политичке исповести. Њега је изазвала 
потреба, која се одавно у целоме Српству осећала...“19, а која је под-

18  Друштво Светог Саве,  I  издање Друштва, Београд, 1886. Из  Основних прави-
ла Друштва  Светог Саве, чл. 1.

19  Друштво Светог Саве,  I издање Друштва, Београд, 1886, из Поздравног говора 
Свет. Николајевића на првом скупу Друштва Светог Саве, 19.
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разумевала народно просвећивање, образовање и неговање српских 
народних обичаја и културе.

О интересовању за програм оваквог друштва, самим тим и 
оснивање његових пододбора у Пожаревачком крају, експлицитно 
говоре и поздравна писма која су првом скупу упућена из Кучева и 
Петровца. Тада су се Мијаило Ковачевић, срески начелник у Петров-
цу, Светозар Ристић, порески надзорник, Јеврем Поповић, свештеник, 
Илија Миљковић, учитељ, али и други трговци, кметови, чиновници, 
пријавили за редовне чланове друштва.20 

За пожаревачки крај је везано и име Луке Лазаревића (1856-1836), 
једног од чланова утемељивача Друштва „Светог Саве“, који је 1880. 
године постављен за предавача у Пожаревачкој гимназији, одакле је 
годину дана касније премештен у Велико Градиште. У пожаревачком 
округу је боравио, као просветни радник на раду у Пожаревачкој и 
Великоградиштанској гимназији до 1887. године, када је по потреби 
службе премештен у Ваљево.21 Нема фактографских података да је 
Лука Лазаревић био непосредни актер у оснивању пододбора Друшт-
ва „Св. Саве“ у Пожаревцу, али је као члан утемељач свакако био акти-
ван у Друштву. На основу тога, можемо веровати да је његов боравак 
и професионални рад у пожаревачком крају одликовало и залагање да 
се идеја светосавког друштва утемељи и на овом подручју.

Чланови утемељачи друштва били су и начелник пожаревачког 
округа Јово Јеличић и Љубомир Молеровић, секретар пожаревачког 
суда, који су положили на име утемељачког улога износ од по 25 ди-
нара тадашњих, и обојица била уписана при пожаревачком подобору 
за утемељаче друштва.22 Велимир Протић, некадашњи начелник сре-
за рамског округа пожаревачког, преминуо у Пожаревцу, такође је био 
члан утемељач Друштва уписан при пододбору у Великом Градишту.23

Подаци које смо навели показују да је код умних људи ово-
га краја, различитих занимања, постојала изражена свест о значају 
Друштва „Св. Саве“ и потреби његовог ширења у све делове земље, 
али и у крајеве изван ње, где је живео српски народ. Резултат тога 
било је постојање пододбора Друштва у скоро свим среским мести-

20 Исто, 30,31.
21 Друштво Светог Саве, 48 књига, Београд, 1937, 66.
22 ИАП, аф. Друштво Светог Саве, пододбор у Пожаревцу, акт од 28. децембра 

1890, бр. 49.
23 Исто, акт бр. 14. од  18. јануара 1892.
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ма Пожаревачког округа још од 1886. године. Тада је (21. септембра) 
установљен пододбор у Жагубици, а до 1889. године и у Великом Гра-
дишту, Жабарима, Петровцу, Кучеву.24

Истовремено се „мисао“ о друштву изродила и у самом Пожарев-
цу, који је у другој половини 20. века већ имао одредницу значајног 
трговачком, занатлијског и привредног градског насеља. Аминистра-
тивни и управни центар округа, варош Пожаревац је од обичне „тур-
ске касабе“ убрзаним темпом прерастала у културни, просветни и 
индустријски центар источног дела Србије.

О „друштвеној идеји“ сликовито говори председник „сталног“ 
пододбора, пожаревачки адвокат Миша Ж. Јовановић, у Извештају о 
раду за период 1890-1892. године. Казујући да је „цељ и задаћа Друшт-
ва Св. Саве позната сваком Србину патриоти“, изричито подсећа да се 
„још 1886. године, у овом нашем месту нашло извесних лица, која су 
покренула мисао да се у Пожаревцу образује пододбор“. Из тог раз-
лога је исте године одржан „један збор...у половини октобра месеца“. 
Међутим, идеја о оснивању пододбора је те године „пропала.. стога 
што су је ондашње власти спречиле, јер су јој хтеле придати неки по-
литички карактер и значај“.25

О политичком карактеру и ангажману Друштва не можемо говори-
ти, управо из разлога што је такво одређење у супротности са првим, 
оснивачким правилима о раду Друштва. Заиста не постоје подаци о 
раду пожаревачком подобора у 1886. години. То нас наводи на помисао 
да је адвокат Јовановић можда с правом оценио да друштвене и поли-
тичке околности те године нису „ишле на руку“ оснивању пододбора.

„Оснивачка идеја“ свакако није замрла. Обновљена је наред-
не године, о чему сведочи податак да су кутије, поклон „подобору 
од Матеје Брајера, лимара пожаревачког, вредности од 6 динара“ за 
прикупљање добровољног прилога „за друштвене циљеве“ већ тада 
биле постављене у окружном начелству, „једна у окружној благајни, 
а друга у депозитном одељењу“. У њима је у периоду од 1. септембра 
1888. до 17. јануара 1889. године прикупљено 59 динара, о чему је на-
челник округа Д. Стевановић известио Главни одбор Друштва. 26

24 АС, ДСС – 93.
25 ИАП, аф. Друштво Свети Сава, пододбор у Пожаревцу, 1889-1902. Извештај о 

раду пододбора Друштва, за период 1889-1892.  
26 АС, ДСС – 93.
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Пожаревачки пододбор Друштва „Св. Саве“ је званично почео са 
радом 5. фебруара 1889. године. Прву управу су чинили адвокат Коста 
Јездић, као председник, адвокат Стеван Ст. Максимовић, потпредседник, 
трговац Светислав Живковић као благајник, док су послове секретара 
обављали Војислав Вуловић, предавач и Илија Гојковић, учитељ. Поред 
њих, у одбор су ушли адвокат Стојан Рибарац, професор Илија Душманић 
и трговци Илија Томић, Стојан Павловић и Михајло Петровић.27

Главни одбор Друштва је надахнутим писмом поздравио оснивање 
пожаревачког пододбора:

„Управа Друштва Св. Саве са радошћу је примила вест о оснивању 
вашег пододбора, па хита да вама, поверенику друштвеном и оста-
лим повереницима и родољубима који се заузеше око тога овим пу-
тем изјави своју велику захвалност одличним и уваженим патриотама 
који састављају ваш одбор, управа је уверена да се патриотска за-
става Светог Саве у вашем месту и околини бити ношена с онаким 
родољубљем и заузимљивошћу, како и заслужује узвишени циљ које 
је Друштво истакло.“28

Поред прикупљања добровољног прилога у приложним кутијама, 
прву годину рада пододбора карактерисала је продаја друштвених 
срећака ради обезбеђивања новчаних средстава за реализацију циљева 
друштва. Али је било и непосредне помоћи: пододбор је у вредно-
сти од „39.90 динара положио новаца за поправку зграде овоокружне 
гимназије у Пожаревцу“ .29

Нова Основна правила Друштва донета 1891. године, 30 садржала 
су детаљне одредбе о оснивању, организацији и делокругу рада подод-
бора као огранака Друштва. Правила су потврдила циљ оснивања по-
додбора који се налазио у „намери да помогне Главни одбор у вршењу 
Друштвеног задатка, а према основним правилима Друштвеним“. По-
ред упознавања „појединаца са задатком Друштва“, пододбори су на 
своме подручју уписивали нове чланове и прикупљали чланске улоге 
које су месечно достављали Главном одбору, заједно са списком чла-
нова и „осталим приходима“. Приходе је пододбор могао да остварује 
приређивањем „беседа, предавања и забава у корист Друштва“. По-

27 Исто, акт од 27. марта 1889.
28 АС, ДСС – 93.
29 Исто, акт бр. 15066, од 30. децембра 1889.
30  Друштво Светог Саве, издање  бр. 30. Београд, 1923,  4-12.
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додбори су такође настојали да за чланове утемељаче и добротворе 
упишу општине, манастире, цркве, еснафе, друге установе и друштва, 
али и да прикупљају добровољне прилоге и „завештања од појединих 
родољуба“. Циљеви Друштва су се остваривали и дистрибуцијом 
„друштвених списа и свих издања друштвених“, као и „тачним и на 
време“ извршењем одлука Главног одбора. 

Ова су Правила предвиђала и „моралну обавезу“ пододбора, која 
је подразумевала утицај „сваком могућном приликом на подржавање 
народних, а истискивање туђих обичаја, на потпомагање народне 
производње и народних умотворина, на патриотска пожртвовања као 
и у опште да утиче на све оно што потпомаже остваривању велике на-
родне мисли“. Ове своје надлежности пододбор је такође остваривао 
на подручју места, среза или округа, за који је основан. 

Пододбор су чинили чланови изабрани на редовном годишњем 
скупу „Друштвених чланова“ подручја за које је пододбор установљен. 
Сваки члан Друштва, који је у целини платио свој члански улог за го-
дину, за коју се бира, могао је бити члан пододбора. Управу пододбора 
су чинили „часници“: председник, благајник и секретар „тајник“, које 
је пододбор бирао „из своје средине“. 

Председник и благајник су могли бити бирани само из редова 
чланова утемељача. Друштво Св. Саве, као и друга хумана и образов-
на удружења у грађанској Србији су имала редовне чланове, чланове 
утемељиваче и добротворе, чији је статус у друштву био одређен ви-
сином чланског улога. Члан утемељивач у Друштву „Св. Саве“ био 
онај који „једном за свагда положи три стотине динара или по сто 
динара годишње за три године“. Добротворима су сматрани чланови 
који „једном за свагда уложе хиљаду динара“.31

Поред одредби о начину рада пододбора, организовању скупшти-
на и принципу одлучивања на годишњим скупштинама, изричита је 
била одредба којом је Главни одбор задржао право да оцењује да ли је 
„радња пододбора сагласна са задатком Друштва“, те уколико „нађе да 
пододбор злоупотребљава свој положај и углед Друштва, одмах раз-
реши пододбор од сваког даљег рада“.32

Забава која је 1. децембра 1890. године одржана „у корист Друшт-
ва Светог Саве“ имала је за циљ формирање „сталног пододбора овог 

31 Основна правила Друштва Светог Саве, 1891.
32 Исто.
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друштва у Пожаревцу“. Прва седница новоизабраног пододбора, који 
је бројао 15 чланова, у циљу његовог конституисања „и пријема рачу-
на од старе управе“, одржана је 16. децембра 1890. године, у згради 
окружног начелства. Позив је упутио лично окружни начелник Јово 
Јеличић.33 

И у нови, стални пододбор Друштва су изабрани тада угледни 
Пожареваљани: трговци Лазар И. Петровић, Михајло Ђ. Петровић, 
Михајло Ђ. Петровић, Живко Лазаревић, Стојан Павловић, Нико-
ла А. Јовановић, Илија Р. Томић, Алекса И. Богдановић, Ђорђе В. 
Димитријевић, адвокати Коста Д. Јездић (председник пређашњег, при-
временог пододбора) и Миша Ж. Јовановић, штампар Михајло Костић, 
пивар Велизар Цветковић, занатлија – ковач Јоца Ђорђевић, професор 
Михајло Банић и Васа Живковић, ђакон.34 Поред њих, интересовање 
за организовање пододбора изразили су и тадашњи директор Пожа-
ревачке гимназије Јанићије Поповић и Настас Антоновић, судија По-
жаревачког суда.35 Према потписима на записнику са конститутивног 
састанака пододобра, у његовом су оснивању, као повереници Друшт-
ва, учествовали и С. Јовановић, Миладин Стефановић, Михаило М. 
Стевановић, Митко Марковић,Ђорђе Пејић.

Чланови пододбора су изабрали новог председника, Мишу Ж. 
Јовановић. Потпредседник је постао Михајло Ђ. Петровић, благајници 
Алекса Богдановић и Велизар Цветковић, а секретари Васа Живковић 
и Михајло Банић. Пређашње констатације о непостојању политичке 
воље и неразумевању локалних власти да се у Пожаревцу образује по-
додбор Друштва „Св. Саве“ оповргнуте су чињеницом да је на консти-
тутивном састанку нове Управе присуствовао и лично, „као пријатељ 
Друштва Св. Саве и његов члан утемељач“, начелник пожаревачког 
округа, Јово Јеличић. Његовим залагањем, пододбору Друштва је 
уступљена „једна соба, која је за сада празна...у одељењима овдашњег 
окружног здања, да тамо смести свој материјал и да тамо држи 
своје састанке, дотле, док та соба не затреба начелству за званичне 
послове“.36 

33 ИАП, аф. Друштво Светог Саве, пододбор у Пожаревцу, акт од 15. децембра 
1890.

34 ИАП, аф. Друштво Светог Саве, пододбор у Пожаревцу, акт од 15. децембра 
1890.

35 Исто. 
36 Исто,  Записник са конститутивне седнице пододбора, 16. децембар 1890. г.
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Новоизабрани пододбор је наставио рад својих претходника са 
израженим ентузијазмом и интересовањем за унапређење друштве-
них циљева. Већ је 28. децембра исте године сазван први редован са-
станак пододбора „у 4 сати поподне, ради договора о важним ствари-
ма друштвеним“. Седница је одржана како је и на оснивачком скупу 
предложено: у „нарочито за то одређеној соби на горњем спрату“ 
зграде окружног начелства. Позив, који је сачинио председник подо-
бора Миша Ж. Јовановић, су примили „на знање“ сви чланови по-
додбора, и својим потписом потврдили долазак.37 Самој седници су, 
поред председника Јовановића, присуствовали деловођа (секретар) 
Васа Живковић, и чланови Алекса Богдановић, Михајло Банић, Илија 
Томић, Стојан Павловић, Велизар Цветковић и Коста Јездић. 

Захваљујући на указаном му поверењу, председник је позвао 
све чланове одбора да заједнички помогну у реализацији „друшт-
вене цељи“. Прва значајнија активност одбора у новом сазиву било 
је разматрање Расписа Главног одбора о упућивању лица у вечерњу 
основну и приправну школу коју је Друштво организовало у Београду. 
Распис је садржао критеријуме према којима су деца из разних крајева 
земље могла да похађају основну вечерњу, вечерњу светосавску шко-
лу или да буду смештени у пансионату Друштва.

Велико интересовање младих из наудаљенијих крајева Србије 
условило је управо да Друштво сачини, и пододборима проследи, 
акт са утврђеним критеријумима. Разграничени су услови похађања 
основне и приправне светосавске школе од услова за смештај у пас-
ниону друштва. Што се тиче школске наставе, било је предвиђено 
„самоиздржавање“ свих примљених полазника, који су били „разни 
младићи а и одрасли људи, из данашње Краљевине Србије, и из свију 
крајева српских, који дању раде разне своје послове – махом служе  
итд. па од 6. до 9. часова по подне сваки дан долазе у школу, случају 
наставу...“38 За полазнике вечерње школе, Друштво је обезбеђивало 
„бесплатно сву наставу, књиге, учила, огрев, осветљење и учионице 
за време трајања свакодневне наставе“.

Строжији су услови били предвиђени за коришћење пансиона. У 
пансион су примани млади људи, старости између 12 и 17 година, 

37 Исто,  акт од 28. децембра 1890.
38 ИАП, аф. Друштво Светог Саве, пододбор у Пожаревцу, Распис  Главног одбо-

ра Друштва, од 14. децембра 1890.
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који су рођени и „непосредно дошли изван граница данашње Србије“, 
завршили „бар два разреда гимназије на било ком језику“ и имали 
релевантне препоруке својих општина, уз гаранцију да ће им ове по 
завршеном школовању обезбедити посао. Овако рестриктивна поли-
тика Друштва свакако је била у непосредној вези са великим трошко-
вима образовања „наших прирођених младића, на које је грдан новац 
трошен“, а који се након завршеног школовања нису имали куда вра-
тити, те су остајали „овде и под именом разних партијских цељи, до-
гуривали се до најбољих места и звања“. Главни је одбор сматрао да 
такав приступ само штети угледу Друштва и његовој основној сврси: 
народном просвећивању и образовању младих у духу српске култу-
ре и традиције. Део текста из поменутог Расписа то јасно потврђује: 
„Овим је двојако штетила наша ствар – новац је узалудно трошен и 
давана је могућност неспремнијима да се, на уштрб и квареж месних 
и спремнијих младића, докопавају разних служби и звања“.39

На основу сачуване архивске грађе у Историјском архиву Пожа-
ревац, није познато да је у друштвеном пансиону било питомаца из по-
жаревачког краја. Примање „к знању“ и разматрање поменутог Распи-
са на седници подобора, говори о његовим покушајима да се активно 
укључи у остваривање друштвених циљева, односно свесрдно помогне 
Главном одбору у популаризацији народне културе и реализовању об-
разовних постигнућа. Друштво „Светог Саве“ није припадало систему 
државно-школских образовних установа тога доба. Оно је, као и друга 
за то време значајна и активна удружења, представљало само помоћ 
држави у просвећивању народне популације, различитог узраста, како 
би се млада српска модерна држава изборила са проблемом изразите 
неписмености, те и на тај начин постала део модернизацијских про-
цеса који су на размеђи два века били све израженији на просторима 
Балкана.

Прва је седница сталног пододбора друштва протекла заиста у 
радном расположењу. Одлучено је да се „припомогне друштвеним 
циљевима и агилнијем прикупљању чланских улога и подстицању 
нових чланова“, тако што ће сe сваки члан пододбора „заузимати код 
познатих му грађана“ ради уписивања нових чланова. Истовремено 
је подстакнута и идеја о уписивању за чланове утемељаче свих оп-
штина у округу, цркава и манастира, еснафских и других удружења, 

39 Исто. 
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која до сада нису приложила утемељачке улоге. Циркуларно писмо 
је прослеђено свим наведеним установама, са молбом да се „одазову 
овој племенитој установи“.

Административно пословање пододбора је постало ефикасније и 
озбиљније прибављањем и „отварањем“ књиге записника, књиге за 
уписивање чланова и дневника благајне, које је пододбору поклонио 
његов члан Алекса Богдановић. Уз већ обезбеђену просторију и на-
бавку инвентара који су чинили „једна лампа, неколико столица, гас 
за лампу“, могло би се рећи да је пододбор Друштва сада и фактички 
започео свој рад.

У првих неколико година, пододбор је проширио делокруг рада. 
Током 1891. године био је носилац, у пожаревачком крају, свих ак-
тивности које је Главни одбор покретао: приређивање „села“ и пре-
да вања у корист Друштва, а ради прикупљања новчаних прилога, 
продаја срећака друштвене лутрије, дистрибуција својим члановима и 
свим заинтересованим суграђанима издања „Братство“, „Поменика“. 
Обезбеђивањем довољно новчаних средстава, Друштво је планирало 
да „за раднике из неослобођених крајева“ отвори вечерње школе „још 
у којој вароши, сем у Београду“, повећа број својих питомаца „којих 
сада има 24“, али и да поново покрене рад недавно затворене „школе 
за учитеље и свештенике“.40 О ангажовању пожаревачког пододбора 
говори податак да су његови чланови само у 1892. години продали 185 
срећака друштвене лутрије, од чега је новац у износу од 370 динара, 
прослеђен Главном одбору.41

Срчаност и одлучност да се дела у духу светосавске традиције, 
потврђује и Извештај о раду пододбора друштва у периоду 1890-
1892. година. Поред „одржавање веза са Главним одбором“ и сед-
ница на којима се „промишљало о начину“ рада, заиста је највише 
труда уложено на придобијање што већег броја чланова и убирање 
чланарине. Пропагирањем идеја друштва код појединаца и устано-
ва у двогодишњем је периоду уписано још 76 чланова, од чега 35 
чланова утемељача и 41 редовни члан. Од уписаних чланова је на 
име чланских улога, поклона или прилога прикупљено 1.548,75 ди-

40 ИАП, аф. Друштво Светог Саве, пододбор у Пожаревцу, писмо Главног одбо-
ра од 21. децембра 1891.

А. Ђуровић, Модернизација образовања
41 ИАП, аф. Друштво Светог Саве, пододбор у Пожаревцу, писмо Главног одбо-

ра од 13. маја 1892.
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нара. Закључак Извештаја, који је председник поднео на скупу по-
додбора одржаном о Видовдану 1892. године, био је да је „пододбор 
досадањи према приликама чинио колико је могао“, те да се очекује 
од новоизабраних чланова управе да „још више приону на овоме 
послу“.42 

На тренутак се могла осетити извесна нелагодност, несигурност 
председника Јовановића, чак можда бојазан да пододбор није одгово-
рио узвишеним циљевима Друштва. Писмо које је потом проследио 
члановима пододбора већ одише изразитим личним незадовољством 
радом пододбора. Од првобитног одушевљења и ентузијазма, када је 
било „много уписаних чланова“, рекло би се да је остала само мало-
душност и разочарање. Јовановић је очигледно сматрао да је пододбор 
могао учинити много више, али да је то онемогућено због неактивно-
сти, јер су „неки чланови почели одговарати својој дужности, а неки 
нису никако ни покушали“. Посебно му је била нејасна „немарност 
самих чланова“, а њихов „непатриотизам“ сматрао је узроком што 
„друштво не напредује“. 

Страх и резигнација по питању даљег рада, па и опстанка, подод-
бора, били су подстакнути и спознајом да „велики број Срба имаде 
који сматрају да нам то друштво и не треба, а још већи имаде који и 
делом раде да се то друштво са таквом патриотичном задаћом угаси“.43 
Добро познато помањкање новчаних средстава, потом и одузимање 
просторије коју је пододбор користио, крајем 1892. године, свакако је 
био озбиљан разлог да се његов даљи рад доведе у питање. Истовре-
мено је дошло и до нестанка списка чланова и друге скромне архиве 
пододбора из претходне две године рада.44 Када се томе дода и предаја 
дужности деловође (секретара) пододбора, заједно са инвентаром 
„два пакета књига, један протокол и акта пододбора“ од стране ђакона 
Васе Живковића, који је на јесен 1892. године премештен на службену 
дужност у друго место,45 онда су разумљиве недоумице председника 
у погледу даље судбине пододбора. И није безначајно питање да ли 
су и колико напора да одрже рад друштва у Пожаревцу учинили сами 
управни чланови пододбора. 

42 Исто, годишњи извештај о раду,  акт од 15/28. јуна 1892.
43 Исто, акт од 20. јуна 1892.
44 Исто, акт од 8. јануара 1893.
45 ИАП, аф. Друштво Светог Саве, пододбор у Пожаревцу, акт од 14. новембра 

1893.
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Писмо овог, чини се и последњег, председника пододбора адвока-
та Јовановића, могло би се разумети и као његова дискретно саопште-
на намера да са повуче са те функције. Међутим, ипак су преовладали 
друштвени, патриотски и национални идеали, који су довели до тога 
да почетком 1893. године Јовановић покуша да оживи рад пододбора 
и обнови чланство. То потврђује његово писмено обраћање Главном 
одбору ради достављања евиденције о чланству и његовом дуговању 
по основу чланарине. 

Према акту Главног одбора тим поводом, поред постојећих члано-
ва, 1893. године уписани су били и кметови Станисав Станисављевић 
и Игњат Тодоровић, срески начелник Милосав Ђорђевић, трговац Бу-
кус А. Габај, ветеринар Јован Алексић, кафеџија Тоша Маринковић, 
књиговођа Мита Војиновић, трговци Сава Павловић и Светозар М. 
Ђурић, Стеван Р. Миловановић, али и Јован С. Јовановић, председник 
општине, Пожаревачка читаоница и Учитељско удружење.46 Сви они 
су имали уписане, а неизмирене чланске улоге од по 25 динара. Ради 
обнављања чланства сачињен је и обнародован проглас. Апел Мише 
Јовановића одисао је патриотским осећањима али и доста критичким 
освртом на ангажман и интересовање Пожаревљана да рад Друштва 
учине квалитетнијим и свеобухватнијим. 47 

Професионална структура чланова пододбора Друштва је била раз-
нолика, што је говорило о дубоко присутним националним и патриот-
ским осећањима код свих социјалних група. Интелектуална, привредна 
али и врло агилна политичка елита Пожаревца је очигледно поштова-
ла и подржавала потребу да се васпостави и одржи светосавска идеја 
просветитељства. Свакако је томе допринео и изражени патриотизам 
и национални полет који је крајем 19. и почетком 20. века преплавио 
српски народ, у земљи и ван ње. Политичка и интересна мешетарења 
такође нису била непознаница српском менталитету тога доба, што се 
осећало и унутар Друштва „Св. Саве“. Међутим, више смо некако склони 
да верујемо у одлучујућу улогу позитивних схватања тадашњих друшт-
вених структура о потреби образовања и културног уздизања народа који 
је свој идентитет тек недавно почео институционализовано да обликује.

О раду пододбора у периоду од 1893. до 1901. године нема по-
датака у пожаревачком архиву. Тек су три архивска документа о раду 

46 Исто, акт од 4. октобра 1892.
47 Исто, рачун од 16. јуна 1893.
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друштва у 1901. години сачувана. Реч је о финансијским документи-
ма, којима се потврђује прикупљање добровољног прилога за актив-
ности друштва у приложним кутијама при благајни Начелства сре-
за пожаревачког и пожаревачког суда. Почетком те године, у њима 
је прикупљено укупно 50.45 динара.48. Део новца је утрошен за по-
правку кутија за добровољне прилоге, а део у износу од 40 динара 
у сребру и 4.45 динара у бакарном новцу, послат је Главном одбору 
ради помоћи активности Друштва. Писмо Главног одбора од 27. мар-
та 1901, потписано од стране тадашњег благајника покретног фонда 
Друштва, Јеврема Ђуровића, којим потврђује да је наведени износ 
примљен,49 последњи је сачувани документ о раду пододбора Друшт-
ва у Пожаревцу.

О даљој судбини пододбора Друштва „Св. Саве“ у Пожаревцу 
мало се зна. Истражујући граду фондова грађанских и струковних 
удружења која су тада постојала у Пожаревцу нисмо наишли на пре-
писку или друга акта која би указала да је пододбор Друштва наставио 
рад и у првој половини 20. века. 

Закључак

Просветитељске идеје Друштва, међутим, нису сасвим замрле у 
седишту „плодоносног Стига“. Податак да је Главни одбор, „уверен о 
крајњој оскудици и најпотребнијих књига за интелектуално подизање 
и усавршавање наше гимназијске омладине“, одвојио од Друштвених 
средстава „приличну суму и у току прошле две године (1921, 1922) 
засновао ђачке књижнице у 20 наших гимназија“. Једна од њих је 
била и гимназија у Пожаревцу. Њу је, заједно са другим гимназијама, 
опремио са по „200-300 и више пробраних књига“, за ученика виших 
разреда.50 Био је то посредан начин да Друштво „Св. Саве“ настави 
свој рад и у унутрашњости Србије, иако се очигледно суочавало са 
бројним проблемима, не само финансијске већ и организационе при-
роде. Тешкоће различите природе довеле су до тога да је деценију 
касније „од већег броја пододбора Друштва који су до пре неколико 

48 Исто, акт од 23. јануара 1901. 
49 ИАП, аф. Друштво Светог Саве, пододбор у Пожаревцу, акт бр. 77. од  27. 

марта  1901.
50 Друштво Светог Саве, издање бр. 30. Београд, 1923, 4-12. Извештај о раду 

Друштва за период 1920-1923, 24.
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година постојали и радили“ активно радио само „једини, и то онај у 
Бања Луци“.51 

Истовремено је крајем четврте деценије 20. века већ било сас-
вим сигурно да пододбор Друштва у Пожаревцу није радио. Пожа-
ревачки хроничар тога времена Градимир Вуловић, поред осталог, 
сачинио је и попис свих активних добротворних, културних, витеш-
ких, просветних и других друштава и грађанских удружења. Према 
његовим истраживањима, током 1938-1939. године у Пожаревцу је 
било евидентирано 21 удружење. 52 Међу њима се није налазио по-
додбор Друштва „Светог Саве“. У граду који је био више деценија 
административно и управно средиште Пожаревачког округа, изразито 
трговачко, занатлијско, на размеђи два века, све више и индустријско 
место, постојало је неколико женских добротворних организација, 
међу њима и Пожаревачко женско друштво, изнедрено као пододбор 
Београдског женског друшптва, и најстарије такво у Пожаревцу, Коло 
српских сестара, Пододбор друштва Српске мајке, затим Соколско 
друштво, Народни универзитет, Друштво пријатеља Француске, и 
друга, али не и пододбор Друштва „Светог Саве“.

О узроцима таквог стања може се сачинити посебна анализа, која 
свеједно не би променила историјску чињеницу да је Пожаревац, у 
сјајном периоду свога трајања, имао богатог развијен социјални, про-
светни, културни живот, чији је чинилац, па и на кратко, била подруж-
ница изванредног удружења какво је било Друштво „Светог Саве“.

Арсен Ђуровић,
Јасмина Живковић

HUMANITARIAN SOCIETIES IN SOUTHEAST EUROPE 
SAINT SAVA SOCIETY, SUBCOMMITTEE IN POŽAREVAC 

Summary: Numerous humanitarian organizations which realized an impor-
tant infl uence in Serbia since the middle of 1870s had also an important role both 
for Serbia and for other countries in the 19th and fi rst half of the 20th century in 
Europe. The very mentioning of the term – humanitarian, can at fi rst sight lead 

51  Друштво светог Саве, 48 књига, Београд, 1937, 36.
52 Г. Вуловић, Путовођа (адресар) кроз Пожаревац и срез, Пожаревац, 1939, 

17,18.
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to the conclusion that the role of these societies was aid provision (clothing, fo-
otwear, schoolbooks and other) for pupils or schools. But, it was not only that. 
The activity of humanitarian organizations signifi cantly exceeded the frames of 
humanitarian aid. Many of them, like Saint Sava Society, Women’s Society, „King 
Dečanski“ Society, Institute for Serbian Orphans and others, worked on establis-
hing, within their boarding schools, night elementary or Sunday-holiday schools 
which undertook the schooling of children without parental care, war orphans or 
children from the area of Old Serbia and Macedonia.

The idea of founding the subcommittee of Saint Sava Society in Požarevac 
appeared in 1886, exactly at the time when the Society elected its fi rst board on the 
main assembly on 24th August of the same year.

The name of Luka Lazarević (1856-1836) who was one of the founder mem-
bers of Saint Sava Society, is also connected with the Požarevac area. He was ap-
pointed as a teacher in Požarevac Grammar School in 1880, and one year later he 
was transferred to Veliko Gradište. He lived in Požarevac area, as educational em-
ployee at work in grammar schools in Požarevac and Veliko Gradište until 1887, 
when he was transferred to Valjevo upon the service demand.

Society founder members were also Jovo Jeličić, the Chief of Požarevac Re-
gion and Ljubomir Molerović, Secretary of the Court in Požarevac, who both paid 
25 dinars in the name of foundation deposit, and both of them were registered as 
society founders at Požarevac subcommittee.

Despite the fact that the Society subcommittee terminated its work after a 
couple of years (1902), the educational ideas of the Society did not completely 
disappear, amidst „fruitful Stig“. On the contrary, its Main Board aware of the 
ultimate shortage of books necessary for intellectual improvement and betterment 
of our `grammar school youth`, took from Society`s assets „a considerable sum 
of money and during the last two years (1921, 1922) established pupils` libraries 
in 20 of our grammar schools“. One of them was also the Grammar School in 
Požarevac. For that reason the importance of founding this subcommittee largely 
„exceeded“ the level of local activity and had permanent consequences on the 
social life of this region for a long time.



[OKCI U BA^KOJ1

На западном крају некадање Бачко-бодрошке жупаније поред и 
између дунавских мочвара (сада исушених) нижу се са севера на југ 
шокачка насеља, села: Сантово (сада у Мађарској), Бачки Брег, Мо-
ноштор, Сонта, Вајска, Бођан, Плавца и Бач. Од црте коју ова села 
означују, на исток простире се бескрајна равница, плодна низина Бач-
ка до висоравни Телечке; док се према западу и југу у даљини плаве 
барањске и сремске планине. Атареви ових општина су плодна земља, 
прави канали. Ближе Дунава су дивне ливаде до Дунавског насипа. 
Поред Дунава у широком појасу нижу се врбаци у водоплавним ме-
стима и кроз врбине овде онде виде се таласи Дунава или трска рогоз 

1  Овaj рад се објављује из рукописа ђакона др Мојсија Стојкова. Ђакон др Мојсије 
Стојков (1885-1944) био је професор на Kарловачкој богословији. Докторирао је 
у Бечу из три области: из теологије, права и економије. Говорио је седам живих и 
познавао више старих језика. Капитално дело Јевсевија Поповића Општа црквена 
историја (објављена на немачком 1900), превео је 1912. Превод, „подвизничко 
дело карловачког професора,“ урадио је са коментарима и додао историјат Српске 
православне цркве. Ова двотомна студија и данас важи у „целокупној светској 
литератури за једно од најзначајнијих синтеза историје хришћанства и историје 
хришћанске цркве.“ У архиви Катедре за историју цркве, Богословског факултета 
у Београду, јереј мр Милорад Средојевић је пронашао рукопис, написан око 1938. 
године, који објављујемо у „Братству“. Породица др Стојкова му се на томе захваљује.  
Иначе, тај велики интелектуалац, мој деда по оцу, др Мојсије Стојков, страдао је 
октобра 1944. у Београду и за гроб му се не зна.

                    Проф. др Јасна (Стојков) Јанићијевић

323.15(=163.42)(497.113)
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и шаш. Оранице и ливаде понегде прошаране су шумом. Само ретко 
где сагорева сунце слабе увенуле струкове праве пусте беле слатине. 

Од споменутих осам општина СОНТА се спомиње већ 1208. го-
дине као ВИЛА ЗУНД.

БАЧ је град, некад главно место Бачке жупаније, која се по њему 
и назива, седиште надбискупије, каптола Светог Павла чији је лик 
красио грб Бачке Жупаније све до ослобођења 1918. год. Град Бач је 
у близини села Бача на хумци уз бару заправо реку Мостонгу. Град 
је био четворостран, углови беху утврђени и са три округле и једном 
квадратном кулом. Град Бач је имао велику палату, изврсно брањен 
улаз и лепо грађену капелу. Бранич кула је била на 6 спратова, а улаз 
бедема града у кулу био је на четвртом спрату. Град је сазидао краљ 
Карло Роберт (1308–1342) на бискупском земљишту „против шизма-
тичког српског краља“. После битке на Мохачу турци су заузели Бач 
за један дан. Рушевине града Бача виде се и данас. Село Бач у Бачкој 
на жељезничкој прузи Сомбор-Паланка има преко 4.000 становника, 
од којих је већина Шокаца и Немаца.

И Моноштор је као и Бач врста варошице. Ту су се Шокци изме-
шали са другим народима, те имају мало оригиналнога.

Две северне општине Бачки Брег и Сантово припадале су Бо дро-
шкој жупанији.

Шокци у Букину су се изгубили међу тамошњим Немцима. 
Шокци су део нашег народа. У већем броју станују у Барањи и у 

Бачкој у споменутих 8 општина, а мање у Банату. Нарочито су групи-
сани поред Дунава. У Барањи их има у Даљоку, Ижипу, Мароку, Дара-
жу и Брњевару. У Мађарској у Сантову, Моношторсегу и Мохачу. А у 
румунском Банату у Секиму.

ШОКЦЕ су до најновијег времена идентификовали са суседним 
Буњевцима, иако се од ових донекле разликују, како у антрополош-
ком, тако и етнографском погледу.

Одакле, кад и како су дошли Шокци у северне наше крајеве, 
тачних података немамо, јер о њиховој сеоби нико није водио тачне 
белешке, нико није оставио веродостојне описе њихове сеобе, нигде 
нема позитивних докумената. О њиховој сеоби у наше северне крајеве 
пише се са претпоставкама, са недовољно документованим разлозима 
и објашњењима. Узима се да су се Босанци који су се селили кон-
цем 17. века у великим масама у Далмацију и настанили око Сиња и 
реке Цетиње, под вођством својих калуђера фрањевачког реда, брзо 
кренули даље и пошли онамо, где је земљиште равније и плодније 
и за исхрану погодније од брда, стена и врлети. Неки се растурише 
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по Славонији и Срему, а неки пређоше Драву и Дунав и подигоше 
разне шокачке насеобине с обе стране Дунава, чак до Пеште и Буди-
ма. Неки кажу да се то збило 1687. године, и том приликом у нашем 
југословенском делу Бачке основаше насеља у Бачком Брегу, Моно-
штору западно од Сомбора, даље од Сомбора на југу: у Сенти, Вајски, 
Бођану, Бачу, Плавни, а нешто и у Букину и још многобројнија насеља 
у Барањи и с оне стране границе све до Будима и Светог Андрије.

Али историјски подаци говоре да је римокатоличких Шокаца 
било у Бачкој и пре 1687. год.

Етимологија имена Шокаца није утврђена, али је вероватно да су 
га добили од неког географског фактора њихове раније постојбине, у 
Босни, Херцеговини и Далмацији. Неки тумаче да су они то име Шо-
кац, Шокци, добили што се крсте шаком, а не са три прста као Срби 
православне вере, са којима се они јако измешаше. Срби за разлику 
од себе, назваше их „Шакци“-ма, што се после у току времена извито-
перило у реч: „Шокци“. Други пак порекло речи Шокац тумаче овако: 
из Босне, у којој су некад Турци господарили и зулумћарили, многи 
католици испред турског беса побегну у Далмацију, где Турака није 
било. Овим својим бекством католици су искочили из турске Босне 
и ускочили у чисто хришћанску земљу у Далмацију. Ове избеглице 
су за староседеоце у Далмацији били, скокци, ускоци. Али Словени у 
Далмацији су се онда у писању служили латиницом и то талијанском, 
и они су реч „скокац“ писали по талијанском начину „schokac“, а реч 
„скокци“ са „schokci“. Наше слово „к“ у многим се талијанским речи-
ма пише са „ch“. Овако написане речи, у којима се налазе слова „ш“ 
„sch“. Немци који су господарили Далмацијом, читали су их по свом 
нахођењу, по немачком, три слова „sch“ се чита у њих као „š“. Тако 
дакле речи „schokac“ „скокац“, „schokci“ „скокци“ сад испадну по не-
мачком шокац, шокци. Ово немачко почитавање речи шокац и шокци 
усвоје и сами ускоци, и тако се и они и дан данас називају Шокцима.

Славни Иван Антуновић римокатолички бискуп у Калочи, који је 
умро 1888. године, у својој књизи Разправа о подунавских и потисан-
ских Буњевцих и Шокцих (изашла 1882) пише о томе овако: „Ја, вели 
Руми, довађам реч Шокац из глагола „скочити“ и држим да је овај при-
девак једнак с оним који у Илирији неки људи имају, које ми УСКО-
ЦИМА зовемо, јер су некад из Турске ускочили к нама. Па прилику: 
ускочили или прекорачили турску међу и скочили к нама. Шокац ме-
сто Скокац долази од писања талијанског, којим су се стари католици 
(Славонци) служили, а и сада се служе Далматинци. Многи по турској 
земљи Бошњаци читајући „sch“ као „k“. Ова дакле реч написана ла-
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тиницом немачком schokac читају Немци Шокац место Скокац, јербо 
нису познавали начин писања и тако прозваше оне ускоке и после 
све једнога закона и језика људе. Шокци, па тако почеше и хришћани 
тј. православни поспрдајући се католике именовати, а зашто? Може 
бити, вели г. Руми, да су они од грчкога на римски закон одскочили. 
Завршавајући ово тумачење каже Руми: Iliocos intra peccatur muros et 
extra. Грешило се и с ове и с оне стране Тројанских зидова, тј. да нити 
католици немају право називајући Хришћане (православне) Власи, 
нити хришћани православни називајући католике Шокци.

Павле Хунфелви 1876. у Етнографији Мађарске Шокце и Буњевце 
назива католичким Србима. „Србин православне вере и Шокац (тј. 
католички Србин) само по вери се разликују. По Хунфалвију дакле 
Србин, Буњевац и Шокац у етнографији су исто, разлика је само у 
вери. Шокац је синоним Буњевцу.“ Тако мисли и велики бискуп Иван 
Антуновић: „Нећу да тврдим, али ми се ипак чини, да су наши стари 
више но ми познавали ћирилицу, те су и ову на своју својину сматра-
ли. Барем се то мора наслућивати, када видимо, да су записници и у 
Баји ћирилицом писани били, а копрем се зна да је овде увек више 
Буњеваца но Срба било“... Та ма свијет што говоримо и писмо, ни-
кад неће продрмати моје најчвршће увјерење, да смо Срби, Буњевци 
и Шокци једним оцем од једне те исте матере рођени, крв од крви, 
кост од кости. О том сведочи слог и труп тела, маст, лик и облик, 
нарав, обичај и адет у радости и жалости, у јелу и пићу, у оделу и 
обитељском животу, у начину газдовања, мишљења и осећања у миру 
и рату, под једним те истим именима и презименима.

Банатиану, међутим, већ 1850. у својој расправи Тамишки Банат 
и Српска Војводина у „Pešti naplo“ 1850. пише: „Са Србима су истог 
порекла (Шокци), али по вери, осећајима, обичајима, ношњи много 
се разликују Буњевци Шокци, т.ј. католички Срби. Банатијану дакле 
указује да између Срба и католичких Срба сем верске разлике има и 
етнографских разлика, као што су обичаји, ношња.“

Ронаи Шандор иде још даље. У Vašarnapi ujšag (1866) „Три на-
рода у једној Жупанији“ набраја већ карактеристике Шокаца и вели: 
„Сасвим одудара од Буњевке Шокица. Шокац је европски Индијанац, 
станује поред Дунава у неколико села. По језику и вери исто је као 
Буњевац. Нешто је нагласак друкчији. Религиозан је народ, али 
не и моралан. Одело примитивно. Млада жена иде у једној јединој 
кошуљи, са шареним појасом око струка. Не носи ципеле ни чарапе. 
Косу навлачи на чело и украшава је као варвари перјем. Зими је ду-
гачки кожух штити од зиме. Кад се уда, неколико година носи црвену, 
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а после зелену сукњу. На глави је као лопата широка кунђа. Шокац 
има много номадских особина. Живи патријархалним животом, више 
воли рибарство, пчеларство, него ратарство.“ Ронаи дакле већ истиче 
етнографску разлику између Шокца и Буњевца, па чак и разлику у 
језику и ту разлику налази у нагласку.

Шандор Ронаи и римокатолички каноник као што се види цинич-
ки пише о Шокцима само зато да их што већма понизи и прикаже што 
некултурније називајући их европским Индијанцима. Што су више 
Маџари остваривали своју идеју Велике Мађарске, све су гадније, чак 
одвратно писали о другим народима и све су више разлике нелавили 
између Срба, Буњеваца и Шокаца према оном „divide et impera“.

Баш обратно стоји ствар, а не како пишу мађарски писци. 
НАЈЛЕПША НАРОДНА НОШЊА У НАШОЈ ДРЖАВИ ЈЕ У ШО-
КАЧКОМ МЕСТУ У БАЧКОМ БРЕГУ. Шокци у Бачком Брегу имају 
своју специјалну народну ношњу. Празничним даном, кад се Шоки-
це обуку у своје одело, пружају оне гледаоцу изванредно лепу слику. 
Одело им је шарено, али веома укусно. Пошто је оно у сваке женске 
израђено подједнако, у скупу свом, са својим необичним и врло ле-
пим оделом просто очаравају посматрача. Још су дражесније кад се 
заталасају у колу.

Мушки носе у летње доба „чарепке“, „натикаче“. То су плетене 
ципеле од вуне, без ђона и штикала. Навлаче се на ноге до чланака. 
Зову их и „шуле“. Шуле носе и женске без разлике на доба.

Младе жене не носе кожух, већ такозвани „бекеш“. То је кратак 
дебео капут од кадиве, који се спушта до кукова. Око струка је врло 
узан, постављен ватом и поставом.

Девојке плету већ од пете године свога живота од своје косе две 
плетенице. Једна је предња, а друга стражња. Предња се плетеница 
плете у 19 струкова, а стражња у 9 до 11. Пошто овде има мање стру-
кова, зато су они дебљи и шири од предњих. Ове плетенице превуку 
преко средине горњег дела главе где их причврсте. Косу ките разнов-
рсним природним и куповним ситним цвећем и пупољцима од руже. 
Над челом у средини вири само један цветак. Са стране изнад слепих 
очију имају шишке. Изнад чела и слепих очију имају око главе црну 
пантљику, пертл привезан за косу. За овај пертл изнад слепих очију 
привежу по две врло мале „звечке“, препорчиће. У ушима имају по-
дуже минђуше „обочиће“, обичне, позлаћене, златне. Минђуше и у 
Нишу називају „обочићима“.

Велике девојке имају око врата по 16-20-28 низова ситног „зрња“ 
граната. Сви су ови низови већином бели, разне дужине. Најкраћи је 
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први, а после сваки за нешто дужи. Ниже од белих низова спуштају 
се жути, па црвени. Жуто зрно је крупније од белог, а црвено крупније 
од жутог. Груди девојачке су покривене потпуно овим разноликим 
зрњем. Међу низовима на средини груди имају леп и укусан букет 
цвећа, који се пантљичицама привезује за низове од зрња. Одмах ис-
под врата, а над низовима од зрња имају низ дуката, али не од злата, 
већ од сребра.

Испод зрња налази се хаљина слична блузи. Они је зову оплећак, 
а направљен је од чистог домаћег белог платна, ћенара. Рукави су овог 
оплећка врло широки и спуштени скоро до прстију руке. Одмах испод 
лактова привезан је рукав за руку једном траком која се зове порт. Овај 
је порт израђен златном жицом.

За оплећак, који се спушта до кукова пришивено је нарочито 
домаће платно које није од ћенара. То се зове платно. Оно се спушта 
свуд унаоколо до колена. Преко овог платна узимају женске на себе 
сукњу, али је оне не зову сукњом, већ кажу да је то крило или кошуља. 
Ова је кошуља сва од ћенара, а спушта се до испод колена.

Преко сукње носе с предње стране „прегач“, врсту кецеље. И пре-
гач је од ћенара, али је сав извезен златним жицама, и сав искићен 
шљокама. Рад на женском оделу је врло пипав, спор и лаган. Читаву 
годину дана ради једна женска, док истеше себи једно овако свечано 
одело. Све то мора да извезе себи сама девојка. А кад хоће да оперу 
прегач, кошуљу и оплећак, онда морају са сваког комада да поскидају 
шљоке, а после прања да их пришивају понова. И овај је рад врло 
мучан и заморан.

Ово одело не само да је интересантно, него и јединствено. У 
нашој држави постоје разне народне женске ношње, али овако лепе 
и оригиналне, сумњам да постоје још гдегод. Исто се овако носе и 
Шокице у Моноштору и Сантову (села у Мађарској). Ко хоће да види 
лепо женско народно одело, нека иде празником у Бачки Брег и неће 
се кајати. 

Овако једно дивно одело израдиле су Шокице и за Њено величан-
ство краљицу Марију, предала га је краљици као свадбени дар Шоки-
ца из Бачког Брега.

После ослобођења многе су наше општине позивале приликом 
приређивања забаве, Шокице из Бачког Брега да се појаве у свом 
народном оделу. А сад је како изгледа то престало. А то је штета! 
Препоручује се топло нашим већим општинама, женским задругама, 
да позивају наше Шокице и надаље да се оне тамо појаве на бини у 
потпуном сјају свог одела, са игром и са којом песмом. Тиме би се 
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много послужило југословенској идеји. Шокице су сироте и као такве 
немају прилике да путују и да упознају боље нашу државу!

У осталом народна ношња бачванских Шокаца дели се на три 
типа. Северни тип у Бачком Брегу, Сантову и Моноштору. Средњи 
тип заступљен је само у Сонти некадањем среском месту. И јужни тип 
у Бачу, Плавни, Вајсци и Бођану.

Још 1000-те године спомиње се Сантово као Зантов. За време Ту-
рака у Сантову живе Срби православне вере. 17. октобра 1649. год. до-
лази у Сантово римокатолички бискуп из Београда, по имену Марин 
Ибрисимовић ради кризмања. Ово је доказ да су овде живели римо-
католички Словени, јамачно Шокци. Године 1899. догодио се у Сан-
тову случај који је био од превелике важности како за католичку тако 
и за православну цркву. Мађарски шовинизам, брутално мађарско 
наваљивање на шокачки језик да се истисне из цркве, довео је Шокце 
у Сантову до тог степена огорчености, да су у великој маси преш-
ли у српску православну веру и ту тражили заштите свом увређеном 
словенском поносу, својој нацијоналној и племенској части, свом 
прадедовском језику. По казивању архимандрита Стефана Илкића из 
Сомбора, који је учествовао у покрету Сантовчана, прелаз католичких 
Шокаца у српску православну веру био је чисто национални покрет, 
а потекао је отуда што су маџарске црквене власти ишле за тим да се 
шокачки језик постепено истисне из цркве и уведе маџарски. После 
укинућа Српске Војводине концем 1860, Мађари су се почели јако 
насељавати у Сантову. За кратко време су Мађари успели да се сваке 
треће недеље у цркви певало и проповедало мађарски. Против овога су 
устали Шокци одмах 1876. г. и то доста жестоко, наводећи да су цркву 
они зидали и да за то хоће да она и надаље остане чисто шокачка. А 
Мађари, ако им треба мађарски језик у цркви, нека зидају себи нову 
цркву. Од 1892. до пред конац 1896, свештеник је био Јанош Батори, 
раније се звао Иван Бурнаћ. Он као Буњевац и као свештеник пљуне 
на своје буњевачко презиме и помађари га на Батори. Год. 1896. су 
Мађари славили 1000-годишњицу од свог прелаза из Азије у Европу и 
од оснивања мађарске државе. И сад Батори, издајица Словена, да би се 
овом приликом што већма умилио Мађарима, изради да се у шокачкој 
цркви не сваке треће већ сваке друге недеље служи маџарски. Уза-
луд је долазио у Сантово Ђорђе Часка надбискуп калочки да умирује 
Шокце. Народ се бунио у потпуном смислу. Шокци у цркви викаху и 
протестоваху. Већина удари у кукњаву и плач, оплакујући своју тешку 
словенску судбину. Свештеника су хтели премлатити. Свештеник је 
спасао свој живот само помоћу полиције. Шокци су одговорили на 
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ову навалу агресивне мађаризације цркве бојкотовањем свештеника 
Баторија. Касније су слали депутације у Калочу, Пешту и у Беч пап-
ском нунцију. Покушао је да их умири и Лајча Будановић садањи би-
скуп у Суботици. Све је остало без успеха и Шокци су се одлучили да 
пређу у „српску веру“. После пуне две године борбе и апстиненције 
Шокаца од цркве ову је ствар чисто јуридички решио сомборски ад-
вокат др Петар Цветковић родом из Вршца. Он је у оквиру закона 
о слободи вероисповести упутио сантовачке вође да изврше законом 
прописано одјављивање код надлежног католичког пароха. И они су 
то обавили ретком издржљивошћу јер је требало обавити и писмено 
иставити преко 1000 одјава у два маха. Пошто су тим одјавама преста-
ли припадати римокатоличкој цркви, Цветковић их је преко српског 
начелства у Баји пријавио Конзисторији Српске православне епархије 
у Новом Селу. Српске црквене власти стављене су биле овим пред 
свршен чин, толико фрапантан и необичан, да и саме оне нису знале 
како да се снађу у овим приликама. Наше власти нису смеле да иступе 
отворено и слободно јер, као што се види, покрет овај није био у суш-
тини верског већ националног значаја. Ипак су конзисторијални из-
асланици из Новог Села ступили у везу са вођама покрета из Сантова 
и прелаз је извршен из римокатоличке у православну веру 12. марта 
односно 28. фебруара по старом календару у недељу 1899. године, по-
што је Сантовчане за прелаз као мисионар спремио споменути архи-
мандрит Стеван Илкић, тада учитељ. У Сантово се скупило око 10000 
Срба из Сомбора и других крајева. Ступило је у српску веру том при-
ликом 1177 Шокаца. За покрштене Сантовчане подигнута је прилози-
ма Срба из Карловачке митрополије црква и школа.

Шокци су најстарији садашњи становници Војводине и идентич-
ни су са оним становницима ових крајева у ранијим временима, који 
су бележени под именом ТОТ. Има их нешто преко 20.000 хиљада. 
Из топографских назива њива и земље у атаревима шокачких општи-
на, из статистика порекла породица, из стварне етнографије можемо 
закључити несумњиво да су Шокци заиста најстарији садашњи ста-
новници Војводине.

Населили су се у разна времена из разних крајева, али увек са 
запада и југа. Пут којим су се селили показују шокачка насеља по 
Славонији. Шокци су у појединим селима до краја 18. века стано-
вали сами у тим селима без других народности. Села су била чисто 
шокачка села. У та села су друге народности почеле долазити од по-
четка 19. столећа. У првој половини 19. столећа стране народности 
су се претапале у Шокце, али у другој половини 19. столећа већ се 
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нису претапали у њих. Навала Мађара и Немаца била је тако снаж-
на да су привредно слабији Шокци почели уступати земљу и терен 
овим народима. Шокац је раније пар екселанс био сточарски народ, 
пастирски народ. Није за времена присвојио немачку школу модерног 
газдовања у Бачкој а није умео одмах да се прилагоди новим прилика-
ма. Недостатак пашњака му је упропастио сточарство, а за ратарство 
није имао земље. Ове прилике су му разривале породицу. Од Мађара 
се научио систему једног детета. Абортирање деце врши се увелико 
још од маџарских времена вретеном, сириџиком и другим начинима 
и сретствима, било из апотеке, било од врачара. Услед тога су Шокци 
нагло нестајали у Бачкој. Да је заиста тако било после 18. столећа у 
Бачкој, сведочи, што је у 18. столећу у Бачкој у више општина било 
Шокаца него данас. Тако у Бат Моноштору, у Бездану, Чибу, Купуси-
ни, Српском Милитићу, Станишићу, Барачки. Ова шокачка насеља се 
после почетка 19. столећа губе.

Шокци у Бачкој су углавном врло леп народ. По висини су средњег 
узраста, црномањасте боје. Грчевито се држе својих старих обичаја и 
поносни су на свој назив Шокац, Шокци. Шокац се никако не жени са 
Швабицом или Мађарицом ма била она сто пута католикиња. Он тра-
жи само Шокицу. Шокцу чак ни Буњевка не треба. Шокци из Бачког 
Брега пре рата су се женили већином са Шокицама из Бачког Брега, 
Сантова и Моноштора. Тек како је Сантово данас у Мађарској, где 
Шокаца у тамошњој Бачкој скоро нема, већ само Буњеваца, то су они 
у Сантову сад мало попустили од своје упорности и почињу да се 
жене и са Буњевкама. Док ови наши Шокци и сад не попуштају од 
свог старог обичаја, већ се и на даље жене само са Шокицама. Врло 
интересантне податке о Шокцима у Бачкој скупио је Тоша Искруљев у 
свом енциклопецијском делу Распеће Српског народа и Маџари 1914. 
године. Дело је издато 1936. у Н. Саду.2

Мојсије Стојков

2 Није познато када је написан овај текст.





DABROBOSANSKA (SARAJEVSKA) 
MITROPOLIJA PO POPISU IZ 1887. GODINE*

Апстракт: Дабробосанска (Сарајевска) митрополија 
била је највећа православна епархија на простору Босне и 
Херцеговине како у време османске власти, тако и након ау-
строугарске окупације 1878. године. Пошто је окупацијом 
битно промењен њен положај, већ од 1886. почела је изра-
да савремених шематизама, у којима је била дата целокуп-
на епархијска структура. Године 1887. као посебан прилог 
Дабробосанском источнику, објављен је исцрпан попис 
Дабробосанске митрополије, на основу којих је могуће ре-
конструисати број свештеника, мрежу цркава и манастира, 
време њиховог подизања, мрежу парохија, стање у коме 
се митрополија налази. Ови подаци драгоцени су како за 
истраживање црквене историје, тако и за сазнања о свакод-
невном животу верника, испољавању њихове религиозности 
кроз подизање и обнову цркава, али и за истраживање де-
мографских процеса, јер се у поменутом шематизму наводи 
број верника и број православних кућа посебно за сваки про-
топрезвитерат, који је био основна црквеноадминистративна 
јединица. С обзиром на то да се ради о прворазредном изво-
ру, подаци изнети у њему додатно добијају на значају. 

* Овај рад је објављен на енглеском језику 2007. године у Etudes Balkaniques, часопису 
Балканолошког института Бугарске академије наука под насловом “From Self-Taught Lit-
eracy to Systematic Education, Education in the Serbian Regions under Ottoman Rule (Late 
Eighteenth–Nineteenth Centuries”), Etudes Balkaniques, Sofi a, 2007, XLIII, No 2, стр. 67-82. 
У овом броју „Братства“ дата је његова измењена верзија на српском језику. 

271.222(497.11)-772(497.6)“1887”
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У прилогу „Дабробосанског источника“ за 1888, органа Архи епи-
скопско-митрополитске конзисторије у Босни и Херцеговини, обла-
стима окупираним од Аустро-Угарске 1878, налази се и Попис Дабро-
босанске (Сарајевске) митрополије за наведену годину.1 Попис је дат 
само за једну од четири митрополије Васељенске патријаршије које 
су у време османске власти до 1878. постојале на простору Босанског 
вилајета.2 За Зворничку и Херцеговачку митрополију тако детаљних 
пописа у овом броју нема. Четврта, Рашко-призренска митрополија, 
остала је под непосредном османском влашћу, и питања везана за њу 
нису била предмет којим су се на овај начин бавили аутори текстова у 
Дабробосанском источнику. 

Попис Дабробосанске (Сарајевске) митрополије из 1887. пружа 
бројне податке о тренутном стању цркве под аустроугарском управом, 
али је највећи део њих од изузетне важности за истраживање њене 
прошлости у време османске власти до 1878. То се посебно односи 
на период након укидања Пећке патријаршије 1766, када су се све 
њене епархије нашле у саставу Васељенске патријаршије. Овај попис 
дело је црквених, а не државних власти, и то га чини још важнијим за 
историјску науку, јер се не бави само фискалном или демографском 
проблематиком. Сачињен је тако што су свештеници, преко својих 
протопрезвитера, у Митрополију достављали тражене податке. По-
пис је садржао више питања на које је сваки свештеник тачно требао 
да одговори. Најважнија од њих била су следећа: колико цркава или 
манастира има у протопрезвитерату, када су саграђени, када освећени, 
коме светитељу су посвећени и колико парохија имају. Такође је тражен 
и податак колико вароши, села и кућа, али и православних становни-
ка има по парохијама, односно по протопрезвитератима. Захваљујући 
томе, Попис садржи низ података не само од значаја за истраживање 
историје Дабробосанске (Сарајевске) митрополије, већ и за праћење 
демографске слике на њеном простору. На основу њега се, поред по-
датака о бројности припадника православне вероисповести, могу 

1 Пуни назив овог пописа је: Пријеглед протопрезвитерата, парохија, са бројем 
села, кућа и душа, српско-православног свештенства и описом цркви у Дабро – босанској 
дијецези у години 1887. Дабробосански источник, Сарајево, 1888. У даљем тексту Попис. 

2 Када је реч о Дабробосанској (Сарајевској) митрополији, али и другим митро-
полијама у Босни и Херцеговини, претходно у Босанском вилајету, треба истаћи чињеницу 
да се није радило ни о каквим аутономним или аутокефалним православним црквама, по-
пут српске Карловачке митрополије у Хабзбуршкој монархији, већ о обичним епархијама 
које су, сагласно устаљеној пракси у Васељенској патријаршији на том простору, имале 
статус митрополије, док су њихови архијереји носили високо митрополитско звање.
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извући и неки закључци о свакодневном животу становништва и ре-
лигиозности коју су они испољавали. Треба, такође, истаћи и то да 
да је настао за потребе црквене администрације савременог тренутка, 
што додатно потврђује веродостојност података које садржи.

Већ је напоменуто да је поменути попис штампан као прилог 
„Дабробосанском источнику“, па је као такав познат и коришћен у 
историографији. Он сам, међутим, није био предмет детаљне анализе, 
нити су максимално искоришћени подаци које пружа. Попис је настао 
у време митрополита Ђорђа Николајевића3 који је, прво привремено 
као архимандрит, а затим као рукоположени епископ, од 1885. преузео 
од митрополита Саве Косановића4 сарајевски митрополитски престо.

Осамдесете године XIX века биле су сложене за Православну 
цркву у Босни и у Херцеговини. За то има више разлога: због законског 
провизоријума проузрокованог сменом државне власти, османски закони 
престали су да важе, а аустроугарски нису одмах ни донети ни заживели. 
Осим тога, нова државна власт намеравала је да и православну цркву 
у окупираним покрајинама стави под контролу, а стари митрополити, 
који су се томе супротстављали позивајући се на канонску припадност 
Васељенској патријаршији, временом су смењивани. За статус Право-
славне цркве у Босни и Херцеговини предлагано је неколико решења. 
Герман Анђелић, српски патријарх и карловачки митрополит5, сматрао 
је да православна црква у Босни и Херцеговини, као наслеђе Пећке 
патријаршије, треба да буде припојена Карловачкој митрополији.6 Ру-
ска дипломатија је, међутим, сматрала да црква у Босни и Херцегови-
ни треба да буде или самостална, или да остане у оквирима Васељенске 
патријаршије.7 Увидевши да је аустроугарска управа одлучна да спрове-

3 Ђорђе Николајевић (Јазак 1807 – Сарајево, 20. фебруара / 4. марта 1896.). Ги-
мна зију и Богословију завршио у Сремским Карловцима, а филозофију студирао у 
Пешти. Од 1830. учитељ у Дубровнику, а затим рукоположен у свештенички чин. 
Протопрезвитер је постао 1843, а професор Задарске богословије био је од 1858. до 
1860. Тада у својству конзисторијалног саветника одлази у Сарајево. Сахрањен је 
у Блажују у својој задужбинској цркви. С. Вуковић, Српски јерарси од деветог до 
двадесетог века, Београд-Подгорица-Крагујевац, 1995, 116. 

4 Сава Косановић (Миљанићи, Херцеговина, 27. јануар / 8. фебруар 1839 – Ул-
цињ, Црна Гора, 13/25 фебруара 1903).

5 Герман Анђелић (1822, Сремски Карловци – 26. новембар 1888, Сремски Карлов-
ци), српски патријарх и карловачки митрополит 1882-1888. Карловачка митрополија 
била је самостална православна црква која је окупљала Србе, али и припаднике неких 
других православних народа у Хабзбуршкој монархији (Аустро-Угарској).

6 Ђ. Слијепчевић, Историја Српске православне цркве II, Београд, 1991, 490 – 491.
7 Исто, 491.
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де своје намере, Васељенски патријарх Јоаким III је у име Патријаршије 
закључио Конкордат са државом 28. марта 1880, по коме је она преу-
зела право именовања митрополита у све три епархије.8 Патријаршији 
је остало само право приговора уколико је сматрала да кандидати не 
заслужују епископски чин. Патријарх се одрекао прихода из тих епархија 
уз једнократну исплату од 58.000,00 златних пјастера. Изабране епископе 
он је потврђивао, и из Цариграда им је слао Свето миро.9

Митрополити у Босни и Херцеговини били су незадовољни због 
тога, али против ауторитета државне власти нису могли да учине ништа. 
Дабробосански митрополит Антим, противречног понашања како пре, 
тако и за време устанка у Босни и Херцеговини, отишао је већ 4. септем-
бра 1880, а заменио га је митрополит Сава Косановић.10 И Косановић 
је имао неспоразуме са земаљским властима, који су се тицали како 
основних питања деловања цркве и архијереја, тако и неких сложенијих, 
попут штампања православних богослужбених књига у самој Босни и 
Херцеговини, на шта није благонаклоно гледао због страха од могућих 
интерполација унијатског карактера у њима. Незадовољан, оставку је 
поднео Светом синоду Васељенске патријаршије а не државним вла-
стима, и потом је напустио Босну и Херцеговину. Након њега, дужност 
је преузео његов наследник, Ђорђе Николајевић. 

Године 1888, свечано испраћен од верника, своју епархију напу-
стио је и херцеговачки митрополит Игњатије11, а зворнички митро-
полит Дионисије Илијевић, последњи са тог простора непосредно 
постављен од Васељенске патријаршије, који је сматран и отвореним 
русофилом, уклоњен је са положаја 1891.12 Аустроугарска власт је 
тако са чела свих епархија уклонила митрополите који су били безре-
зервно одани патријаршијском центру у Цариграду. На њихова места 
постављани су други епископи, које је Патријаршија, немајући другог 
избора, потврђивала. У таквим околностима настали су и први систе-
матски пописи православних епархија у Босни и Херцеговини.

Попис Дабробосанске (Сарајевске) митрополије састављан је по 
протопрезвитератима, који су наслеђени из периода османске власти. 

8  Сарајевска (Дабробосанска), Херцеговачка, Зворничка.
9  Слијепчевић, нав. дело, 492-494.
10 Исто, 494; Вуковић, нав. дело, 20.
11  Н. Радосављевић, Херцеговачки митрополити 1766-1878, Историјски часопис 

LVII, Београд, 2008, 194.
12 Митрополит Дионисије Илијевић био је словенског, бугарско-српског порекла. 

Право презиме било му је Илиев, (Шест портрета православних митрополита 
1766-1891, Београд, 2009, 105, 120 – 121).
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Јер, за тако кратко време, од аустроугарске окупације до његовог на-
станка, мало тога се могло променити у њеној унутрашњој структури. 
Подаци који су у њега унети дати су по протопрезвитератима, али 
међу њима не влада никакав јасан географски поредак. То указује да 
су они у Попис уношени редом како су пристизали у Митрополију. 
Протопрезвитерата је укупно било 26.

Међу основним подацима које Попис садржи, свакако је број цркава 
и манастира, како по парохијама, тако и по протопрезвитератима, који 
омогућава да се приближно тачно утврди њихова мрежа у митрополији 
у различитим периодима њеног постојања. На самом крају османске 
власти 1878, број цркава и манастира у Сарајевској митрополији (по 
протопрезвитератима који су постојали 1887) био је следећи:

БРОЈ ЦРКАВА И МАНАСТИРА ИЗ ПЕРИОДА ОСМАНСКЕ 
ВЛАСТИ ПО ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТИМА13

Број Протопрезвитерат Средиште
проторпезвитерата

Парохијских
Цркава Манастира

1. Сарајевски Сарајево 2 -
2. Височки Високо 2 -
3. Рогатички Рогатица - -
4. Вишеградски Вишеград 2 1
5. Бањалучки Бања Лука 9 1
6. Градишки Градишка 4 -
7. Тешањски Тешањ 4 -
8. Прњаворски Прњавор 6 -
9. Приједорски Приједор 9 -
10. Кључки Кључ 3 -
11. Крупски Крупа (на Уни) 3 -
12. Сански мост Сански мост 5 -
13. Травнички Травник 3 -
14. Ливањски Ливно 2 -
15. Гламочки Гламоч 2 -
16. Бугојански Бугојно 2 -
17. Маглајски Маглај 2 2
18. Герзовачки Герзово 3 -
19. Бихаћки Бихаћ 1 -
20. Дервентски Дервента 10 -
21. Дубички Дубица 5 1
22. Варцар-вакуфски Варцар-вакуф13 3 -
23. Петровац Петровац 3 -
24. Уначко-Басташки Бастаси 1 -
25. Сребренички Сребреница 8 -
26. Власенички Власеница 3 1

Укупно - 97 6

13 Данас Мркоњић Град.
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У Сарајевској митрополији је, дакле, 1878. постојало укупно 
97 мирских (парохијских) цркава и 6 манастира. Узимајући у обзир 
чињеницу колики је простор она захватала и колико је верника имала, 
тај број био је веома мали. И поред постојања Карловачке митрополије 
у Хабзбуршкој монархији, која је имала више епархија са бројним 
верницима, и епархија у аутономној Православној цркви у Кнеже-
вини Србији, Сарајевска митрополија и даље била највећа епархија 
чији су верници били православни Срби. Њих је 1887. било 423.904.14 
На основу чињеница да је у време од избијања устанка у Босни и у 
Херцеговини 1875, па до краја Велике источне кризе и аустроугарске 
окупације 1878. због демографског одлива, одласка у избеглиштво и 
повећане смртности услед глади и заразних болести број становништ-
ва смањен, може се претпоставити да је број верника у Сарајевској 
митрополији пред крај османске власти био или приближно исти као 
1887, или већи.15 Губици српског становништва у Босни и у Херцего-
вини због емиграције и повећане смртности били су свакако велики, а 
тачан број никада није утврђен. Многи су остали или у Хабзбуршкој 
монархији или у Кнежевини Србији и никада се нису вратили. По-
сле православних, највише демографских губитака имали су мусли-

14 Наведени податак укључује и 2.329 становника и 318 домова у Голешко-
Маржићкој парохији и парохији манастира Бања код Прибоја, које су остале под не-
посредном османском влашћу. Попис, 5 – 6. У тренутку настанка Пописа питање над-
лежности над њима још није било решено. Број православних хришћана у Сарајевској 
митрополији под аустроугарском влашћу био је за 2.329 становника мањи, и износио 
је 421.575.

15 
 
Српски устанак у Босанском вилајету 1875, проузрокован оштрим фискализ-

мом, терором и самовољом локалних османских власти, био је увод у Велику источ-
ну кризу, чији је резултат био прво улазак Кнежевине Србије и Кнежевине Црне Горе 
у рат против Османског царства 1876, а што је 1877. учинила и Русија. 

Први аустроугарски попис извршен у Босни и Херцеговини 1879. показује да је 
у тим покрајинама живело 1.158.000 људи. Међу њима било је 496.000 православ-
них (42,88%), 209.391 римокатолика (18,08%) а припадника исламске вере 448.613 
(38,73%). Сличне резултате дао је и једини званични државни попис из времена 
османске владавине, који је спровео Омер-паша Латас. По том попису, на простору 
који је окупирала Аустроугарска 1851. је живело 916.000 становника, од тога право-
славних 43,60%, римокатолика 19,40% а муслимана 35,80%. Д. Пејановић, Станов-
ништво Босне и Херцеговине, Београд 1955, 75. М: Екмечић, Српски народ у Турској 
од средине XIX века до 1878, у: Историја српског народа V/1, Београд, 1981, 452-453. 
Босна и Херцеговина из 1878, међутим, није територијално идентична са Босанским 
вилајетом. Значајан део његовог Херцеговачког санџака, а самим тим и православне 
Херцеговачке митрополије, припао је 1878. Кнежевини Црној Гори, а Рашка област 
је остала под непосредном османском влашћу.
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мани, делом због ратних операција, а највише из разлога који су већ 
поменути: глади, болести, лоших хигијенских услова и исељавања у 
области које су остале под непосредном османском влашћу. Ове две 
популације изгубиле су заједно око 150.000 становника, не рачунајући 
настале територијалне промене.16

Већ је напоменуто да су у Босни и Херцеговини постојале су још 
две православне епархије, Зворничка (Зворничко-тузланска) и Херце-
говачка. За разлику од Сарајевске митрополије, која је у време осман-
ске власти у структури Васељенске патријаршије спадала у епархије 
прве класе, Зворничка и Херцеговачка биле су знатно мање епархије 
треће класе. Међутим, узимајући и њих у обзир, као и део четврте, 
Рашко-призренске митрополије, у целокупном Босанском вилајету 
број српског становништва процентуално је био нешто већи (44,90%) 
јер је, као што је већ истакнуто, значајан део насељен већински право-
славним становништвом после рата припао Црној Гори.17 

У време избијања српско-османског рата 1876, поред стицања 
пуне државне независности, основни циљ Кнежевине Србије био је 
ослобођење Босне и Херцеговине и Старе Србије од османске власти. 
Кнежевина Србија тада је била у демографској експанзији, и имала 
1.350.000 становника18, а православних Срба у Босанском вилајету 
било је између 600 и 650 хиљада.19 Босна и Херцеговина биле су об-
ласти са највећом концентрацијом српског становништва у окружењу, 
које је притом било и релативно већинско, што су Кнежевина Србија 
и Кнежевина Црна Гора, поред безакоња локалних османских власти 
према њиховим сународницима и немоћи централне владе да спрове-
де прокламоване реформе, узеле као легитимну основу за војну акцију 
у циљу њиховог ослобођења. Пропагандна активност, међутим, није 

16 Екмечић, нав. дело, 453.
17 И овај податак заснован је на Попису становништва Босанског вилајета из 

1851. По њему, римокатолика је било 16,50% а муслимана 37,30%. Пејановић, нав. 
дело, 54.

18 Ч. Попов, Србија 1868-1878, у: Историја српског народа V/1, 305.
19 Поузданих података о целокупном Босанском вилајету уочи Велике источне 

кризе нема. Док су званични прорачуни власти били такви да је број православних 
хришћана умањиван и до и до 37,50%, а број муслимана увећаван чак до 48%, процене 
конзула, путописаца и учених становника самог Босанског вилајета биле су знатно 
ближе пропорцији Државног пописа из 1851. Овај попис, и попис који су спровеле 
аустроугарске власти одмах након окупације 1879, дају тачну верску слику Босанског 
вилајета, односно Босне и Херцеговине у датом тренутку. О томе видети податке које 
наводи  Пејановић, нав. дело, 54-55.
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спровођена само међу православним, већ и међу становницима ис-
тог порекла и језика, римокатоличке вероисповести и муслиманске 
вере.20

Из наведених података може се закључити да је у Сарајевској 
митрополији, и то након више реформи у Османском царству које 
су донеле само делимичан успех, а односиле су се на слободу вере 
и градњу нових цркава и школа, један православни храм долазио 
на чак 4.116 становника. Поређења ради, скоро пола века раније, у 
две митрополије на простору Београдског пашалука уочи настанка 
Кнежевине Србије 1830, стање је било знатно другачије. У Ужичко-
ваљевској митрополији један православни храм долазио је на 2.209, а 
у Београдској митрополији на 2.238 становника.21

Разлози за такво стање у Сарајевској митрополији многобројни 
су, а њима треба истаћи супротстављање локалних муслимана градњи 
нових цркава, који су процентуално били знатно бројнији него у Бео-
градском пашалуку уочи првог српског устанка, затим корумпирано-
сти локалних власти која је учинила да добијања дозволе за градњу 
храмова буду веома скупе, и страдању цркава у време устаничких по-
крета. У Попису се изричито наводи да је у току устанка 1875-1876, 
спаљено и опљачкано 14 храмова, односно 14,42 % од њиховог укуп-
ног броја, а могуће да је тај број био и већи. Међу њима су били и 
стари манастири Добрун и Бања, који у време настанка Пописа још 
увек нису потпуно поправљени. 

Број цркава и манастира због таквих збивања није било могуће 
потпуно тачно одредити ни ауторима овог пописа, насталог након 
устанка у временски блиском периоду, јер је и из ранијег периода било 
рушевина и остатака уништених храмова, па је често њихова обнова 
посматрана као изградња нове цркве. То је присутно и у овом попису, 
али се не може увек јасно уочити. 

Број од 103 цркве и манастира у Сарајевској митрополији из 1878. 
није постојао одраније, већ се временом постепено и споро увећавао. 

20 О томе опширније: Ekmečić, Ustanak u Bosni 1875-1878, Sarajevo, 1960, 32-75.
21 По подацима В.Јакшића, које је изнео у раду Густина насељености Србије, 

године 1833, без припојеног подручја Шест нахија, у Кнежевини Србији живело је 
529.336 становника. В. Јакшић, Густина насељености Србије, Гласник СУД XXXI, 
Београд, 1871, 98-99. Јакшићеви подаци, међутим, нису сасвим поуздани. Узимајући 
у обзир чињеницу да се демографска слика од 1830. до 1833. на простору који је 
претходно одговарао Београдском пашалуку није могло битно изменити, долази се до 
оваквог закључка. Радосављевић, Православна црква у Београдском пашалуку 1766-
1831 (Управа Васељенске патријаршије), Београд, 2007, 427.
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Периоди њиховог настанка могу се поделити на време до танзимат-
ских реформи 1839, време од Хатишерифа из Гулхане до Хат – и – 
хумајуна 1839-1856, и време од Хат – и – хумајуна до аустроугарске 
окупације 1878. Бројно стање саграђених или обновљених цркава и 
манастира по овим периодима било је је следеће:

ВРЕМЕ НАСТАНКА ЦРКАВА И МАНАСТИРА У ПЕРИОДУ 
ОСМАНСКЕ УПРАВЕ, ПРЕ И У ВРЕМЕ РЕФОРМСКИХ МЕРА

Редни 
број Протопрезвитерат

Цркве и 
манастири 
настали пре 

1839.

Цркве и 
манастири 
настали

у времену од 
1839. до 1856.

Цркве и 
манастири
саграђени 
после 1856.

Укупно

1. Сарајевски 1 - 1 2
2. Височки - 1 1 2
3. Рогатички - - - -
4. Вишеградски 2 - 1 3
5. Бањалучки 8 - 2 10
6. Градишки 3 - 1 4
7. Тешањски 1 1 2 4
8. Прњаворски 2 3 1 6
9. Приједорски 6 1 2 9

10. Кључки 2 - 1 3
11. Крупски - 1 2 3
12. Сански мост 2 - 3 5
13. Травнички 1 2 - 3
14. Ливањски - - 2 2
15. Гламочки - - 2 2
16. Бугојански - 1 1 2
17. Маглајски 4 - - 4
18. Герзовачки - 1 2 3
19. Бихаћки - - 1 1
20. Дервентски 4 2 4 10
21. Дубички 5 - 1 6
22. Варцар-вакуфски 2 - 1 3
23. Петровачки 2 - 1 3
24. Уначко-басташки 1 - - 1
25. Сребренички 5 2 1 8
26. Власенички 3 - 1 4

Укупно 54 15 34 103
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За разлику од дела цркава, манастири су углавном били део наслеђа 
немањићке традиције из времена средњовековне српске државности. 
Пример за то су, свакако, манастири Добрун код Вишеграда и Бања 
код Прибоја.

На основу података наведених у претходној табели, види се да је 
до 1839. године било само 54 цркве и манастира на целокупном про-
стору Сарајевске митрополије. До 1856. изграђено је или обновљено 
још 15 православних храмова, па их је укупно било 69, да би тек 
у времену од 1856. до аустроугарске окупације било нешто више 
градитељских подухвата, када је саграђено или обновљено 34 храма. 
Ни овај број свакако није одговарао потребама православних верника 
у овој епархији Васељенске патријаршије. 

Поред законских ограничења, и материјални чинилац имао је 
утицаја на такво стање. Обнове цркава, посебно ако су биле порушене, 
страдале од земљотреса, опљачкане и попаљене, саме по себи су скупо 
коштале, али је још више новца требало издвојити за добијање дозвола 
за извођење радова од централних и локалних османских власти, често 
корумпираних, које су те радове могле у сваком тренутку да обуставе. 
Пример који то потврђује је и темељна обнова старе сарајевске цркве из 
1658: сви радови коштали су 42.000,00 аспри, док су дозволе и трошко-
ви различитих османских чиновника и комисија коштали чак 64.500,00 
аспри!22 Сличне ситуације понављале су се са старом сарајевском 
црквом и касније, током 18. века, мада је османско законодавство 
забрањивало уцењивање хришћанских поданика у њиховом праву да 
обнављају цркве.23 Тако ће остати све до реформи у 19. веку, али ће, 
до аустроугарске окупације, антиреформски настројеним елементима 
проблем представљати и постављање звона, као што је то до 1830, био 
узрок неспоразума православних Срба и муслимана у Београдском па-
шалуку, на чијем простору је настала модерна српска држава. 

О слабим материјалним могућностима православног станов-
ништва у Сарајевској митрополији, и о томе какав је био однос ло-
калних османских власти према њиховим верским потребама, по-
ред бројности цркава говоре и њихове димензије. Стара сарајевска 
црква била је мала и недовољна за потребе верника.24 Проширена је 

22 В. Скарић, Српски православни народ и црква у Сарајеву у 17. и 18. вијеку, у: 
Изабрана дјела II, Сарајево, 1985, 75.

23 Исто, 75-76.  
24 Њена основа из 1658 била је 8,30 х 7,70 метара, а висина 6,82 метра. Током 18. 

века црква је проширена. Исто, 11.
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и обновљена 1730. на основу фермана у коме су наведене погрешне 
мере, веће од старих, па су њене нове димензије, које ће, не укључујући 
помоћне објекте, опстати и у наредном периоду. Нове димензије су јој 
биле 15,9 х 14 метара, а висина је остала стара, 6,82 метра.25 Све до 
градње нове цркве 1872, она је била једини православни храм за преко 
20.000 верника у Сарајевском протопрезвитерату.

За стару цркву у Зеници у Попису се такође наводи да је била 
веома мала, преправљена од неке куће, али не и колике су јој биле 
димензије.26 Црква брвнара у Блашком27 из 1743. била је димензија 
7 х 4 метара, црква у Врућици28 код Тешња из 1843. 12 х 7 аршина 
(9,62 х 5,30 метара), док је црква у Чечави29 саграђена 1861, такође у 
Тешањском протопрезвитерату, имала димензије 28 х 14 аршина (21,22 
х 10,61 метара), и сматрана је за једну од већих у Митрополији.30 

Мали број цркава и манастира надокнађиван је шаторима (чадо-
рима, скинијама), под којима је вршена Служба Божја. Ови привре-
мени објекти свакако нису били освештани, јер се није ни радило о 
храмовима, а сама Служба Божја вршила се на антиминсу. То је био 
један од начина да се служи свуда где има верника у време већих праз-
ника. И након одласка османске управе, опстало је још скинија (села 
Угодновић, Брестово, Радња доња, Церовица, Јеланска, Медна, Строи-
це...), а пре тога их је било сигурно више. Постојање скинија нарочито 
је забележено у Босанској Крајини.31 Иако су могле да се премештају, 
скиније су најчешће остајале у истим местима. Током године, када 
нису биле постављене, чувале су их угледне православне породице. 
Уколико би нека скинија временом због врсте материјала пропала, 
на месту где је била настављано је да се врши богослужење. Такав 
случај забележен је у селу Ракељић код Приједора32, у коме је, након 
што је скинија постала неупотребљива, место на коме је постављана 
ограђено прошћем, да би четрдесетих година XIX века ту отпочела 
и градња цркве.33 Скиније су, по ауторима Пописа, ношене и по усе-

25 Исто, 112-113.
26 Попис, 21.
27 Село у околини Бања Луке.
28 Село у околини Тешња.
29 Село у околини Тешња.
30 Попис, 7, 11.
31 Северозападни део Босне и Херцеговине, око града Бања Луке.
32 Град у северозападној Босни, сада један од регионалних центара у Републици 

Српској.
33 Попис, 14.
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вима и пољима, да би се вршила служба у време суша или других 
непогода.34 Цркве су, дакле, подизане увек када је то било могуће, а те 
околности углавном нису биле повољне, па се та ситуација не може 
ни на који начин поредити са стањем у Кнежевини Србији и Кнежеви-
ни Црној Гори. А постојање и бројност скинија, као и начин њиховог 
чувања и употребе, указују на јасно укорењену религиозност право-
славног становништва у Босни. 

Мали број цркава и манастира резултирао је тиме да се у исто-
риографији створи нетачна слика о слабијој религиозности Срба у 
Босни од оних који су живели у другим областима насељеним Срби-
ма. Томе је допринела и чињеница да су у српској историјској нау-
ци озбиљно обрађене само две црквене општине са подручја Босан-
ског пашалука, Сарајевска и Мостарска.35 Међутим, развијен и веома 
разуђен унутрашњи живот у континуитету су имале и друге црквене 
општине, попут бањалучке, па и неке знатно мање, као што је зеничка, 
а за чију прошлост није било већег интересовања у науци.36 

Распоред средишта протопрезвитерата у Сарајевској митрополији 
указује на то да су они, у одређеној мери, измештани из већих урба-
них центара у мање средине. У великим центрима, Сарајеву и Бањој 
Луци, они су постојали, као и у Травнику, до 1850. средишту Босан-
ског пашалука, али не и у Тузли, Добоју или Бихаћу. Бихаћ је управо 
карактеристичан случај: цркве у времену османске власти у овом гра-
ду није било, већ се она налазила у његовој ближој околини, и тек на-
кон аустроугарске окупације пренета је у град. И у том случају радило 
се о дрвеном објекту, који је могао да се демонтира и премести. Раз-
лози за то могу се наћи и у фанатизму неких муслиманских кругова, 
који је био присутнији у већим центрима него у мањим срединама. О 
томе сведоче и страни савременици, путописци попут руског конзула 
Александра Гиљфердинга педесетих година XIX века, aли и Британца 
Артура Џ. Еванса, који се у Босанском вијалету нашао управо уочи 
почетка Велике источне кризе 1875. Супротно ставовима званичне 
британске политике, чији је стратешки циљ био очување Османског 
царства, Еванс описује тежак положај хришћана у Босни и безакоње 

34 Исто, 23-24.
35 Скарић, нав. дело, 5-158.
36 Радосављевић, Грађа за историју Сарајевске (Дабробосанске) митрополије 

1836-1878, Београд, 2007, 9-24. Видети на наведеним странама уводни део под 
насловом Сарајевска митрополија и зеничка црква у изворима из заоставштине 
Поповића из Зенице (1836-1878).
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које је у њој владало.37 Сличан фанатизам, додатно разбуктан српским 
устанком 1875, исти путописац затекао је и у Травнику. Међутим, у 
оближњој Зеници је, судећи по документима локалне црквене општи-
не, владала нешто толерантнија ситуација.38 

Када је реч о црквама и манастирима на подручју Сарајевске 
митрополије, занимљиво је и питање коме су храмови били посвећени. 
Статистика у различитим временским периодима даје следећу слику 
о томе:

Место Храм посвећен Година 
градње

Сарајево Св арх. Михаила и Гаврила Стара, 16. век
Сарајево Рождества Пресвете Богородице Нова, 1872.
Високо Св. великомученика Прокопија 1852.
Добрун Успење Пресв. Богородице Стара
Голешко-Мажићка Покров Пресв. Богородице 1869.
Манастир Бања Светог Николе  Стара
Бања Лука Покров Пресвете Богородице 1879?

Кола Спасовдан стара преко 
150 година

Ребровачка Рождество Пресвете Богородице изгорела 
1876.

Јаворани Светог Николе старија од 
1824.

Блашко Рождества Пресвете Богородице Стара
Рекавице (село Крупа) Храм Светог Николе Стара
Шљивно Благовештенска Стара
Јелићи Пренос моштију Св. Николе пре 1815. 
Гомионица, манастир Ваведење Пресвете Богородице Стари
Босанска Градишка Покрова Пресвете Богородице 1862.
Романовци Светог Николе око 1716.
Тешањ Покрова Пресвете Богородице 1853.

37 Еванс тврди да је завршетак градње нове православне цркве 1872. био на самој 
граници инцидента, посебно због висине њеног звоника, али и због постављања 
звона на које су по реформским законима хришћани имали право. У решавање овог 
проблема укључен је и сарајевски дипломатски, односно конзуларни кор, а полицијске 
и војне власти су на њихов захтев морале да осигурају да ти догађаји прођу у реду и 
миру. A. Dž. Evans, Pješke kroz Bosnu i Hercegovinu tokom ustanka 1875, Sarajevo, 1973, 
198-200.

38  Радосављевић, Грађа за историју Сарајевске (Дабробосанске) митрополије 
1836-1878, passim.
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Место Храм посвећен Година 
градње

Врућица Св. ап. Петра и Павла 1702. 

Липље Благовештенска
у 

рушевинама 
до 1878.

Чечава Рождества Пресв. Богородице 1861.
Осиња Рождества Пресвете Богородице 1873.
Прњавор Покрова Пресвете Богородице 1850.
Палачковац Св. ап. Петра и Павла 1844.
Лепеница (Ситнеж) Светог Илије 1854-1856.
Мравица (Виочани, 
Гаљипољци) Благовештенска 1750.

Бранешци (Шаринци) Силазак Св. Духа 1770.
Драговићи Рождества Пресвете Богородице 1867.
Ракељић Вознесење Господње 1862.
Буснови Вознесење Господње 1872.
Марићка Светог Илије Стара
Љубија Св. ап. Петра и Павла ?
Волари Рождество Пресвете Богородице ?
Цикоти Успење Пресвете Богородице ?
Марини Успење Пресвете Богородице 1868.
Ратково Светог Николе 1766.
Саница Св. ап. Петра и Павла 1858.
Соколово Успења Пресвете Богородице Стара
Рујишка Рождества Пресвете Богородице 1853.
Ашани Рождество Светог Јована Претече 1875.
Сански Мост Св. апостола Петра и Павла 1873.
Стари Мајдан Успење Пресвете Богородице 1864.
Адровци Св. великомученика Георгија Стара
Липник капела Св. Илије Стара
Оштра Лука Свете Тројице 1870.
Травник Успења Пресвете Богородице 1850-1854.
Имљани Рождества Пресвете Богородице Стара
Зеница Рождество Пресвете Богородице 1850.
Ливно Успења Пресвете Богородице 1859.
Грахово Св.ап. Петра и Павла 1860.
Камен Св. ап. Петра и Павла 1869.
Бугојно (Чипуљић) Рождество Пресвете Богородице 1853.
Вуковско Благовести 1863.
Возућа, манастир, у време 
пописа парохијска црква) Силазак Св. Духа, пре Св. Николе Стара
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Озрен, манастир Св Николе Стара
Герзово Богојављенска 1860.
Пецка Доња Св. пророка Илије 1860.
Строице Рождества Пресвете Богородице 1856.
Језеро (Бихаћ) Свете Тројице 1866.
Дервента Успења Пресвете Богородице 1855.
Винска Рождества Пресвете Богородице 1852.
Лијешће Свете Тројице 1869.
Дуго Поље (Подновље) Вознесење Христово-Спасовдан 1857.
Оџак Силазак Св. Духа 1861.

Моштаница, манастир Св. арх. Михаила - пре обнове 1883. 
Вероватно Преображења Господњег? Стара

Глоговац (Бабићи) Св. великомученика Георгија 1869.
Колунић Преображење Господње Стара
Буковача Рождество пресвете Богородице 1866.
Сасе Силазак Св. Духа 1856.
Мратинци (Кравица) Св. ап. Петра и Павла 1853.
Брежани Св. Николе 1817.
Црвица Св. великомученик Димитрије 1815.
Прибојевић Преображење Господње 1854.
Млечка Св Николе Стара
Милићи (Галићи, Толићи) Св. Николе 1871.
Ломница, манастир, у време 
пописа парохијска црква Св. великомученика Георгија Стара

Копривна (Јеремићи) Св. ап. Петра и Павла 1838.
Папраћа Благовести Стара

Од 103 цркве и манастира, у Попису из године 1878. је за 79 хра-
мова наведено коме су посвећени. Међу њима је било 34, односно чак 
43, 03% од наведеног броја, који су посвећени Пресветој Богородици, 
односно различитим празницима које црква слави и обележава у њено 
име (Рождество, Успење, Покров, Ваведење, Благовести). Од тога је 
десет потицало из времена Пећке патријаршије, док за две није наве-
дено време изградње. Дакле, у време Танзимата 1839. до 1878, у време 
управе Васељенске патријаршије, саграђене су најмање 22 нове цркве 
посвећене Пресветој Богородици. Толико велики проценат није забе-
лежен како пре укидања Пећке патријаршије 1766 (12,65% укупног 
броја), тако и након успостављања аустроугарске управе до 1887 (43 
храма, односно 37,20% од новоизграђених 69 цркава) Иако ови подаци, 
као и у претходном случају, нису довољно прецизни, јер у Попису није 
наведено за све цркве и манастире коме су посвећени, могуће је извући 
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закључак да је у време када су Сарајевском митрополијом управљали 
митрополити Васељенске патријаршије, број новосаграђених или 
обновљених Богородичних цркава у тој епархији био знатно већи 
него у времену пре 1766, односно после 1878. године. Исто тако, 
на темељима старих и порушених цркава, могле су бити подигнуте 
нове посвећене сасвим другим светитељима него пре тога. Разлози 
за ову појаву не могу бити са сигурношћу потврђени. Међутим, када 
се расуђује о томе не треба заборавити чињеницу да је највећи број 
архијереја био грчког порекла, често родом из Цариграда или школо-
ваних у Цариграду, а још од оснивања тог града, у коме је било и сре-
диште најстарије и најугледније међу помесним православним црква-
ма, Пресвета Богородица је била његов заштитник. Касније османско 
освајање Цариграда у схватањима његове бројне грчке, и уопште 
хришћанске популације, по том питању није променило ништа. Због 
тога је могуће и изнети претпоставку да су архијереји Васељенске 
патријаршије утицали на то да већина храмова буде посвећена управо 
Пресветој Богородици.39 

Просторни распоред православних цркава и манастира није увек 
одговарао броју православних становника на одређеном простору. 
Сарајевски протопрезвитерат је, све до 1872, имао само једну цркву, 
али је његове парохије опслуживало чак 11 свештеника, док Рогатички 
протопрезвитерат чак није имао ниједну. На другој страни, Бањалучки 
протопрезвитерат имао је 10, Дервентски такође 10, Приједорски 9, а 
мали Травнички 3 цркве. Више цркава било је и у источној Босни, где 
је била веома активна осаћанска градитељска школа.40 Концентрација 
православног становништва очигледно није пресудно утицала на број 
цркава и манастира у одређеним областима. Томе су више доприноси-
ле локалне друштвене околности. 

Те околности, али и материјалне могућности, утицале су и на 
врсту материјала од којег су цркве и манастири подигнути, као и на 
њихову величину. Као и на подручју на коме је 1830. настала Кнеже-
вина Србија, значајан број цркава био је од дрвета. Те цркве биле су 

39 Остали храмови за које се зна коме су 1878. били посвећени су: Светог Николе 
10; Св. великомученика Прокопија 1; Св. архангела Михаила и Гаврила 1, Вознесење 
Христово – Спасовдан 4, Св. ап. Петра и Павла 9; Св. арх. Михаила и Гаврила 2; 
Св. пророка Илије 4; Светог великомученика Георгија  3; Силаска Светог духа 4; 
Св. великомученика Димитрија 1; Преображења Господњег  2; Свете Тројице 3; 
Богојављење 1.

40 Осат, област у источној Босни, позната по градитељима сакралних објеката, 
пре свега од дрвеног материјала.
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изузетна градитељска дела различитих мајсторских дружина, највише 
оних пореклом из Осата у источној Босни, и имале су све каракте-
ристике развијених сакралних објеката (припрата, наос, олтарски 
простор, свод, хор...).41 Нових, зиданих храмова, све је више још од 
времена када је кнез Милош 1815. почео да успоставља и учвршћује 
своју власт.

У Сарајевској митрополији, међутим, није било тако. Ригидан 
однос османских власти и сиромаштво становништва, пре свега сео-
ског, изложеног читлучењу, условили су да већина цркава, сем оних 
из времена средњовековне српске државности, буду такође од дрвета, 
али знатно скромнијих димензија, више одговарајући малим капела-
ма него храмовима са свим неопходним садржајима.42 На основу по-
датака из овог Пописа, за 75 цркава и манастира наведено је од ког 
су материјала, док за 28 таквих података нема. Од њих 75, за чак 46 
са сигурношћу се зна да се ради о дрвеним објектима, а било је чак 
и цркава од плетера чија је основа био плот. И цркве и манастири 
грађени од тврдог материјала често су имали кров од дрвета. Неке од 
цркава биле су покривене и каменим плочама. Једино се за цркву у 
Ливну изричито наводи да је прекривена бакром. С обзиром на то да 
се значајан део од 28 цркава, за које се не наводи од ког су материјала, 
налазио у руралним, сиромашним срединама, може се претпоставити 
и да је већи део њих такође био од дрвеног или слабог материјала 
(ћерпич, плетер...)

На другој страни, неки од манастира и цркава од чврстог ма те ри-
јала (камен, цигла...) били су оштећени, а манастирске ћелије у уру-
шеном стању, што је последица како немогућности добијања дозвола 
за њихову обнову и разарања у време устаничких покрета, тако и не-
достатка новца да се обнова спроведе. На основу сигурних података о 
врсти материјала за 75 цркава и манастира, може се рећи да је најмање 
61, 33% њих било грађено од дрвета, плетера и ћерпича, а 38, 66 % од 
чврстог материјала. Уколико би постојали подаци и за преосталих 29 
храмова, проценат дрвених цркава би се сигурно увећао. 

На крају, непоходно је указати и на чињеницу да подаци из наве-
деног пописа указују и на то какве су биле не само демографске, већ 
и неке социјалне прилике српског друштва у Босни и Херцеговини 

41 Д. Милосављевић, Осаћански неимари, Београд-Прибој, 1999, passim.
42 У самом Попису наведено је да су од укупно 103 цркве и манастира њих 14 у 

ствари мање капеле. Међутим, у њима се редовно, или повремено, одвијала Служба 
Божја.
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у време када је османска власт замењена аустроугарском, и перио-
ду непосредно након тога. Такви закључци могу се извући на осно-
ву анализе података о броју кућа и броју верника како по појединим 
протопрезвитератима, тако и сумарно на подручју целе Сарајевске 
митрополије. 

Оно што је уочљиво за бројно стање кућа, односно породица у 
овом периоду, које се није могло битно разликовати од тренутка пре-
станка османске власти, свакако је велики број њихових чланова. 

БРОЈ ПРАВОСЛАВНИХ КУЋА И СТАНОВНИКА ПО 
ПРОТОПРЕЗВИТЕРАТИМА 1887.43

Редни број Протопрезвитерат Број кућа Број православних
становника

1. Сарајевски 2.340 24.248
2. Височки 1.068 8.576
3. Рогатички 1.192 10.767
4. Вишеградски43 1.334 9.523
5. Бањалучки 4.402 37.586
6. Градишки 3.007 21.602
7. Тешањски 2.264 19.277
8. Прњаворски 2.780 20.563
9. Приједорски 2.862 19.603
10. Кључки 1.726 13.792
11. Крупски 3.284 24.511
12. Сански Мост 2.362 16.393
13. Травнички 1.120 11.975
14. Ливањски 1.386 10.473
15. Гламочки 1.191 8.831
16. Бугојански 1.104 12.587
17. Маглајски 2.122 17.267
18. Герзовачки 1.475 12.490
19. Бихаћки 1.463 11.332
20. Дервентски 2.133 16.725
21. Дубички 3.390 28.560
22. Варцар-вакуфски 1.714 18.364
23. Петровачки 1.635 10.986
24. Уначко-Басташки 1.172 7.848
25. Сребренички 1.428 14.304
26. Власенички 1.909 15.721

Укупно 51.863 423.904

43 Видети напомену 14.
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Просечна домаћинство у Сарајевској митрополији имала је 
8,17 чланова, што је више него на подручју Кнежевине Србије, или 
код Срба у Аустроугарској. Најмањи број чланова у просеку имала 
су домаћинства у Уначко-басташком (6,69), Петровачком (6,71) и 
Приједорском (6,84) Протопрезвитерату. Куће у Бугојанском (11,40), 
Варцарвакуфском (10,71), Травничком (10,69) и Сарајевском (10, 
36) протопрезвитерату биле су најбројније. Ти подаци указују на то 
да је у великом броју домаћинстава живело више генерација, одно-
сно да се очувао задружни начин живота, најефикаснији када је реч 
о начину привређивања и осигурању опстанка породичне заједнице 
у временима османске власти. Православне куће имале су највише 
чланова управо у областима где је становништво те вероиспове-
сти било бројно, али ипак мањинско, а то је област централне Бос-
не. У поређењу са Кнежевином Србијом, у коме је још од стицања 
аутономије 1830. почео процес распадања породичних задруга услед 
битно промењених услова како привређивања, тако и свакодневног 
живота, тај процес је у Босанском вијалету до 1878. значајно каснио, 
а породична задруга и даље је била један од најзначајнијих стубова 
опстанка сваког појединца. Захваљујући њима, економски опстанак 
појединаца, али и шире породице, био је извеснији. Процес распадања 
породичних задруга очигледно није озбиљније започео ни девет годи-
на по успостављању аустроугарске власти.

Попис Сарајевске (Дабробосанске) митрополије из 1887. на-
стао је у време постепеног учвршћивања аустроугарске власти у 
Босни и Херцеговини. Истовремено, то је био и период постепе-
ног прилагођавања црквене структуре новим околностима, у којима 
је задржана само духовна веза епархија у Босни и Херцеговини са 
Ва сељенском патријаршијом, док је пресудан утицај на црквене по-
слове имала држава. Наведени Попис произашао је из потреба саме 
црквене администрације у савременом тренутку. Међутим, иако се 
односи на 1887. годину, највећи број података које садржи потиче из 
времена османске власти. То се посебно односи на податке о броју 
и старости цркава и манастира, али и о бројности верника. Зато је 
он, и поред извесних непрецизности, један од најзначајнијих извора 
за историју Сарајевске митрополије под османском влашћу, нарочито 
у времену после 1766, када се она налазила у оквирима Васељенске 
патријаршије.

Недељко В. Радосављевић
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DABROBOSANSKA (SARAJEVO) DIOCESE
AFTER THE CENSUS TAKEN 1887

Summary: The Dabrobosanska (Sarajevo) diocese was the biggest orthodox 
eparchy in Bosnia and Herzegovina both during the Turkish reign and after the 
Austro-Hungarian occupation in 1878. Since its position under the occupation 
was radically changed, already in 1887 the church offi cial started compiling a 
contemporary schematism in which a complete eparchy structure was given. At a 
special annex to the offi cial publication of the diocese -Dobrobasanski Istocnik, 
composed in 1887, the detailed census of Dobrobosanska diocese was published. It 
is therefore possible to reconstruct the number of priests, the network of churches 
and monasteries, the time of their construction, the network of parishes, the 
conditions which existed within the diocese. Since in the schematism can be found 
the number of parishioners, the number of orthodox homes, separately for each 
protopresbytery which was a basic administrative unit of the church, these data are 
very valuable both to the research of the church history and to the knowledge about 
everyday life of the parishioners, about the expression of their faith manifested 
in the building and reconstruction of churches. They are also important for the 
research of demographic processes. Since the shematism is the source of the fi rst 
rate, the data in it are gaining an additional importance.



SRBISTIKA NA UNIVERZITETU 
U BUKURE[TU

Апстракт: Од средине XX века у оквиру Слависти-
ке на Филолошком факултету у Букурешту важно место 
заузима Србистика. Катедра за србистику спада међу 
највеће ван наше земље. На њој су током више деценија 
деловали значајни слависти проф. др Мирко Живковић 
и проф. др Дорин Гамулеску. Захваљујући њиховом 
раду на србистици (многобројним преводима српске 
књижевности, изради великог броја уџбеника и речника, 
научним радовима, јавним предавањима), као и бризи за 
стварање нових универзитетских кадрова, српски језик, 
књижевност и култура заузимају данас важно место у 
општем румунском културном ареалу.

Кључне речи: Србистика, романославика, Мирко 
Живковић, Дорин Гамулеску.

Традиција студирања српскога језика на универзитету у Букуреш-
ту стара је неколико деценија. У оквиру румунске славистике српске 
студије заузимају веома важно место. С једне стране, по броју студе-
ната нашег језика и књижевности то је једна од најбројнијих катедара 
ван наше земље, а, са друге, на њој је узрасло и до највишег нивоа до-
вело ову научну дисциплину неколико изузетних филолога, значајних 
у широким славистичким размерама. Двојици од њих, проф. др Мир-
ку Живковићу и проф. др Дорину Гамулеску, Катедра за српски језик 
у Букурешту се за вишедеценијски рад на проучавању српског језика, 
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књижевности и културе, унапређење Катедре и формирање великог 
броја србиста (од којих су неки данас познати професори, научни-
ци и преводиоци), наставу, велики број уџбеника и речника, преводе 
српске књижевности, небројена популарна предавања и др. одужила 
обележавањем њихових годишњица у октобру месецу 2011. године на 
Филолошком факултету у Букурешту.

Свакоме од професора посвећена је по једна књига угледног сла-
вистичког часопписа „Романославика“.

90 – годишњица рођења професора 
Мирка Живковића

Познати слависта, стручњак из историје српске књижевности, 
про мотер књижевних и културних румунскојугословенских односа, 
неуморни предавач, врсни теоретичар обдарен изванредним тален-
том за превођење и тумачење књижевних остварења српске, хрват-
ске и словеначке књижевности, шеф Катедре словенских језика ско-
ро једну деценију, професор др Мирко Живковић оставио је иза себе 
низ генерација студената који га са захвалношћу памте. 

Рођен је 28. маја 1921. године у Фењу, тимишкој жупанији. Осно-
вну школу завршио је у родном месту, а педагошку гимназију похађао 
је у Темишвару (1934-1941). Студирао је на Филолошком факултету у 
Бу   курешту где је и дипломирао 1946. Од 1950. до 1968. год. био је уре-
дник српске редакције у издавачком предузећу Е.С.П.Л.А. То је била и 
јединствена прилика да се на почетку каријере сагледају, потврде и по-
сведоче врлине професора Живковића у својству пре во диоца, при ређивача, 
уредника и издавача. Исте године почиње уни верзитетску ка ријеру на 
Филилошком факултету у Букурешту. Као редовни професор радио је од 
1980. до 1986. када одлази у пензију. Члан је разних престижних домаћих 
и светских организација (Удружења новинара Румуније, Удружења 
писаца Румуније, Удружења слависта Румуније итд.).

Стицајем околности, на почетку своје универзитетске каријере 
проф. Мирко Живковић бавио се свим филолошким подручјима српско-
хрватског језика у оквиру Катедре словенских језика Универзитета у 
Букурешту. Међутим, чим се формирао дидактички кадар, определио 
се за изучавање историје српске и хрватске књижевности, као и за ис-
тра живање књижевних и културних румунско-српских веза.

Докторирао је 1970. године одбранивши докторску дисертацију 
под насловом Доситеј Обрадовић у контексту српско-румунских од-
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носа. Са посебним задовољством истражује ову тематику да би 1972. 
год. у издању издавачке куће „Критерион“ из Букурешта објавио те-
мељну истоимену монографију. Као неуморни проналазач научних по-
датака и нових сведочанстава који су у функцији проучавања култур-
них румунско-југословенских односа, као изванредан тумач бројних 
књижевних дела класичних и савремених српских, хрватских и сло-
веначких писаца, проф. др Мирко Живковић је у својој књизи Сведо-
чанства о српско (југословенско)-румунским културним и књижевним 
односима, објављеној у издању „Критерион“, 1976. год. у Букуреш-
ту систематски приказао чињенице и податке које је дуги низ година 
прикупљао из архива у земљи и иностранству. Ово дело је добило 
награду од стране Удружења писаца Румуније. Књига представља 
свеобухватну панораму биографија и активности значајних лично-
сти из културног и јавног живота првобитне Југославије које су де-
ловале на територији наше земље од којих ћемо посебно поменути: 
Вука Стефановића Караџића, Ђуру Јакшића, Бранка Радичевића, 
Јо вана Стерију Поповића, Вељка Петровића, Ива Андрића, Јована 
Дучића, Војислава Илића, Милоша Црњанског, Душана Васиљева и 
др. Дијалектолошке студије у вези са српским говором на румунској 
територији употпуњују богати садржај књиге, нудећи значења која се 
односе на духовна румунско-српска преплитања. 

Књига којом је крунисао своје истраживање међусобних култур-
них преплитања објављена је 1991. год. у Букурешту и носи назив 
Нама у аманет и представља путоказ за румунско-српске односе. 
Обухвата библиографије, систематичан преглед учених и значајних 
личности које потичу са српског и хрватског духовног простора, а 
које је наша земља имала прилике да упозна на страницама ове књи-
ге. Подсећамо на неке од истакнутих личности: И. Андрића, М. Цр-
њанског, Ј. Дучића, В. Илића.

Огроман допринос на лексикографском плану чине више издања 
ру мунско-српскохрватских и српскохрватско-румунских речника (1970, 
1981, 1986, 1994, 1998). Приредио је такође више антологија срп ске 
и хрватске књижевности и низ издања универзитетских и сре дњо-
школских уџбеника за српскохрватски језик.

Проф. др Мирко Живковић је бројне стручне радове и монографије 
објавио и представио на бројним међународним конференцијама, на-
учним скуповима и симпозијумима у земљи и иностранству.

О преводилачкој активности проф. Мирка Живковића сведочи 
преко 15 књижевних дела изузетних српских, хрватских и словена-
чких писаца који су постали познати и блиски румунским читаоци-
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ма захваљујући управо његовом преводилачком раду. Српску културу 
трајно је задужио преводима: Б. Нушића, М. Крлеже, А. Исаковића, И. 
Токара и многих других. Успео је да својим преводилачким радом об-
ухвати и неколико позоришних представа, од којих су неке објављене, 
а друге су преведене за радио или телевизију. 

Као рођени педагог необично проницљиве и конструктивно 
усмерене енергије на свом путу образовао је генерације студена-
та србистике и других словенских филологија, учитеље, професоре 
које је несебично даривао својим знањем и читалачком страшћу. У 
свом осмишљавању уџбеника, приручника и помоћног дидактич-
ког материјала намењеног првенствено високошколској настави на 
српскохрватском језику, послужио се свестраним искуствима из 
вишегодишњег научно-истраживачког и педагошког рада.

Неоспорни су изузетни квалитети професора Мирка Живковића, 
и као човека, и као колеге, и као стручњака; немерљиви су његови 
доприноси којима се потврдио у својој професионалној активности 
кроз предани рад и врхунско познавање књижевности и језика, по-
свећеност, енергију, духовност, изазивајући поштовање свих који га 
познају. 

Професор др Мирко Живковић с правом заузима заслужно поча-
сно место у румунској славистици. 

75-годишњица рођења 
професора Дорина Гамулескуа

Часопис „Романославика“, број 47, свеска 1, посвећен је 75-годи-
шњи ци рођења професора Дорина Гамулескуа, једног од најугледнијих 
слависта и дугогодишњег члана Катедре за српски језик и књижевност 
у Букурешту. Наиме, 45 година свог живота пожртвовано је подарио 
настави и науци. 

Професор Дорин Гамулеску рођен је 4. априла 1936. год. у месту 
Шиjаку, у жупанији Горж. Завршио је гимназију „Traian“, у Дробети 
Турну-Северину (1946-1953), a потом је 1957. год. дипломирао на 
Филолошком факултету у Букурешту на Одсеку за српскохрватко-
румунски језик и књижевност, наговештавајући својим изузетним 
резултатима већ тада да ће се бавити лингвистиком. Исте је године, 
захваљујући стипендији, боравио у Београду и Новом Саду; провео 
је месец дана у Тршићу, родном крају великог српског реформатора, 
просветитеља и самоуког научника, Вука Караџића. Октобра месеца 
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1958. год. изабран је за асистента на Катедри за српскохрватски језик 
Факултета страних језика и књижевности у Букурешту. Захваљујући 
специјализацији опет је у прилици да од 1963. до 1964. борави у 
Југославији на релацији Београд-Сарајево-Скопље-Загреб-Љубљана и 
има привилегију да се директно упозна са ондашњим југословенским 
лингвистичким приликама.

Од 1969. до 1972.  ради као лектор за румунски језик на Универзитету 
у Софији и објављује Уџбеник за учење румунског језика намењен 
студентима са бугарског говорног подручја. Докторску дисертацију 
под називом Elemente de origine sârbocroată ale vocabularului daco-
român одбранио је 1970. год. у Букурешту под менторством чувеног 
академика Алехандру Граура, (потом је објављена у издавачкој кући 
„Румунска академија“). За доцента је изабран 1968. године. Касније, 
1973. год. унапређен је у звање ванредног професора, а 1986. изабран 
је за редовног професора на Универзитету у Букурешту.

У току 45 година посвећених високошколској настави филологије 
обезбедио је завидан ниво изучавања српскохрватског језика о чему 
сведочи низ успешних генерација студената. У жељи да једну сложену 
научну област, као што је српски језик и његова структура предочи 
својим студентима на што приступачнији начин објавио је: Limba sâr-
bocroată. Partea a II-a. Morfologia numelui, (1975); Ghid de conversa-
ţie sîrbocroat-român (1967), која су и данас актуелна и драгоцена не 
само студентима, већ и професорима и свима онима који желе да се 
темељније баве овим језиком. Године 1970. објавио је Dicţionar sâr-
bocroat-român. Сви научни радови професора Гамулескуа показују 
завидну научну обавештеност и изузетну свестраност у лингвистичким 
истраживањима.

Професор Гамулеску заслужан је за организовање мастер студија 
под називом Словенска филологија 1993/1994 у оквиру катедре за сла-
вистику. Као оснивач једне нове дисциплине, низ предавања објединио 
је у предмете: Лингвистички румунско-словенски односи, Историју 
славистике и сл.

Изузетна ерудиција, стручност професора Гамулескуа и спремност 
да радовима својих дипломаната, магистраната и од 1990. год. докто-
раната из области славистике, посвети много пажње, времена и стрп-
љења чинили су резултате њихових радова квалитетнијим. Ње гови 
некадашњи студенти и асистенти данас раде у оквиру разних обра-
зовних и културних институција, у земљи и ван ње.

Из богатства радова проф. Гамулескуа подсећамо на оне истра-
жи вачке теме које су допринеле развоју топонимије. Будући да је 
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дија лектологија била посебно поље професоровог интересовања и 
проучавања, издвојићемо његову студију под називом Infl uenţe ro-
mâneşti în limbile slave de sud, коју је објавила издавачка кућа Liber-
tatea из Панчева 1983. године. Такође, аутор је бројних радова који 
се баве генезом и прожимањем идејних и лингвистичких токова 
као културолошких појава у контексту развоја румунскe и српскe 
лингвистике, питањима методологије компаративног лингвистичког 
истраживања.

У оквиру своје научне активности проф. др Дорин Гамулеску 
је учествовао на бројним домаћим и међународним славистичким 
конгресима и научним скуповима (у Београду, Кракову, Љубљани 
итд.). Као члан Удружења писаца Румуније, превео је значајна дела 
српских и хрватских књижевника. (Б. Нушића, И. Андрића, О. Давича, 
Ј. Дучића, М. Ђиласа, М. Ољачу, Ј. Рибникара и др.).

Проф. др Дорин Гамулеску је био председник Удружења слависта 
Румуније / Asociaţiа Slaviştilor din România (1998-2006) и уједно је 
организовао заједно са својим колегама бројне научне симпозијуме 
у оквиру катедре, одсека, факултета на којима су учествовали 
најпризнатији светски стручњаци из славистике.

Од 1998. год. члан је Међународног Комитета слависта / Co-
mitetul Internaţional al Slaviştilor, а од 1999. до данас почасни је члан 
Председништва овог комитета и уједно први представник Удружења 
слависта Румуније коме је припала ова функција.

Својим свестраним радом и личним примером истакао се успешно 
и у универзитетској каријери: декан Факултета страних језика и књи-
жевности (1977-1978); продекан за наставу на Факултету страних 
језика и књижевности (1978-1979); шеф Катедре за славистику (1996-
2004).

Данас у својству научног саветника, чиме је крунисао своју пре-
стижну дидактичко-научну каријеру, проф. др Гамулеску несебично 
дарује својим студентима и колегама драгоцено животно искуство о 
задовољству које пружа професија којој је посветио читав свој радни 
век.

Професор Дорин Гамулеску дочекао је своју 75-годишњицу, 
окружен поштовањем и захвалношћу свих оних којима је помагао 
и који му одају дужно признање због његових професионалних и 
људских квалитета.

Oктaвијa Нeдeлку 
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SERBIAN STUDIES AT THE UNIVERSITY OF BUCHAREST

Summary: Since the middle of the XX century, Serbian studies have kept an 
important place within the Slavic studies at the Faculty of Philology in Bucharest. 
The Chair for Serbian studies is one of the biggest amongst those out of Serbia. 
Some important Slavic scholars, such as dr Mirko Zivkovic and dr Dorin Gamu-
lesku, worked there for several decades. Thanks to their work on Serbian studies 
(many translations of Serbian literature, writing a lot of textbooks and vocabulari-
es, scholarly works and public lectures) as well as the care they took in producing 
young scholars for the university, Serbian language, literature and culture have an 
important place in Rumanian culture today.





KRATAK PREGLED ISTORIJE SRPSKOG 
NARODA U BOSANSKOJ KRAJINI

Апстракт: У раду је на основу обимне литературе, 
као и неких историјских извора, сажето описана бу-
рна прошлост српског народа у Босанској Крајини од 
средњег вијека до савременог доба, с нагласком на нај-
значајније догађаје, процесе и личности. Аутор се ба-
вио и етимологијом појма Крајина, као и границама ове 
историјске и географске области, које су се током про-
шлости мијењале. 

Кључне ријечи: Срби, Српска православна црква, 
Босна, Босанска Крајина, Република Српска. 

Босанска Крајина је историјска и географска област, чије су се 
границе током историје мијењале, а која обухвата западни дио Репу-
блике Српске и Босне и Херцеговине са Бањалуком као регионалним 
средиштем. 

Јужни дио Босанске Крајине је динарско, крашко и планин-
ско подручје, у којем доминирају планине Грмеч (1605 м) и Мањача 
(1236 м), а сјеверни дио представља прелаз из динарског у панон-
ско подручје, и постепено се спушта из планинског у брдско и 
брежуљкасто земљиште, и прелази у равницу. У сјеверном дијелу 
Босанске Крајине издиже се планина Козара (977 м). Јужни дио об-
ласти је више сточарски, а сјеверни, плоднији и насељенији, више је 
ратарски. Најзначајније ријеке су Врбас (250,3 км), Уна (212,5 км) и 

94(=163.41)(497.6)(091)
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Сана (146,2 км). Област је богата шумама, гвозденом рудом, бокситом 
и мрким угљем. Клима је умјерено континентална. 

Ријеч Крајина јавља се код Срба већ у IX вијеку и то најприје 
као лично име. Као посебан назив за неко мјесто или територију, 
ова ријеч је у писаним изворима први пут употријебљена крајем X и 
почетком XI вијека, да означи територију на југозападним обалама 
Скадарског језера. У другој половини XII вијека на крајњем западу 
српских приморских земаља, између ушћа Цетине и ушћа Неретве, 
постојала је још једна Крајина. Крајишта, као војнотериторијална 
подручја, организована су у немањићкој Србији, а и касније, на-
рочито кад је расла опасност од турског освајача. Ријеч крајина 
изведеница је општесловенске ријечи крај и означава област на 
граници.

У раном средњем вијеку етничку границу између Срба и Хрва-
та чинила је ријека Цетина, затим жупе Имота, Ливно и Плива, као 
и подручје долине Врбаса. Већи дио територије данашње Босанске 
Крајине припадао је хрватској држави, а од њене пропасти 1102. годи-
не, Угарском краљевству. Ширењем средњовјековне Босне на запад, 
знатан дио територије између Врбаса, Уне и Сане био је организо-
ван у посебну управну цјелину босанске државе, под називом Доњи 
Краји, који је први пут забиљежен 1244. године. Тај назив, у нешто 
измијењеном облику, одржао се до данас. Доњи Краји имали су улогу 
крајине средњовјековне Босне, чије је организовање било условљено 
сукобима ове западне српске државе, најприје са Хрватима, а потом 
и са Угарском. Након пропасти средњовјековне Босне, угарски краљ 
Матија Корвин је, у намјери да заштити своју земљу од надирања 
Турака, организовао Јајачку бановину, која је постојала од 1464. до 
1527/1528. године и која се углавном поклапала са територијом Доњих 
Краја.

И Турци су оснивали крајине (серхате), а послије освајања 
Јајачке бановине, главни правци њиховог даљег надирања били су 
усмјерени према сјеверу, сјеверо-западу и западу, па је подручје 
између Врбаса и Уне опет задржало војногранични карактер. Турски 
притисак се с временом пренио на градове дуж Сане и Уне, што је 
допринијело да се појам границе веже за ове двије ријеке и њихово 
залеђе, па се у турско вријеме помињу Унска Крајина, Бихаћка 
Крајина и Каменградска Крајина. Први пут, Босанска Крајина 
помиње се 1593. године, као земља у којој је погинуо Хасан-паша 
Предојевић. Он је погинуо код Сиска, што говори да се ова област 
дотле протезала, а њоме је, изгледа, био обухваћен и дио Славоније. 
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Данашње границе Босанске Крајине углавном су утврђене 1791. го-
дине. На сјеверу, западу и југу њене границе чини граница између 
бивших југословенских република Босне и Херцеговине и Хрватске, 
али не постоји јасно утврђена источна граница. Постоје различита 
схватања о томе, а у најширем смислу она иде источним међама оп-
штина Србац, Прњавор, Челинац, Котор Варош, Кнежево, Мркоњић 
Град, Шипово и Гламоч. 

Назив Босанска Крајина никада није имао етничко или национал-
но значење, него искључиво географско. 

Иако је на њеној територији било Срба и у средњем вијеку, тј. 
у предтурско доба (нпр. у Лијевче пољу, Змијању, око данашњег 
Мркоњић Града, Гламоча, у долини Унца, као и источно од ових 
подручја), Босанска Крајина је етнички изразито српско обиљежје 
добила у XVI вијеку. Турци су Босанску Крајину заузели послије 
дугогодишњег пустошења, а исељавање хрватског становништва 
које није изгинуло или одведено у ропство, форсирало је и хрватско 
племство, које није могло до-зволити да губећи посједе, изгуби и 
потчињено становништво. Срби су у Босанску Крајину долазили као 
сточари, вршили су војну службу на граници, живјели на слободним 
баштинама, а понегдје су били организовани у влашким самоуправа-
ма (Змијање, Јањ). Срби су насељавани и као кметови на спахилуцима 
турских ага и бегова. У Босанску Крајину Срби су углавном стизали 
са подручја данашње Херцеговине, Црне Горе и Рашке, мада је било 
досељеника и из других области (Источне Босне, Метохије, Косова, 
Скопске Црне Горе итд.). Један путописац 1530. године запазио је у 
Босанској Крајини Србе који су се доселили од Смедерева и Београ-
да. Долазећи из старих српских земаља, Срби су донијели са собом 
православну вјеру, немањићку традицију и косовско предање. Чувари 
њиховог идентитета били су манастири: Рмањ, Липље, Ступље, Го-
мионица, Моштаница и Крупа на Врбасу, који су били тврди „градо-
ви“ православне вјере и српске народности, а монаси у њима побожне 
посаде „наоружане“ часним крстом. 

Од XVI до XVIII вијека Босанска Крајина била је подручје стал-
них борби између Турског и Аустријског царства, па је и организација 
Босанске Крајине у оквиру Османског царства била строго војничка. 
Ратна дешавања имала су велики утицај на етнички и друштвени са-
став ове области и ударила су печат духовним особинама крајишког 
човјека, ратника – мегданџије. О тој страдалничкој територији, „гдје 
се није знало хоће ли се осванути, кад се омркне“, упечатљиво говоре 
стихови једне крајишке пјесме:
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„Ој Крајино, крвава ’аљино
крвава си откад си постала,
с крви ручак, а с крви вечера,
свак’ крваве жваће залогаје!“ 

Муслимани у Босанској Крајини потицали су од домаћег, ислами-
зираног становништва, као и од досељеника из других крајева. Њихов 
број нарочито је порастао крајем XVII вијека, а најгушће насељено 
муслиманско подручје у Босанској Крајини било је између Уне и Купе 
(Цазинска Крајина). Муслимански крајишници, аге и бегови, били 
су носиоци феудалне самовоље и отпора реформама у Османском 
Царству. Због вјерске, политичке и економске обесправљености и не-
прекидног насиља којем су били изложени, Срби Босанске Крајине 
подигли су током XIX вијека неколико буна и устанака: 1809, (Прва 
машићка буна, Јанчићева буна), 1834, (Друга машићка буна, Поп-
Јовичина буна), 1858, (Прва Пецијина буна, Прва кнешпољска буна, 
Дољанска буна, Ивањска буна) и 1875–1878, (Друга Пецијина буна, 
Друга кнешпољска буна). Ови покрети имали су национални и 
социјални карактер, јер су тежили стварању једне националне државе 
и олакшавању тешког положаја сељака. Њихов коначни циљ био је: 
слободни српски сељак у слободној српског држави. Нарочито је био 
значајан устанак од 1875. до 1878. који је захватио скоро читаву област 
и током којег су крајишке четовође прогласиле уједињење са Србијом. 
У прогласу о уједињењу, између осталог, писало је: „У име тога нашег 
великог савезника Бога, ми васколике вође устаничких чета босан-
ских, једини законски представници србске земље Босне (...) прогла-
шавамо да се домовина наша Босна присајужава Кнежевини Србији“. 
Међу најзначајније устаничке четовође овог војевања „за крст часни и 
слободу златну“ спадају Петар Поповић Пеција и Голуб Бабић, а раме 
уз раме са Крајишницима борио се и Петар Мркоњић, потоњи краљ 
Петар I Карађорђевић. Ипак, турску окупацију замијенила је аустроу-
гарска, а огорчење српског народа можда најбоље илуструју ријечи 
моштаничког игумана и устаничког четовође Кирила Хаџића: „Ми се 
с Турцима крварили и тукли, а ви Швабови дођосте преваром на гото-
во. Кукавице и ви и ваши господари!“ 

У XIX вијеку живио је и ђакон Авакум, рођен недалеко од Мош-
танице гдје је био замонашен. Турци су га ухватили 1814. године и 
одвели у Београд, а након што је одбио да се потурчи, одлучили су 
да га набију на колац. Млади крајишник пркосно је носио колац до 
губилишта и пјевао кроз Београд:
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„Нема вјере боље од хришћанске!
Срб је Христов, радује се смрти;
Страшни Божји суд и Турке чека,
па ви чин’те што је вама драго!
А скоро ће Турци долијати,
Бог је свједок и његова правда!“

Задивљени његовим јунаштвом, Турци се „смилују“, прободу му 
ножем срце, па га тек онда набију на колац. 

Вриједан помена је и Гавро Вучковић Крајишник, који је среди-
ном XIX вијека био представник босанских Срба при Цариградској 
патријаршији и који је због свог родољубља робовао у турској тамни-
ци, а иза себе оставио је списе Ријеч краишничка и Робство у слободи 
или Огледало правде у Босни. 

Крајишки Срби пружили су снажан отпор аустроугарској поли-
тици стварања тзв. „босанске нације“ и веома активно учествовали 
у борби за црквено-школску самоуправу српског народа у Босни и 
Херцеговини, као и за рјешавање аграрног питања. Најистакнутији 
народни трибун био је Петар Кочић, који је тамновао под црно-жутом 
монархијом и чији је часопис „Отаџбина“ забрањиван. Он је својом 
најпознатијом приповјетком Јазавац пред судом, кроз лик привидно 
наивног крајишког сељака исмијавао туђинску власт и порицао да је 
аустроугарски владар његов цар, питајући се може ли се од србијанског 
краља или црногорског кнеза „истесати макар један осредњи цар, јер 
смо се ми, Србови, одавно зажељели царева“. Млади Крајишник, Гав-
рило Принцип, прославио се пуцњима у Сарајеву на Видовдан 1914. 
године, што је Аустроугарска узела као повод за коначни обрачун са 
Српством. У Првом свјетском рату (1914–1918) Крајишници су били 
изложени различитим прогонима: убиствима (нарочито од стране 
тзв. „шуцкора“ – муслиманских и римокатоличких оружаних група), 
хапшењима, политичким процесима (Бањалучки велеиздајнички про-
цес 1915–1916), одвођењем у логоре (Жегар код Бихаћа, Добој, Арад 
у данашњој Румунији) и затворе, одузимању имовине, протјеривању, 
итд. Током рата, Босанска Крајина дала је српској војсци неколико 
хиљада добровољаца. 

Ослобођењем 1918. године окренута је нова страница у историји 
Босанске Крајине. Након вишевјековног ропства, крајишки Срби 
добили су прилику да своја национална и вјерска осјећања и поли-
тичка опредјељења слободно и неометано исказују. Ипак, по сво-
јој економској структури, Босанска Крајина остала је привредно 
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неразвијена област и једно од најзаосталијих аграрних подручја. По 
административној подјели државе била је у саставу Врбаске бановине 
(1929–1941) са сједиштем у Бањалуци, која је под баном Светисла-
вом Милосављевићем (1929–1934) доживјела урбанистички процват. 
Приликом његовог поласка на службу у Босанску Крајину, краљ Алек-
сандар I Карађорђевић му је рекао: „Пре свега запамтите Тисо, да сте 
Ви мој лични избор за положај бана и то бана за Врбаску бановину, 
где Вам предстоји велики национални рад. Тамо су Срби у већини 
и то најбољи Срби у погледу љубави према отаџбини и патриотиз-
ма уопште“. Један од таквих, био је и сликар Јован Бијелић, један од 
најпознатијих ликовних стваралаца у југословенској држави. 

Окупацијом и разбијањем Краљевине Југославије 1941. године, 
Босанска Крајина дошла је у састав Независне државе Хрватске. У 
овој злочиначкој творевини геноцид над Србима био је организован 
државни посао, инспирисан средњовјековном доктрином Римокато-
личке цркве и расистичком идеологијом Хрватске странке права. У 
геноциду над Србима активно су учествовали и муслимани. У истрје-
бљивању Срба у Босанској Крајини, које је трајало са различитим ин-
тензитетом током читавог рата (1941–1945), по масовности злочина 
издвајају се два периода: први талас покоља од маја до септембра 1941. 
који је захватио читаву област и током којег је убијено преко 50.000 
људи, и други талас у јуну и јулу 1942. који је захватио шире подручје 
Козаре. Након усташко-њемачке офанзиве, током које је убијено више 
од 20.000 људи, око 70.000 Срба са ширег козарског подручја усташе 
су одвели у Јасеновац и друге логоре, а мећу њима и више од 20.000 
дјеце. У Босанској Крајини налази се једно од највећих стратишта 
Другог свјетског рата, Доња Градина код Козарске Дубице, која је 
била дио Јасеновачког система хрватских логора, у којем је убијено 
неколико стотина хиљада Срба. У НДХ нарочито је на удару била 
Српска православна црква. Почетком маја 1941. мученичком смрћу 
постра-дао је епископ бањалучки Платон Јовановић (Свети свештено-
мученик Платон Бањалучки), а међу бројним страдалим свештеници-
ма још њих осморица су канонизовани као свештеномученици (сви са 
територије која данас припада Бихаћко-петровачкој епархији). Током 
рата, само на територији Бањалучке епархије срушено је, оштећено, 
опљачкано и оскрнављено око 100 храмова, а међу њима и Сабор-
ни храм у Бањалуци. Неки храмови били су мјеста масовних покоља 
српског народа.

Први отпор окупацији и злочинима крајишки Срби пружили су код 
Санског Моста (6–8. мај 1941), што је био и први отпор фашистичком 
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терору на српском и југословенском подручју послије капитулације 
17. априла 1941. године. Устанак ширих размјера у Босанској Крајини 
почео је у јулу 1941. До краја рата Босанска Крајина била је једно 
од најактивнијих устаничких жаришта и једно од главних подручја 
ослободилачке борбе српског народа. Крајишке бригаде прошле су 
дуг борбени пут, ратујући на широком подручју окупиране земље, 
претрпјеле су велике губитке и учествовале у ослобађању многих 
градова (Сарајева, Београда, Загреба и др). Босанска Крајина била 
је и поприште српског грађанског рата, тј. трагичног партизанско-
четничког сукоба. 

О том страдалничком и јуначком добу говори и поема Скендера 
Куленовића Стојанка мајка Кнежопољка, о Српкињи која тражи си-
нове Срђана, Мрђана и Млађена погинуле у усташко-њемачкој офан-
зиви: 

„(...) Јооој,
три года у мом вијеку,
три Обилића у мом млијеку,
јој, Срђане – Ђурђевдане,
јој, Мрђане – Митровдане,
јој, Млађене – Илиндане:
Козара извила три бора под облак,
Стојанка подигла три сина под барјак! (...)“

Најпознатији књижевник поникао у Босанској Крајини, Бранко 
Ћопић, такође је опјевао ово доба, кроз ријечи убијене дјевојчице 
Марије са Грмеча, у поеми На Петровачкој цести: 

„(...) Туђински људи крвави,
кућу су нашу спалили,
дјетињство су ми украли
и много наших убили.
Туђинске птице, челичне немиле,
над планином су нашом летјеле.
Смрачи се, рођена горо,
и на све наше путе,
пошаљи синове своје,
пошаљи вукове љуте,
освети моје ноге израњене,
и јутра гладна расплакана,
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и руке модре и смрзнуте.
Загрми, тата, из великог топа,
помлати туђе гадове,
забубњај, брацо, митраљезом,
мртва те сестра зове.
Освету вапије дијете,
стиснутих смрзнутих пести,
у крви и снијегу,
на Петровачкој цести...“

У Југославији под комунистичком владавином (1945–1990) ве-
лики број Крајишника одселио је у сјеверну Србију (Војводину), 
нарочито у првим годинама након рата, а дошло је и до миграција 
унутар области, из села у град. Иако је урбанизација била посљедица 
економског развоја (изградње нових саобраћајница и отварања но-
вих предузећа и фабрика), Босанска Крајина углавном је остала при-
вредно неразвијена област. Најзначајнији привредни центри били 
су Бањалука, Приједор и Бихаћ. Велики подстрек развоју просвјете, 
науке и културе у Босанској Крајини било је оснивање Универзите-
та у Бањалуци 1975. године, чији је темељ ударен 25 година раније 
оснивањем Више педагошке школе. Ипак, једнопартијски систем 
онемогућавао је развој демократије, а комунистичка идеологија гуши-
ла је грађанске слободе. Комунистички режим градио је идеологију 
„братства и јединства“, између осталог, и онемогућавањем утврђивања 
чињеница о геноциду над Србима и његовим починиоцима. Под на-
рочито снажним притиском била је Српска православна црква, која је 
аграрном реформом, национализацијом и узурпацијом њене имовине, 
забраном обнављања храмова порушених током рата (1941–1945), као 
и ометањем дјеловања њених свештенослужитеља (протјеривањем 
епископа бањалучког Василија Костића 1950. и 1953), доведена у те-
жак положај.

У вријеме етничких и вјерских сукоба који су довели до разбијања 
југословенске државе (1991–1995), Срби Босанске Крајине дали су 
велики допринос одбрани српског народа од великохрватског фашиз-
ма и исламског фундаментализма и велики допринос стварању Репу-
блике Српске, а крајишке бригаде опет су ратовале далеко од матичне 
територије. Дејтонским мировним уговором 1995. велики дио Босан-
ске Крајине остао је изван граница Републике Српске, а српско стано-
вништво у подручјима која су припала Федерацији Босне и Херцеговине 
само је дјелимично обновљено, док је повратак у неке крајеве потпуно 
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изостао. Током рата (1991–1995) муслиманске и хрватске оружане сна-
ге срушиле су 28 и оштетиле 71 богомољу Српске православне цркве у 
Босанској Крајини, на коју су 1995. падале и бомбе НАТО-а. 

Ипак, упркос бројним страдањима, крајишки Срби су опстали, 
а бурна прошлост ударила је печат њиховим духовним особинама. О 
крајишким Србима етнограф и антропогеограф Милан Карановић за-
писао је 1934. године: „Код њих се огледа, у највећој мјери развијено, 
дубоко и истинско национално осећање у хармонији са осећањем 
социјалне правде и правичности, чак до трагичне мере. Обузети су 
сталном тежњом у томе на уштрб својих личних интереса и потреба; 
они су онај тип људи за који се рекне да „вазда исправљају криву Дри-
ну“, тј. истерују вазда оно што се не даде и не може да исправи. Тих 
особина има и код других делова нашега народа, али су код босан-
ског Крајишника јаче изражене, и код већег процента становништва. 
Они који су прошли кроз школе задржали су ону познату патријархал-
ну честитост, стидљивост и пристојност друштвену; алтруисте су и 
прожети схватањима и погледима модерне просвећене демократије. 
Скромни су, готово стидљиви и снебивљиви у заузимању положаја. 
Код њих је у највећој мјери развијена одвратност према корупцији“. 
Исте године, историчар Васо Чубриловић примјетио је да су успомене 
на славну прошлост учиниле да крајишки Срби очувају своју „расну 
свежину, понос и свест о заједници с осталим деловима нашег народа. 
На први поглед изгледа чудновато, али је тачно, да је овај примитив-
ни, полудивљи граничарски свет успео не само да сачува успомене на 
стару државу на туђем земљишту, далеко од старог средишта, него је 
шта више толико прожео и нови завичај старим традицијама да му је 
тешко доказати да то није некад било у немањићкој царевини“. Слич-
но запажање о менталитету човјека, Србина из Босанске Крајине, из-
нио је сликар и етнограф Спиридон Боцарић: „Далеко од европске 
културе, он је сам зидао, духовно, свој државни, национални и друшт-
вени култ, и своје принципе вадио из своје душе и крви. По природи 
и рођењу необуздан, у животу конзервативан, неповјерљив и надасве 
својеглав – није хтио да прима ишта страно, што би га могло да отуђи 
од његовог најчистијег и најнежнијег осјећаја и неког инстиктивног 
замаха, да не изгуби јасноћу и чистоту своје визије и изражаја. Тако 
је он, јаче од осталих, сачувао једрину своје душе, звучност језика и 
своје патријархалне обичаје, своју ношњу и орнамент – симболике и 
укуса“. 

Можда је најљепше стихове о Босанској Крајини оставио Исаија 
Митровић 1939. године:
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„Врлетни крају, земљо бораца,
Великих мајки, славних отаца.
Земљо хајдука, земљо јунака,
И мученика и поштењака.
Земљо ковиља и смиља жута,
Крајино љута!

Висока чела, поносна крила,
Ти си заточник слободе била,
И увек нове давала жртве
Прије но старе опоја мртве.
Сталан си нишан свирепог прута,
Крајино љута!

Јунаштвом ти си вечно блистала,
Чојство си само свуда искала.
У звеци ланца у мору јада
Српству си била вера и нада!
Крвавог вазда недра и скута,
Крајино љута!“.

Горан Латиновић

A SHORT OVERVIEW OF THE HISTORY OF SERBIAN PEOPLE 
IN BOSANSKA KRAJINA

Summary: Bosanska Krajina is a historical and geographic region in Western 
part of the Serb Republic (Serbian entity in Bosnia and Herzegovina). It was men-
tioned for the fi rst time in 1593, although it had a root in the name of Donji Kraji 
from the 13th century. The region got emphatic Serbian ethnic charachteristic in 
the 16th century. Serbs of Bosanska Krajina organized riots and uprisings during 
the 19th century, whit a goal to liberate themselves from the Ottoman occupation. 
Their aim was – a free Serbian peasant in a free Serbian state. They also resisted to 
Austrian-Hungarian policy of creation so-called „Bosnian nation“. After liberation 
in 1918 they had the opportunity to express their national, religious and political 
feelings more freely and without disturbance. During genocide in the Independent 
State of Croatia (1941–1945), Serbs of Bosanska Krajina faced the most diffi cult 
period in its history. However, the uprising of Serbian people started in July 1941 
and till the end of the war the region was one of strongholds of the Serbian anti-
fascist liberation fi ght. In Socialist Yugoslavia Bosanska Krajina remained econo-
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mically undeveloped region, and many Serbs moved to Northern Serbia (Vojvo-
dina). During the destruction of Yugoslavia in 1990s, Serbs of Bosanska Krajina 
gave a very signifi cant contribution in creation of the Serb Republic in Bosnia and 
Herzegovina.





DVE PESME IZ 
ERLANGENSKOG RUKOPISA 

U SRPSKOM FOLKLORU
(POKU[AJ LOKACIJE I VREMENA POSTANKA) 

Апстракт: У прилогу се прати могућа генеза песама 
Ерлангенског рукописа које садрже акростихове. Прате се 
њихови нотни записи и етнографска заснованост. Изно-
се се претпоставке о могућем аутору (капетан Радивоје 
Србин).

Кључне речи: Ерлангенски рукопис, акростих, нотни 
запис, Радивоје Србин.

Један од најстаријих зборника српске народне и грађанске по-
езије, Ерлангенски зборник, датиран у време барока, око 1720. године 
и данас (п)остаје предмет пажње историчара књижевности, фолкло-
риста и других млађих истраживача српске прошлости. Проучаван 
је, као целина, у многим приказима, чланцима и огледима, али и у 
студијама посвећеним посебно некој песми. Придружујем се овој 
другој групи у покушају да се осветли време и место постанка две 
лирске усмене песме из тог зборника или Ерлангенске песмарице, 
како је још с правом зову. То су песме бр.3 Девојка се сватовом на-
дала и бр.199 Јарко сунце да високо ти си! Њима се може додати још 
једна песма, бр.196. Хе, госпођо, срдце моје, која има неке сличности 
у форми са претходне две, али о њеној садржини се неће даље писа-

821.163.41.09-1:398
398.8(=163.41) 



БРАТСТВО110

ти; прва два текста испевана су у десетерцу, а ова трећа у осмерцу. 
Оно што их повезује јесте: а) све три песме имају тачно тринаест 
стихова, и б) и поред сасвим народних, неримованих стихова (епски 
десетерци код прве две и симетрични осмерац код последње) оне 
имају и уграђен а к р о с т и х, неуобичајено за песме испеване „на 
народну“. Акростих овај није симетричан као у уметничкој поезији, 
али се може читањем препознати, иако није видно обележен. Спада 
у подврсту коју називамо акростих-посвета и у њему се распознају 
имена жена или девојака којима су песме посвећене. У песми бр. 3 
Девојка се сватовом надала чита се акростих: Д-а-а-н-и, тј. Дани; у 
песми бр.199 Јарко сунце, да високо ти си! распознаје се акростих: 
И-р-и-н-и; а у песми бр.196 Хе, госпођо срдце моје, чита се: ХЕ-
м-и-н-и. Условно постојање ових акростихова-посвете указује на 
закључак да текстови тих песама имају у себи аутентичност, одно-
сно да нису певањем пореметиле редослед стихова, него да им је 
текст саопштен као у оригиналу; да су записане по певању неког 
певача пореметио би се ред слова утканих у акростиху и ми та име-
на не бисмо могли да повежемо и правилно ишчитамо. Помислили 
бисмо да су то народне песме као и све друге у том барокном збор-
нику. Све то, отворило је низ питања која нису обећавала да ће се 
дићи барокна копрена испод које се крију одговори: Да ли се у де-
сетерачким песмама без рима (прелазимо даље само на песме бр.3 
и бр.199!) може тражити и ишчитавати акростих? Зашто обе песме 
имају исти број стихова – тринаест? Да ли је то неко правило да се 
те песме завршавају тринаестим стихом? Познато је да сонет има 
утврђени број стихова, а овде као да је анонимни песник применио 
неко своје правило писања песама по некој њему познатој песничкој 
шеми. Да ли је те песме могао испевати исти песник? Колебање око 
ових и других питања на које добијамо нејасне и сумњичаве одгово-
ре, заустављало се на жељи да се више сазна, на питању: шта даље 
и може ли се уопште даље? Сва та многобројна питања искрсла су 
пред овим текстовима без одговора са накнадном допуном: да обе 
ове лирске десетерачке песме имају забележене и своје доцније тек-
стовне варијанте, али и н а п е в е; певале су се као и друге лирске 
народне и анонимне грађанске песме. Тежња да се испитају место, 
време и настанак песама Девојка се сватовом надала и Јарко сунце, 
да високо ти си! донела је и неке резултате који нас држе у уверењу 
да су чудни путеви постања наших народних песама и да су сазнања 
о њима увек неочекивана, али занимљива. Шта се о њима још могло 
сазнати?
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1. Нека запажања о песми 
Девојка се сватовом надала 

Текст песме бр.3 са уграђеним акростихом саопштавам овако: 

Д-евојка се сватовом надала 
   вас дуги дан сеницу градила
  от босиљка и от калопера.
  Питала је њена мила мајка:
 „А богати, драго дете моје, 
  јеси ли се уморила, драго, 
  вас дуги дан сеницу градећи
  от босиљка и от калопера?“ 
 „А богами, мила мајко моја,
  ако будем добру војну дошла, 
 Н-ит’ сам трудна, ни уморила се; 
  ако будем худу војну дошла, 
 И трудна сам и уморила се.“

Песма је дијалошка, опева разговор између мајке и ћерке о буду-
ћем војну. Девојка прави сеницу за сватове да се уклоне од сунчане 
врелине кад они буду дошли да је воде младожењиној кући. Песма 
припада сватовским песмама и певала се у сватовима. Њене прве тек-
стовне варијанте налазимо у зборницима лирских народних песама 
Вука Ст. Караџића. Прву текстовну варијанту Опет код куће дјевојачке 
Вук је записао и објавио још 1824. године у Лајпцишком издању жен-
ских усмених песама, па ју је прештампао и у Бечком издању 1841. 
године под бр. 36; гласи:

Златни топи у град ударише, 
а девојци сватови дођоше.
Девојка се сватовом надала, 
 
ваздан дуги босиљак сејала, 
на војнову срећу намењује: 
“Ако војно добре среће буде, 
с вечера ће босиљак никнути, 
до поноћи и прекрстити се, 
а у зору у ките се вити.“ 
и војно је добре среће био: 
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с вечера је босиљак никао, 
до поноћи и прекрстио се, 
а у зору у ките се вио.
Сваком свату по киту босиљка, 
младожењи лепота девојка; 
а деверу кита не допаде. 
Ал’ говори лепота девојка: 
“Не љути се, мој мили девере!
Ја ћу теби бољу киту дати: 
бољу киту, моју другарицу.“

Из летимичног поређења два текста, закључујемо да се рани текст 
песме из Ерлангенског зборника (1720) само препознаје у сватовској 
песми коју је Вук записао (1824), после једног века. И друга сватов-
ска песма у Вуковом зборнику женских народних песама из 1841. го-
дине бр. 66 Опет тада (Из Горњега приморја) показује сличност са 
текстом песме из Ерлангенског зборника Девојка се сватовом надала. 
Њен текст, иако мало дужи, овде наводимо:

Ђевојка се сватовима нада:
 по пољу је босиље сијала, 
 подно поља рану маџурану, 
 крајем поља румену ружицу, 
 посред поља високу наранџу, 
 поврх поља рана гарофана. 
 
 Када свати за Мару иђаху 
 не могаху пута разазнати 
 од мириса ситна босиока, 
 од густине ране маџуране, 
 од љепоте румене ружице, 
 од висине зелене наранџе,
 руменила рана гарофана.1

 Кад се с Маром сватови враћаху
 починуше под жутом наранџом;
 па је пита стари сват од свата: 

1 Испевавање овог дела песме подсећа нас на сличан поступак у старијој песми 
из Ерлангенског зборника бр.174, Ја усади виту јелу.
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„О тако ти, л’јепа Маре, под в’јенцем ђевојко!
 кад си пољем, л’јепа Маре, босиље сијала, 
подно поља, млада Маре, л’јепу маџурану, 
 крајем поља, млада Маре, румену ружицу, 
 посред поља, л’јепа Маре, зелену наранџу, 
 поврх поља, млада Маре, рана гарофана, 
 јеси л’ тај дан, л’јепа Маре, много трудна била?“

Одговара л’јепа Маре, под в’јенцем ђевојка: 

“О тако ми, стари сват од свата,
 срам је мене у очи гледати, 
 акамоли с тобом бесједити; 
 ако будем добру рабру дата, 
 нит’ сам трудна, нит’ ћу бити трудна; 
 ако л’ будем худу рабру дата, 
 ја сам трудна и бити ћу трудна.“

 Стаде брати цв’јећа свакојега,
 па савија цв’јеће у китице, 
 а пита је стари сват од свата: 

“О тако ти, л’јепа Маре, под в’јенцем ђевојко!
што савијаш Шл’јепа МареЋ цв’јеће у китице?“

 Она њему стидно одговара:
 „О тако ми, стари сват од свата, 
 кад ме питаш, право ћу ти казат: 
 што ја китим цв’јеће у китице, 
 когођ буде рода господскога 
 примиће ми ките за дарове; 
 ко не буде рода господскога 
 он на ките неће погледати, – 
 јер је лако Влаха успознати.“2 

Текст ове сватовске песме је такође дијалошки; овде разговарају 
стари сват и млада невеста. Види се јасно да је песма заснована на 

2 Вук Ст. Караџић је текст ове песме објавио 1841. године, а записао га приликом 
боравка у Боки и Црној Гори, први пут „у лето 1834. године“ или други пут „у пролеће 
1835.“ (Вук Стеф. Караџић, Црна Гора и Бока Которска, Београд, 1953, 7, 25).
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скелету песме Девојка се сватовом надала. Занимљиво је да се стари 
сват служи другим стихом продужујући га унутрашњим припевом: 
„л’јепа Маре“. Осећа се и сценски дијалошки карактер певаног тек-
ста. Вукова напомена да је песму чуо и записао у Горњем приморју 
и да се ова песма певала у вишим друштвеним круговима „рода го-
сподскога“, указују нам на две одреднице када се тиче њеног по-
рекла. Песма је варошка или градска, певала се у вишим круговима 
у Горњем приморју, од Котора до Дубровника. Песма се певањем 
простирала по приморским варошима и градовима од Црногорског 
до Хрватског приморја. Једну мелодијску варијанту ове песме за-
писао је нотама и мелограф Фрањо Кухач у Новоме, у сплитској 
области и она својим текстом одговара Вуковом запису, односно, 
првом записаном тексту из Ерлангенског зборника (1720). Певајући 
се у сватовима читав један век, природно је да се она и мењала, да 
су се допевавали и други стихови, али је у основи она остала иста, 
препознатљива, чим се упореди оригинал са познијим записима. Ту 
би се једно трагање за старином и пореклом песме завршило, да би 
се отпочело друго: преко имена Д-а-а-н-а у акростиху песме. Како и 
којим путем? 

Женско име Дана  (од Даница) које се очитава и у акростиху ове 
сватовске песме, веома је старо. Први помени у тако скраћеном обли-
ку су из бококоторске области, из Котора.3 Један помен тога имена из 
почетка XVIII века изазива пажњу. Он гласи:

 Сие светое евангелïе ωткγпи господинъ капетанъ Радивои 
 Србинъ за дCшC свою и своихь родителA: Милана и СмилAне; 
 и своего подрCга госпожде Дане и ньених родителA: Стефана и 
 Варваре; да им бCде вечни помень C светои ωбители; лета, а 
 оть рожд. Христова [1702]. 
 Запис у јеванђељу манастира Савине.4 

Постојала је, дакле, једна госпожда Дана из приморја, из околине 
манастира Савине где се може претпоставити да је и сватовска песма 

3 Први помен женског имена Дана  из Боке Которске потиче још из IX века, у том 
облику. Видети у литератури: Ј. Ковачевић: Средњовековни епиграфски споменици 
Боке Которске, Споменик САН 103, 1953, 41-45; Споменик САН 105, 1956, 1-11; 
И. Николајевић, Мартyр Анастасиа ат Фулда, Зборник Филозофског факултета у 
Београду, 1979, XIV/1.

4 Стари српски записи и натписи, скупио их и средио Љуб. Стојановић, Београд, 
1903, књига II, бр. 2109.



115ДВЕ ПЕСМЕ ИЗ ЕРЛАНГЕНСКОГ РУКОПИСА У СРПСКОМ ФОЛКЛОРУ

Девојка се сватовом надала, са акростихом: Дани, настала. Али, то 
је засад све. Да видимо шта се може сазнати о другој песми из Ер-
лангенског зборника Јарко сунце, да високо ти си!, која има акростих 
И-р-и-н-и. 

2. Запажања уз песму Јарко сунце, да високо ти си! 

Да пођемо опет од текста песме бр.199 и ишчитавања акростиха; 
и он има тачно тринаест стихова. Гласи: 

І-арко сунце, да високо ти си! 
  моја драга, да далеко ти си! 
  Нит’ си близу, ни врло далеко, 
  већ си моје срдце изгорила. 
Р-ад би теби драгој глас послати, 
  ал’ не см’јем от душманах мојих.
Што год ходим и по свету гледам, 
  све (је) мени магла пред очима. 
Ил’ не могу тебе да видим, 
  ил’ си мени драга на серда(ш)це.
Н-ити могу лећи, ни спавати, 
  ни мојега санка упамтити, – 
И-ли ми је срдце код тебека. 

Прва слова акростиха И-Р-И-Н-И потпуно су идентично поставље-
на, као и код песме посвећене Д-А-А-Н-И. У оба текста предња слова 
акростиха уграђена су у стиховима 1, 5, 9, 11 и 13. Последњи, завршни 
стих им је тринаести. Обе песме испеване су у епском десетерцу са це-
зуром иза четвртог слога. Док су песме по форми исто грађене, садржаји 
су им различити. Прва песма је сватовска, друга је љубавна; прва је 
девојачка, дијалошка, друга је момачка. И она је у народу имала своје 
варијанте, како текстовне, тако и текстовно-мелодијске. У познијим 
варијантама издвојила су се само прва два стиха и то у облику:

Сунце јарко, на високо ти си! 
Драго моје, на далеко ти си! – 

који се јављају уклопљени у друге махом грађанске и војничке песме. 
У српској грађанској поезији XVIII века записан је и текст песме коју 



БРАТСТВО116

су певали српски војници у аустријској (ћесарској) војни када су 90-
тих година ишли у рат против Француза: 

Ој Францишко, земље племенита!
 Благо нама по теби идући 
 И на путу профунте једући! 
 Бог живио нашег Соломона
 Који с нама лепо комендира;
 Солнце јарко, на високо ти си! 
 Моја мајко, на далеко ти си! 
 Оће ли ме сунце огријати!? 
 Оће ли ме мајка споменути!? 
 Верна љубо, јеси л’ се удала, 
 Јеси л’ моју додворила мајку?5 

У горњим стиховима војник помиње припевајући прво мајку, 
кад му је тешко, а не заборавља ни љубу. И Вук Ст. Караџић је те 
стихове добро упамтио. Он их наводи у свом Српском рјечнику код 
речи: драго.6 Овај дистих се среће и после Вука у још неким запи-
сима лирских народних песама. И док се остали стихови у песмама 
допевавањем мењају овај дистих увек остаје. То показује и више запи-
саних примера овог дистиха у познијим текстовима лирских песама. 
Један текст песме са напевом записао је и мелограф Фрањо Кухач са 
насловом Поздрав драгому (из Костајнице); (Кухачев запис видети у 
прилогу). Кухач га је записао као девојачки поздрав драгом који је 
негде далеко: „Сунце жарко, поздрави ми драгог!“. После Кухаче-
вог бележења, објављеног 1878. године, у коме се налази наведени 
дистих, познат још из Ерлангенског зборника (1720), долазе и други 
народни текстови песама где је он уплетен. Пролазећи кроз Босну и 
Херцеговину крајем XIX века, чешки мелограф и сликар Лудвик Куба 
записао је текст и ноте ове песме двапут: у Прозору, у Херцеговини, у 
Петровцу (Босанском); песму је означио као „путничку“, коју путник 
успут пева. Текст песме из Прозора у Херцеговини чува дистих и до-
певава још један, такође значајан: 

5 Т. Остојић, В. Ћоровић, Српска грађанска лирика XVIII века, Београд-Срем. 
Карловци, 1926, бр. 32.

6 дрậго , аматус аут амата, драги, драга; Вук наводи пример: Јарко сунце, на 
високо ти си! / драго моје, на далеко ти си! (Српски Рјечник, Београд, 1935,  стр.143; 
према трећем (државном) издању из 1898.
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Ај, Жарко сунце, на високу ти си! (хај, хај!)
 моја драга, на далеку ти си!
  Жарко сунце, попусти се ниже, 
  а мој драги, примакни се ближе.

Из текста видимо да је песма м о м а ч к а; путник је пева путем 
своју драгу спомињући. (в. прилог!)

Колико су се дуго ти стихови, у облику дистиха, одржавали у 
народу види се из још једног лепог позног бележења које овде пре-
носимо: 

Јарко сунце, ти си на високо! 
Драго моје, ти си на далеко! 
Нит’ те могу чути, нит’ виђети, 
Нит’ по коме вјерно поздравити.
Да ти шаљем стручак беле руже,
Повенуће, теби доћи неће; 
Да ти шаљем зелену јабуку,
Сатрунуће, теби доћи неће; 
Да ти шаљем везену мараму, 
Упрљаће с’, теби доћи неће 
Јарко сунце, ти си на високо! 
Драго моје, ти си на далеко!7 

Из овог текста видимо како је поменути дистих послужио као неки 
темељ за испевавање даљих, оригиналних стихова; од њега се гради 
песма, надграђују нови стихови песме, да би се завршили истим по-
четним стиховима, са мотивом љубави двоје драгих, који су тако да-
леко да их само сунце види са свог поднебесја. 

 Дистих из ове песме „на народну“ непознатог барокног песни-
ка, посвећене девојци Ирини, наводи се и у једном предању (и једној 
епској песми) које се казује уз описе јуначких подвига познатог хер-
цеговачког јунака Баја Николића Пивљанина (о.1637-1685). Једна 
верзија тог предања гласи:

 „У народу Пиве, одакле је био родом, живи пјесма којом се слика 
оданост Бају, вјера у његову заштиту. Ево дијела пјесме: 

7 Ђевојачка жудња, (из околине Пожешке), забиљежила Радојка М. Стефано ви-
ћева, Босанска вила, 5, 1907, 72.
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Јарко  сунце ,  на  високо  ти  си ! 
Стрико  Бајо ,  на  далеко  ти  си ! 
Јарко  сунце ,  попушти  се  ниже , 
Стрико  Бајо ,  примакни  се  ближе! 

Прича се, да је ове стихове пјевала лијепа дјевојка, кћерка кнеза 
Јоковића, која је без личне воље морала да се уда за турског капетана 
Хамзу Мушовића. Разочарана својом судбином, тражила је утјеху у 
Баја и у тузи, на једном извору стварала ове резигниране стихове. 
(“Ал’ то Бајо и слуша и гледа“). Чувши невољу лијепе дјевојке, Бајо 
организује са побратимом Лимом поход на турске сватове. У окршају 
с Турцима гине Бајов побратим, али и сам капетан Мушовић. Ово 
предање у Пиви се веже за топографска мјеста Лимов Гроб и Хам-
зина Буква.“8 

 Пошто је преглед народних варијаната песме Јарко сунце, да ви-
соко ти си исцрпен, окрећемо се акростиху И-р-и-н-а. Шта ту може 
да се нађе? Познато је да је име Ирина ретко у употреби код Срба. 
Деспотицу Ирину, супругу деспота Ђурђа Бранковића народ је звао 
Јерина и многа места, нарочито утврђења и путеве везивао за њено 
име, увек је називајући „проклета Јерина“. Ирина је више духовно, 
женско име за калуђерице, и у српској писаној књижевности тешко 
га је пронаћи. Ипак, једна Ирина из времена пре Ерлангенског руко-
писа (1720) се помиње у једном запису, што значи да је постојала. 
Тај запис гласи: 

Сеи ωмофорь Cстроенъ на слCженïе милостïю божïею 
преωсвеψеномC кνрь ωцC НикодимC митроп. призрьньскомC, 
рокC оть рождества Христова � а . х . о . в . [1672]

Се ωмофор справила раба божïа Ірина Стефанова за 
ωтпCψенïе грyховь своихъ. 

 Натпис на омофору у ман. Савини.9 

8 В. Баћовић, Хајдук Бајо Пивљанин у епској народној поезији, Зборник радова 
XXXВ конгреса Савеза удружења фолклориста Југославије, Рожаје, 26-29. септембра 
1988, Титоград, 1988, 528. Турски капетан Хамза Мушовић, изазивач ове сватовске 
драме из које се формирало сватовско гробље, наводи се и као Пераштанин, Пера сто-
вић Хамза. Ближе непознат.

9 Стари српски записи и натписи, скупио их и средио Љуб. Стојановић, Београд, 
1902, књига 1, бр.1672. Један руски путописац наводи да је видео такав омофор у 
манастиру Хиландару.
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Пред нама су сви изнети подаци о песмама и личностима које су 
живеле пре него што је непознати састављач засновао Ерлангенски 
зборник епских и лирских народних песама, дакле пре 1720. године. 
О личностима из акростихова песама, Дани и Ирини, као и о исто-
именим личностима из сачуваних записа, могу се развити још неки 
детаљи, односно, напомене које износимо.

3. Закључци о времену 
и месту постанка песама

„Госпожда Дана“, супруга капетана Радивоја Србина, била је 
удата 1702. године, када заједно приносе украсно Јеванђеље манас-
тиру Савини. Из тог записа види се да је име њенога оца било Сте-
фан, па се она као девојка, до удаје, презивала Дана Стефанова. А 
то је могло да буде најмање две-три деценије раније од године која 
стоји на запису. И Ирина се презива Стефанова, како стоји на записа-
ном омофору из 1672. године. Њен отац се такође звао Стефан; нема 
назив госпође, што значи да је била девојка. Ирина је била вешта 
везиља и поред омофора сигурно је везла и неке друге утвари за 
црквена лица, о којима данас не знамо много. Ако није била удата, 
вероватно је била монахиња која је живела негде близу цркве или ма-
настира. Занимљиво је да су обе дароватељке своје дарове завештале 
манастиру Савини код Херцегновог. Одатле и потичу песме о којима 
је реч. Приморје, околина Боке, то би могла да буде територија где 
су испеване обадве песме. 

Време њиховог испевавања се може ограничити историјском 
сео бом српског народа са патријархом Арсенијем III Чарнојевићем, 
дакле пре 1690. године. Ако се први дистих песме, посвећене 
Ирини, увек наводио уз догађаје у којима су учествовали чувени 
српски јунаци Бајо Николић Пивљанин и Лимо Барјактар, песма 
је могла да буде испевана и пре 1685. године, када је Бајо погинуо 
на Вртијељци, бранећи од Турака Цетињски манастир; штавише, 
Лимо Барјактар, у коме историја види харамбашу Драгојла Мило-
шева, погинуо је у тој борби коју песма опева, а историја казује да 
је његова погибија била и пре Бајове, јер се „помиње као покојни 
већ у години 1675.“10 То би била коначна година када се десио 
догађај који епска песма и епско предање казују, а тих година је 

10 О. Благојевић, Пива, Београд, 1971, 154.
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приближно испевана и песма Јарко сунце, да високо ти си ! која се 
налази у Ерлангенском зборнику.

Према томе, биле то ове Бокељке, Дана и Ирина Стефанове, које 
помињу белешке на црквеним књигама и записи на одеждама из ма-
настира Савине, или пак неке друге, може се утврдити да су обе пес-
ме испеване у другој половини XVII века, на подручју црногорског 
приморја, у Боки Которској и околини манастира Савине. Певањем 
оне су се шириле и по другим крајевима и тако продуживале свој век 
постојања у народу, где су се у неким стиховима мењале и допуњавале, 
али су остале записане као народне лирске песме старих барокних вре-
мена...

Места за закључке и могуће претпоставке има још и они би се 
мо гли изводити само ако узмемо да су Ирина и Дана из песме исте 
оне личности које и записи из манастира Савине помињу. Пажњу 
при влачи капетан Радивоје Србин, који прилаже заједно са супру-
гом Даном украсно Јеванђеље манастиру Савини „за душу своју и 
својих родитеља: Милана и Смиљане...“ Занимљиво је да се он не 
презива по оцу, рецимо: Милановић, како је тада било у обичају, 
већ Србин. Да ли се он сматрао Србином или је у питању нешто 
друго? Познато је да близу Херцегновог постоји село Србина, па би 
на основу тога добили одговор на питање зашто се капетан Радивоје 
потписује као Србин.11 Јер је пореклом из места Србине, а као право-
славни Србин се и осећао. Можда би се о њему могли да нађу и неки 
подаци у историји поморства Боке у XVII веку, што нама овде није 
доступно. Где је он упознао девојке Ирину и будућу супругу Дану, 
презименом Стефанов(н)е? И о томе се може нешто рећи. Ту нам је 
путоказ везиља Ирина. 

У Боки је после пропасти српских средњовековних држава 
(XVI, XVII век) било доста калуђерица. Разне читуље, нарочито 
оне из манастира Савине доносе њихова имена, па се међу њима 
наводи и једна калуђерица Ирина. Срећна околност је у томе 
што читуље наводе презимена родова, братстава или фамилија 
и места из ког потиче који монах или монахиња. О томе је пи-
сао етнограф Боке, поп Саво Накићеновић у својим списима. У 

11 У етнографској књизи попа Саве Накићеновића, Бока, наводи се три фамилије 
Милановића: у Кумбору, у Котору, и у селу Мокринама у Херцегновској општини, 
где су и села Србина и Требесин. Капетан Радивоје је водио порекло од Милановића 
у селу Мокринама, али је за њих Накићеновић написао да су изумрли пре двеста 
година. (Бока, Београд, 1913, 463). 
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првом спису Српске калуђерице у Боки помиње многе калуђерице 
„Бокељице“, по имену, и од којих су родова, служећи се старим 
читуљама из манастира Савине. У једном од тих родова наводи и 
име монахиње Ирине: „...У читуљи кап[етана] Митра Аврамовића 
из Србине: Јелисавета, И р и н а, Теофана, Јелисавета, Марта и 
Доротеја; свештеници: јеромонаси Никола, Аврам, Јефтимије, 
Александар, Јован, Дука, Теодосије, Партеније; игуман Јоаникије; 
јеродјакон Стефан; јереји Никола, Михаило, протојереј Петар; и 
архимандрити Леонтије и Иларион.“12 И у другом спису, значајној 
и цењеној монографији Бока, приказујући села и варошице он је 
наводио црквене старине, цркве, калуђере, па и калуђерице везане 
за одређени крај. Тако је овог пута записао да у Боки постоје два 
рода Аврамовића: Аврамовићи (у Горњем Ораховцу) у Боки13, поре-
клом из Херцеговивине и Аврамовићи – у месту Требесињу за које 
казује: „Аврамовићи – (славе Јовањдан), дошли испод Голије (Пив-
ске). Ово је знаменито свештеничко племе, које је дало преко 30 
свештеника и 6 монахиња, а и таквих архимандрита које је и Бока и 
Далмација и народ и свештенство предлагали влади млетачкој, још 
у почетку XVII века за свог епископа. То је био архимандрит Илари-
он Аврамовић. Из овог је братства и Митар Аврамовић, који је био 
начелник опћине херцегновске. Кад је Млечић земљишник увео, 
био је поп Дука Аврамовић...14 Један и други текст С. Накићеновића 
не слажу се само у једном: у селу, у коме је обитавало братство 
Аврамовића. Да ли у Србини, да ли у Требесину? Одговор је лако 
дати: ово угледно братство Аврамовића живело је у Требесину, јер 
се за „село Требесин, до ког се долази опћинским путем из Хер-
цегновог, (пролази) преко Србине и Пода.“15 Према томе, Ирина и 
Дана Стефанове живеле су и стасале као девојке у селу Требесину, 

12 С. Накићеновић, Српске калуђерице у Боки, Весник српске цркве, 1923, стр. 66. 
У књигама: Стари српски записи и натписи, наводе се: архимандрит Леонтије Авра-
ми јевић, био у Москви (1729), књига 2, бр.2536; поп Никола Аврамовић (1723,1725), 
књига 1, бр.1974, књига 2, бр. 2441. Поп Никола је повезивао старе рукописне књиге, 
био књиговезац и књигољубац.

13 С. Накићеновић, Бока, антропогеографска студија, Београд, 1913 (Српски етно-
графски зборник, књ. 20, с.425. „Аврамовићи [у Горњем Ораховцу, заселак Вели нићи] су 
испод Голије у Херцеговини. Била три брата; најстаријему било име Аврам, другоме Голуб, 
а трећем Мијат...Аврам је био четник у чети јунака Баја Пивљанина и с њим је погинуо у 
знаменитој битци на Вртијељци.“ У Доњем Ораховцу била је и кула Пивљанина Баја.

14 С. Накићеновић, нав. дело, с.488. 
15 С. Накићеновић, нав.о дело, с.486.



БРАТСТВО122

у веома угледној и виђеној фамилији Аврамовића, а у суседном 
селу Србини је становао Радивоје Србин, поморски капетан, други 
дели Радивоје, како бисмо га назвали по хајдуку дели Радивоју из 
српских епских народних песама. Читуљу Аврамовића у којој се 
наводи и калуђерица Ирина саставио је ђакон манастира Савине 
Стефан 1758. године и он није онај Стефан по коме се презивају 
две девојке из братства Аврамовића из Требесина, иако и он потиче 
из истог рода.16 

Остављајући историчарима, генеолозима, историчарима по мор ства 
да даље испитају и дограде све оно што је овде наведено о лично-
стима Ирини, Дани и капетану Радивоју, долазимо и до последњег, 
општег погледа на три песме из Ерлангенског зборника (1720) у 
чијим се текстовима запажају две истоветне особине: акростихови 
и тачан број стихова: тринаест, као градивни елементи који нам 
сугерирају претпоставку да потичу од истог песника. Текстове пе-
сама са акростиховима посветaма Дани и Ирини, саопштио сам, а 
ево како изгледа и трећа песма бр.196 са акростихом Емини.

ХЕ, госпођо, срдце моје!
  висока си како јела, 
  сниско летиш како пчела; 
  твоја уста пуно меда,
 М-оје срдце пуно једа.
  дај ми мало твога меда,
  нек растворим срдцу једа.
 И-ли су ми тешки јади
  на мом срдцу додијали; 
 Н-ити могу домислити, 
  нити коме говорити; 
 И сам могу и умрети, 
  нитком нећу говорити. 

Текст песме је испеван у осмерцу; песма је м о м а ч к а, посвећена 
госпођи Емини. Испевана у осмерцу са нешто другачијим распоре-
дом првих слова у акростиху: 1, 5, 8, 10 и 12. Занимљиво је да је 

16 Стари српски записи и натписи, књига 2, бр. 3125; Јерођакон Стефан 
Аврамовић наводи се у записима као ктитор и неимар цркве св. Томе у селу Тре-
бе сину; види, наведени извор, књига 2, бр. 3471 из 1778. године; С. Накићеновић, 
нав. дело, с. 487.
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та госпођа по имену и вери муслиманка из отменијих друштвених 
кругова бегова херцеговачких. Она је такође из истог времена, дру-
ге половине XVII века. Овај скривени акростих упућен је удатој 
жени од које се тражи, фигуративно и алегоријски речено, „мед“ 
сладострашћа као мелем за човека који на срцу осећа тешке јаде и 
сву горчину живота. Тајна љубав убаве Емине испунила би песни-
кову жељу који о томе неће никад никоме говорити. Чак и овакви 
прости стихови упућени у виду песме некој муслиманској лепоти-
ци били би кобни за песника XVII века да их је ухватио турски бег 
у чијем је харему била лепа госпођа Емина. 

 И сад када погледамо и упоредимо сва три текста песама из 
Ерлангенског зборника, који имају акростихове – посвете двема 
госпођама (Дани и Емини) и једној девојци (Ирини), поставља 
се питање њиховог анонимног аутора. Да ли их је написао један 
песник или више њих? У прилог тези: да је аутор могао да буде 
један песник иде запажање да све три песме имају тачно тринаест 
стихова, колико је потребно да се у њих уграде акростихови са 
именима жена којима су песме посвећене.17 Као аутора тих песа-
ма могли би предложити капетана Радивоја Србина, али би тада 
морали да замислимо и установимо ред настанка тих песама. По 
том редоследу најпре би настала песма Ирини Стефановој, па кад 
је она отишла у калуђерице, онда се Радивој оженио Даном Сте-
фановом, сестром или блиском рођаком Иринином. Нешто касније 
видећи лепоту муслиманке госпође Емине Херцеговке он је и њој 
посветио једну песму. Да ли је тих песама било још у Радивојевом 
канцонијеру, не зна се. Јасно је да је непознати састављач Ерлан-
генског зборника (1720) искористио и неке рукописне зборнике и 
песмарице из Боке и Приморја из XVII века у којима су биле упи-
сане и ове занимљиве барокне песме.

Ђорђе Перић

17 Тринаест стихова у тексту песме није случајност, како би се помислило у први 
мах. У огледу Светозара Петровића Студије о  Пачићевом канцонијеру, Зборник 
Матице српске за књижевност и језик, IV/2, 1976, с.245, наводи се „француски 
ренесански рондо пјесма састављена од  тринаест стихова  који се дијеле у три 
строфе (5+3+5 стихова).“ Да ли је за то правило могао знати анонимни песник 
песама из Ерлангенског зборника  (1720) и чиме се он руководио у испевавању 
својих песама, тешко је данас тачно знати.
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Фрањо Ш. Кухач: Јужно-словјенске народне попиевке, Загреб 1881, књига 
IV, бр. 1208.

TWO SONGS FROM ERLANGEN MANUSCRIPT 
IN SERBIAN FOLKLORE

(An attempt to fi nd out the place and time of their origin)

A possible genesis of the poems from Erlangen Manuscript which contain 
acrostic has been followed in the paper. Their scores and ethnographic base are 
followed as well. Also, some assumptions about the possible author are given 
(Captain Radivoje, the Serb).
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Лудвик Куба: Пјесме и напјеви из Босне и Херцеговине, Сарајево, 1984, бр. 111.





IZ ISTORIJE SRPSKE PRAVOSLAVNE 
CRKVE U DUBROVNIKU

OP[TESTVO SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE 
OD 1929. DO 1946. U DUBROVNIKU

II 

Припреме за градњу православне 
цркве на Мљету

Српско православно парохијско звање у Дубровнику обратило 
се дописом бр. 248 од 25.06.1930. године Среском начелству у Ду-
бровнику и уз обавијест моли: „У Бабином-пољу Мљет има припад-
ника православне вјероисповјести. Пошто у мјесту нема православ-
ног конфесионалног гробља, то се умољава наслов да изволи, као 
надлежне санитарна власт издати наређење, да се у једном дијелу 
постојећег гробља дадне мјесто за покапање припадницима право-
славне вјере. Моли се наслов, да ово питање узме као хитно, јер је 
једна парохијанка Иконија Ивана Радуљ на самрти.“1 Иво Ђуровић 
из Бабиног поља на Мљету је 27.06.1930. године послао је телеграм 
у коме моли попа Митровића да му испослује код среског начелника 

1 Обавијест је послана бр. 513 од 09.12.1932. од стране пароха дубровачког епи-
скопу (Симеону) Захумско-херцеговачке епархије у Мостар.

271.222(497.11)-9-774(497.13)“1929/1946”
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да дијете сахране у католичко гробље. Поп је дао одговор да може 
сахранити дијете у обитељску гробницу у католичком гробљу, ако то 
нареди – одобри срески начелник (јасно је да се ово проблематизује 
због тога што је поменуто дијете православно). Срески је начелник 
одуговлачио с одговором. Међувремено је мала Ивана Радуљ преми-
нула, али тамошња општина није дозволила покоп покојнице у като-
личко гробље у мјесту. Господин Ђуровић је послао и други телеграм 
и поп Митровић је одговорио да је тамошњој општини услиједила 
наредба среског начелника и да ће сахрана дјетета одмах услиједити у 
тамошњем католичком гробљу. Управа Српске православне парохије 
доставила је у облику обавијести господину епископу Симеону да је 
парох Божидар Митровић 1.12.1932. године обавио2 вјенчање Вуко-
сава Анђелка са Павом Војвода у стародревном Богородичином ма-
настиру, који је тада био власништво државног ерара у коме станују 
органи Шумске управе, код језера на отоку Мљету. Парох је након, ре-
ченог обављеног посла, пошао у Бабино Поље и обавио водосвођење 
и том приликом крстио троје дјеце и нагласио је да има 55 право-
славних душа на отоку Мљету. Моли и предлаже у име новооснова-
ног одбора3 да се сагради храм и додијеле гробна мјеста (гробље) за 
православне4 на отоку Мљету. 

Управа Српско-православне стонске парохије писмено се под 
бр. 338 обратила 8.10.1937. године угледној Српској православној 
општини у Дубровнику. Разлог овог писменог обраћања је у вези са 
цијењеним актом бр. 241 од 5. октобра 1937. године. Игуман Илари-
он Мијатовић је упозорио на озбиљност ствари у предмету подизања 
цркве – капеле у селу Блато на отоку Мљету. Пројект о градњи цркве 
је одбијен од Министарства с разлогом што није израђен у српско-
византијском стилу. Пројект је загубљен у Дубровнику од стране 

2 Записник са састанка новооснованог одбора у Бабином Пољу. Састанак одбора 
је одржан 1.12.1932. године, присутни: Иван Ђуровић, Иван Радуљ, Марко Глумац, 
Никола Глумац, Емилио Стражичић и Анђелко Вукосав. Изабрани су у одбор: Иво 
Ђуровић, предсједник, Емилио Стражичић и Никола Глумац, чланови. Закључили 
су да треба подигнути православни храм на Мљету и сви су присутни својеручно 
потписали записник, који се налази у свежњићу парохијских аката за 1932. годину у 
Архиву Српске православне парохије дубровачке.

3 Православни на Мљету: Иво Ђуровић, још четворо у породици (4),  Никола Глу-
мац (7),  Иван, покојног Луке, Радуљ (4),  Емилио Стражичић (4), Стојан Павловић 
(1), Јован Штрбац, Милан Врцељ, Анђелко Вукосав, Живорад Глишић, Јанко Грубер, 
Милка Миловић, учитељица и др. Владислав Баљаков.

4 Исто, стр. 5.
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тамошње црквене општине. Милан Минић, архитекта из Београда, 
рођак благопочившег патријарха Варнаве, могао би добити дозво-
лу за градњу те цркве, па моли да се пронађу пројекти (и ако нису у 
византијско-српском стилу, а израдио их је господин Рикард Тросман. 
Купљена су земљишта за градњу капела у Бабином Пољу и Блату на 
отоку Мљету. Трошкови изградње по црквици износе око 60.000 ди-
нара, то је послано Министарству грађевина и оно је све вратило на 
дораду да се уради према византијско-српском стилу, а према про-
рачуну градње истих у византијско-српском стилу трошкови градње 
би износили: 200.000 + 200.000 динара и, када се томе трошку дода 
унутрашње уређење, то би износило око милион динара. То је велик 
новац за ову црквену општину и због тога тражи одобрење првог нацр-
та и да се према њему изведу радови. Предлаже треће рјешење: купи-
ти и преуредити кућу у којој би била капела и стан за пароха као што 
је учињено у Стону. Јован П. Ђуровић из Бабиног поља је 5.04.1937. 
написао писмо Општеству у Дубровник да је могуће купити земљу 
(терен) за градњу црквице у том мјесту. Господин Јозо Маркет тражи 
1.000 динара за грађевинско земљиште (градњу цркве) и мисли да би 
то било довољно простора за саградити црквицу. Све је остало на пре-
говорима, разговорима, погодбама и капела није саграђена, ускоро je 
почео Други свјетски рат.

Покушај изградње православне 
капелице у Цавтату

Патријарх Варнава је, својим дописом. АЕП. бр. 2533 од 13. 08. 1930. 
године, затражио од епископа Кирила да провјери5 наводе који су до њега 
прослијеђени, а то је: да ли има 20 православних породица у Цавтату, а 
у цијелој црквеној тамошњој општини 150 православних породица? Ту 
постоји црква св. Ђорђа и мјештани је називају грчком црквом. Прото 
Митровић је поред те цркве у гробљу сахранио слиједеће покојнике: 

5 АСППД, парохијска акта, свежњић за годину 1930. Патријарх Варнава је 
добио информацију, изјаву коју је дао један вјерник у Цавтату, да у тој црквеној 
општини има 150 православних породица, а у самом мјесту двадесет православних 
и то је разлог да се патријарх обратио 13.08.1930. писмом епископу бококоторско 
дубровачком да провјери те наводе. Епископ се обратио 28.08.1930. писмом бр.76  
пароху парохије дубровачке Божидару Митровићу и он је све провјерио и послао 
провјерену информацију  под бр. 365  у којој је навео: „Православних домова има 
шест (6) а душа тридесет седам (37) у општини Цавтат, цркве тамо нема, али постоје 
црква св. Ђорђа и мјештани је називају грчком црквом.“
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Владимира Тридетског, избјегао из Русије, Предрага Бајаџијевића, сина 
бившег народног посланика (Димитрије Бајаџијевић) из Скопља, те 
Милована Станишића, умировљеног учитеља из Црне Горе, сви наве-
дени су предходно лијечени у Цавтату. Један дио поменутог гробља у 
Цавтату је намјењен православним покојницима. 

Православни су вјерници и даље упорно радили на проналажењу 
рјешења за црквицу – капелицу у Цавтату: одлучили су купити капелицу у 
склопу куће која је тада била власништво општине из Сарајева. Сарајевска 
је општина купила кућу ради опоравка дјеце у склопу које се налази ка-
пелица у Цавтату. Управо би та капелица била рјешење за православне у 
том мјесту. Српска православна парохија из Дубровника је послала молбу 
уз допис бр. 103/33 од 14.03.1933. године општини Сарајево и изразила 
своје духовне потребе православних вјерника за купњу капелице у Цавта-
ту. Општина из Сарајева је одговорила на примљену молбу слиједеће: „У 
рјешењу Ваше молбе од 14.03, бр. 103/33. част нам је извјестити Вас, да 
нам је и поред најбоље воље немогуће удовољити Вашој жељи с разлога 
тога, што уважавајући осјетљивост браће католика ниуком случају на би 
хтјели да уступање поменуте капелице ствара код истих незадовољство, 
па евентуално и протесте, а увјерени смо да то ни сам поштовани на-
слов не жели.“6 Општество Српске православне општине из Дубров-
ника се 19.10.1933. године обратило црквеном суду епархије Захумско-
херцеговачке за помоћ у рјешавању црквице-капелице за православне у 
Цавтату и предложило да се и даље истраје на купњи капелице сарајевске 
општине у том мјесту. Прото Божидар Митровић писмено је извјестио 
Црквени суд да је 29.10.1933. извршио наређење под бројем: 2022/33. 
те пречасне власти: одслужио је свету литургију, након предходног до-
говора од 21.10.1933. да се пронађе простор за богослужење у дјечијем 
дому сарајевске општине у Цавтату. Прије формирања одбора за купњу 
земљишта и градњу цркве, предложио је поп Митровић, да се још једном 
обрати сарајевској општини с молбом да уступи православнима постојећу 
црквицу у Цавтату, а ако то из познатих разлога (због незамјерања като-
лицима) не може учинити, да уступи једно мање земљиште-камењар на 
којем би православни саградили црквицу. Питање купње капелице или 
градње нове црквице за православне у Цавтату није ријешено и такво 
стање је затечено ратним збивањима 1941. године.

Милорад Вукановић

6  Предходно цитирани извор, стр. 5.



SRPSKO PRAVOSLAVNO GROBQE 
U DUBROVNIKU

Апстракт: Гробље је, према општем поимању, уређено 
мјесто намјењено сахрањивању покојника, у праповијести 
изван насеља (мегалитске некрополе), у старом Египту за-
падно од ријеке Нила, стари су Грци имали гробља изван 
градских зидина, а Римљани унутар зидина. Први хришћани 
имали су подземна гробља (катакомбе), средњевјековно 
сахрањивање је вршено у гробљу поред цркве, а обред је 
обављан у цркви или изван цркве, гроб је прављен у земљи. 
Гдје су биле вишеконфесионалне средине и гробља су била 
засебна. Православно, католичко, жидовско и муслиманско. 
У модерно доба гробља улазе у урбанистичку цјелину и 
уређују се као вртна архитектура. Гробља у лаичким држава-
ма губе конфесионалност, али гробови су конфесионални.

Доста података о дубровачким гробљима можемо 
пронаћи у Државном архиву – Дубровник, а о православ-
ним гробљима и у архиву Српске православне парохије 
дубровачке. Православна гробља на овим просторима 
сусрећемо од краја осамнаестог и почетка деветнаестог 
века. Прва православна гробља су била: на Посату поред 
цркве, повише Хана (изнад Плоча на падинама Срђа), Гра-
цу, Бонинову, Цавтату, Придворју, Кнежици, Сланом, Сто-
ну, Мљету; доста је православних сахрањено за вријеме 
устанка (1875. године у Херцеговини против Турака) у ка-
толичким гробљима на подручју Дубровника. Сада постоји 
лијепо уређено Српско православно гробље на Бонинову.

Кључне речи: Дубровник, Бониново, Посат, право-
славно гробље.

718(=163.41)(497.13)
930.85(=163.41)(497.13) 
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Прва гробља за православне

Гробље на Посату поред цркве Св. Георгија, земљиште је раније 
било власништво Саве Владиславића1, уређено је након куповине 
1790. од стране дубровачких Срба куће и врта од власника2 Савиних 
наследника. Српска православна општина је основана 10. VI 1790. и 
то црквено управно тијело је руководило и домаћински господарило 
црквеном имовином Српске православне цркве, тако и гробљима у 
Дубровнику. Преко тога црквеног имања је 1910. године изграђен 
градски пут из правца Груже преко Илијине главице према Св. Јакову. 
Црква, врт и уређено гробље су остали с лијеве стране пута гледано из 
правца запада према истоку и од пута је постављена метална ограда, 
а из ње засађени олеандери. Поред гробља је улица с потпорним 
зидом на западној страни, тако да гробље почимје обликом клина од 
реченог пута и улице која почимје до тог пута и гробље се благо шири 
према цркви и становима (мале куће за сиротињу) а према истоку је 
врт. Редови гробова су поредани с лијева на десно гледано у правцу 
запада. Постоје два реда гробова сa укупно око 30 гробних мјеста-
гробоваспоменика. Гробље је доста запостављено3, зуб времена је 
оштетио надгробне натписе, преклопне и спомен плоче. Посебно се на 
крају гробља истиче споменик Риста (Христа) Шкуљевића који је био 
трговaц у Трсту, великога добротвора. То је лијепо урађени висине два 
метра споменик, надгробна плоча накнадно изливена од бетона (за 

1 Родом је из Херцеговине, околица Билеће, учио је школу у Дубровнику и припа-
дао племићкој породици, трговац, политичар и велики познавалац светских збивања, 
живио је у Русији и тамо заузимао веома истакнуто мјесто код рускога цара, Петра 
Великог. Чинио је Дубровчанима велике услуге код руског цара Петра и тиме их 
је задужио. Дошао је 1717. године у Дубровник, ту посетио стару мајку и имао је 
намјеру саградити капелицу у којој би се служиле задушнице за његове мртве и гроб-
ницу на свом имању за своју стару мајку.  Сенат је одобрио гробницу, али капелицу 
никако и то је разљутило Саву да је пошао без поздрава из Дубровника.

2 Симеон Вуковић и Стефан Ђурасовић (познати трговци), изабрани од стране 
дубровачких Срба, преговарали су са Саламијом рођ. Владиславић, мајке кћери: 
Марије, Гоше и Анђелије, у Трсту о куповини њихове куће и врта на Посату у Ду-
бровнику. Постигли су споразум и одмах склопили купопродајни уговор.

3 Има један крст с натписом који је склоњен у магацин испод терасе пред црквом, 
те једна спомен-плоча с натписом смјештена у ходнику куће за становање – све код 
цркве Св. Георгија на Посату. Ова је црква најприје носила име (од 1800. до 1877) Св. 
Благовештења, тј. тада је освештана нова црква у Граду Св. Благовештења и црква 
на Посату је претворена у магазин па је тек од 1889. преуређена и служи својој сврси 
под називом Св. Георгија; богослужења се служе за Ђурђевдан сваке године.
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претпоставља се да је првобитна камена поломљена), спомен-плоча 
је округла, на прочељу се истичу два шира ступа, по један са страна и 
између њих је исклесан рељеф ојађене жене,ниже је четвртаста плоча 
с натписом: НЕУТЈЕШНА СУПРУГА// С` ТРИ СВОЯ УЦВЈЕЉЕНА 
СИНА СУПРУГУ СВОМЕ// ПЕТРУ ШКУЉЕВИЋУ// УМЕРШЕМУ 
5 ДЕКЕМБРА ГОДИНЕ 1814// БРАТУ ЊЕГОВОМ ХРИСТОФО-
РУ ПРЕШАВШЕМ ВЪЧНОСТ 21 АПРИЛАМИ 1822 И МАТЕРИ// 
ЊЫОВОЙ ЈОВАНКИ УМЕРШЕЙ 28 АПРИЛА Г. 1824// СПОМЕ-
НИК ОВАЈ ПОДИЖЕ// РОДОМ ИЗ МОСТАРА// Г. 1839//. На врху 
споменика је био постављен крст, а сада га нема, неко је покушавао 
скинути плочу с рељефом жене, што се види по оштећеним рубовима 
тога уклесаног украса. 

Православно гробље у Кнежици (село при страни између Комолца 
и Шумета) недалеко од тамошње цркве, била је ливада-гробље, а сада 
је све обрасло у велику макију – шуму.

Постојало је православно гробље Црквина4 у Придворју-Ко на-
вли, кao и старе грчке цркве и гробља – тако су називани у Груди, 
Поповићима и Цавтату. Православно је гробље било поред католичког 
гробља у Цавтату, али православни све до тридесетих година прошлог 
вијека нису ту сахрањивани због тога што је проширена пропаганда 
да је у то гробље закопан леш животиње. Прото Божидар Митровић 
је сахранио у то гробље слиједеће покојнике: Владимира Тридетског, 
избјеглицу из Русије, Предрага Бајаџијевића, сина бившег народног 
посланика (Димитрија Бајаџијевића) из Скопља и Милована Ста ни-
шића, пензионисаног учитеља из Црне Горе који је радио и умро у 
Цавтату. Православни су Срби настојали подигнути – уредити гробље 
поред бивше цркве источног обреда на Грацу.5 Српска православна 
општина је 26. IV 1825. купила земљиште за гробље на Грацу. То 
се земљиште са истока и југа граничило са опћинским земљиштем, 
са сјевера вртом наследника дон Ивана Перићевића, а са запада 

4 Државни архив у Дубровнику ДАД. Рукописна оставштина Лука Зоре, бр.  186, 
кутија 12, можемо прочитати следеће: „Konavle kad su pale pod Dubrovnik u tri glavna 
razdjela sadašnji Konavli su se cijepali: I. Župa konavoska. II. Župa vitalinska (Vitaljena). 
III. Donja gora.  Župu je konavosku zamijenila otprilike gornja strana  Konavala od Zvek-
ovice do Debelog brijega i zauzimala je ova glavna sela: Uskoplje, Sv. Mratinj, Gruda i 
Pločice. Pridvorje onda nije bilo, to je ime postalo od dvora gdje je sjedio dubrovački knez, 
a prije se zvalo po Crkvi sv. Martina. Još se Martinj dan svetkuje krsno ime u Pridvorju, a 
mjesto gdje je bila stara Crkva zove se i sada Crkvina gdje je staro srpsko groblje“

5 Градац је од 1884. године ограђен, пошумљен и одређен за парк, цијело је то 
земљиште тада било у власништву дубровачке опћине.
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земљиштем Сигизмунда Сигизмундова из племена Геталдића и баш су 
се ту, на том земљишту налазили остаци зидова старе цркве источног 
обреда. То се даде закључити по томе што су се остаци зидова те 
цркве имали рачунати као стари материјал које се је свео на 4 кубна 
клафтера, сваки по 25 фјорина.6 Радови за уређење православног 
гробља извођени су пуних пет седмица на томе мјесту, али јуна 1827. 
године су све активности у вези са мјестом за гробље обустављене, 
под изговором да је то наређено од стране војне команде, али заказани 
долазак војне комисије на лице мјеста није услиједио и 1828. године 
влада је поништила уговор и земљиште је враћено опћини Дубровник. 
Данас када се погледа то мјесто на Грацу не постоје нигдје трагови 
старе цркве, па ни остаци рада започетог гробља, као ни тада започети 
темељи и зидови нове православне капеле. Та је стара црква називана 
источног обреда, постојала је баш у тадашњој огради врта господина 
подадмирала Циглера (Zieglera) прије власништво покојног Мата 
Пуцића-Бунића (Pozza-Bonda) и с горње стране према мору. Тако 
је изнађена могућност да се гробље не може радити, јер војска „не 
дозвољава“ по дизање гробља близу војних утврда – тврђаве Ловрјенац. 
Туторство је молило да се дозволи уређење православног гробља на 
Монтовјерни, али ни то власти нису дозволиле уз образложење да ту 
војска изводи вјежбе, а танак је и слој земље. 

Осим гробља на Посату7 постојало је православно гробље, уда-
љено око 300 метара од улазних врата с Плоча у Град, сјеверно од 
Хана, повише Плоча с лијеве стране пута (Пут од Босанке, раније 
Хер  це говачки пут и потом Пут Десете херцеговачке бригаде), вла-
сни штво Балда Сиврића, Јоза Ласића и Антуна Чингрије. На пар-
це лама споменутих власника покапани су покојници православне 
вјере слабијег имовног стања, а они богатији покојници преношени 
су и покапани код манастира у Дужима (лијево од пута Дубровник 
Требиње, удаљеност 19 километара од Дубровника). Кориштење овог 
земљишта за православно гробље је доста неприкладно-непримјерено 

6  Јовица Л. Перовић, Гдје је била црква св. Марије на Пилама?, Дубро вник, 
двоброј 4/5 јун-јул 1929, стр. 163.

7 Поред мјеста за гробље је од 1790. год. кућа за црквени обред, али тек 1803. год. 
и то на оштрији захтјев руског државнога канцелара Воронцова призната је од стране 
Сената црква на Посату да је под заштитом руског двора и дозвољено је подизање 
звоника на истој и кориштење гробља испред. Француски генерал дивизиона Клаусел 
(Clausel) је 1808. године наредио да се нико не смије покапати у близини Града. Није 
дозвољено ни да се на земљишту – власништву Марије Јуришић рођ. Јакшић, сјеверно 
од поменуте црквице уреди гробље на Посату.
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из разлога што су падине, стрмине Срђа, мали слој земље, и у близини 
пута којим су пролазиле караванске кириџије. То су, у ствари, били 
долци, стрмина и ако би ту трајно остало, киша би испрала земљу и 
кости би остале на површини. Туторство је откупило то земљиште под 
бројевима чeстица: 1637. и 1639, од Сиврића и 5. X исто укњижило на 
име Српске православне цркве. Срећом су ту покојници сахрањивани 
само од 1827. до 1837. године. По томе је земљишту пасла стока и 
требало је, што је и учињено, оградити гробље, Срби су тражили и 
молили да добију простор за уређење новог православног гробља. 
Михо Ћурчија је 1929. саградио двије куће на том дијелу. 

Након упозорења Туторства 22. XII 1829. од стране опћинског 
начелства да се снађе за градњу новог гробља, није прошло пуно 
времена и православни су Срби посредством Црквеног туторства 15. I 
1830. год. склопили приватни уговор с фамилијом Пуцић-Соркочевић8 
(Pozza-Sorgo) за купњу старе куће и врта, све за 1500 фјорина на 
Бонинову. Влада је то дозволила и 18. IX 1830. год. издала дозволу 
о градњи православне цркве и гробља (број честица 175 и 176 К.О. 
Груж) на споменутој парцели. Радови на градњи – преуређењу куће за 
цркву и уређење гробља отпочети су 15. XI 1830. године, а 15. I 1831. 
год. опћинска скупштина је наредила да смјеста престану започети 
радови на наведеној парцели и све због тога што се погорјела речена 
кућа преуређује за цркву, те да све (кућу) треба довести у првобитно 
стање. Радове су изводили: седамдесет један (71) радник у трајању 
од седамдесет дана и све је плаћало Црквено туторство, као и раније 
изведенe радовe за цркву и гробље на Грацу. Окружни је капетанат 
оптужио Туторство да je нелегално сакупљалo новац и да су се Срби 
тајно удружили за градњу цркве и гробља. Влада је ове оптужбе од-
бацила тек 25. IV 1832. године. Аустријска је влада и даље ометала 
извођење радова и то је трајало све до 5. X 1836. године и од тада до 
12. II 1837. године гробље и црква су уређени за посвећење које је 
обављено 12. II 1937, то јест дан након посвећења цркве Св. Михаила 
на Бонинову. Гробље је означено под катастарским честицама: 175 и 
176 све под Катастарском опћином Дубровник. Гробље је изведено у 
правилном растеру с оријентацијом гробних мјеста смјер исток–запад 
уз мања одступања и сада има око 450 гробница. Ово ново гробље 
није одмах уређено, није испланиран распоред гробних мјеста јер су 

8 Дубровачка је властела најприје имала романска презимена, а касније славенска –
српска, те понекада и погрдна која су им давали њихови кметови-сељаци, који нису 
били задовољни својим властелином-госпаром.
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покојници најчешће сахрањивани у земљу. Водило се строго рачуна 
и о старим православним гробљима. Тако је почетком 1893. године, 
када је дошло до узурпација црквеног власништва, старог гробља по-
више Плоча, јер су неки то својатали и испасали козе и овце, Тутор-
ство је одлучило9: озидати око гробља међузид висине метар и пол, 
а у средини гробља подигнути прилично висок крст. Био је задужен 
Ђорђе Гркавац да уговори с мајсторима извођење тих радова и то је 
учињено. 

Посебно је био велики проблем сахрањивања покојника у вријеме 
(1875-1878) херцеговачког устанка против Турака. Тада је пуно 
избјеглица (има података да их је било око 20.000)10 из Херецеговине 
дошло на подручје дубровачког котара, било је доста старих и болес-
них, а сахрањивани су и погинули борци. Тада је Дубровник у сваком 
погледу помагао избјеглим Србима и устаницима, то се огледало у 
смјештају, лијечењу, одјећи, обући, наоружању и муницији. Тада су 
умрли и погинули Срби сахрањивани у католичка гробља у селима, 
негдје поред гробља (има и сада крст код гробља у Љупчу). Посеб-
но је основан одбор у Дубровнику за помоћ српским устаницима и 
избјеглицама. Перо Чингрија11, тадашњи градоначелник, пред сједник 
тога одбора и сам је пошао бродом у Стон, а одатле на коњу и састао 
се са војним командантима на територије Херцеговине. Велики је број 
погинулих устаника сахрањен у Сланом, то је гробље сасвим запуште-
но до данас. Господин Андро Митровић, посједник у Сланом, обратио 
се Црквеноопштинском савјету – Туторству у Дубровнику писмом12 
следећег садржаја: „Још за вријеме устанка 1875. помрло, убијено 
је око 100 Херцеговаца и покопано је на моме земљишту, ограђено 
је било простом каменом оградом, али је вријеме то срушило и да-
нас стока прелази преко гробља. Предлажем да се та камена ограда 
поправи озида каменом у бетону и да се сагради једна капелица. То 

9 АСППД, акта, записник Туторства од године 16/28 фебрура 1893. бр. 3.
10 Шематизам за годину 1878. Послан извјештај Консисторији, 2. I 1879. године 

у Котор.
11 ДАД, Рукописна оставштина Čingrija, 168. Био је градоначелник у четири 

мандата (1878-1882, 1899-1912), познат је по томе што је радио и заговарао мир и 
слогу међу Србима и Хрватима. Постојала је од 1860.  до 1880.  заједничка Народна 
странка (Срба и Хрвата), али након Берлинског конгреса 1878, када су Хрвати 
одобрили да Аустрија заузме Босну и Херцеговину, Срби су се томе успротивили и 
странка се поцјепала.

12 Aрхив Српске православне парохије дубровачке, Туторска акта, свежњић за 
годину 1930. бр. 14. Писмо се налази уз записник од 17. II 1930. године Савјета.
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земљиште уступам Српској црквеној опћини у Дубровнику“. Савјет -
- Туторство - Црква није ништа подузело у вези са тим захтјевом, него 
су одговорили да је то у надлежности манастира Завала и да се њима 
госпар Андрија Митровић обрати. Таквим немаром је тај хумани – 
предлог одбијен. Старији људи дубровачких села радо и сада о свему 
томе причају; ја сам имао част разговарати са госпаром Паском Тома-
шом, раније трговцем (дућанџијом) у Осојнику и он ми је причао оно 
што су му пренијели његови родитељи, који су и сами били трговци. 
Навео ми је примјер једнога гроба и крста који се и сада налази поред 
католичког гробља у Љубчу. 

Уређивање гробља на Бонинову

Гробљански комплекс је правоугаоног издуженог облика, прати 
терасасту конфигурацију терена, ограђено је високим оградним ка-
меним зидом с карактеристичним троугластим завршетком на „ду-
бровачки начин“. Постоје различити камени споменици, а најстарији 
су споменици пренесени с ранијег гробља изнад Плоча на падинама 
Срђа. Било је непходно то гробље довести у ред: направити распоред 
гробних мјеста, уредити стазе измеђе редова гробова, засадити чем-
пресе и уредити оградни зид са сјеверне стране. Према извјештају 
благајника, на сједници Туторства одржаној 16. VII 1890, утроше-
но је 562,65 фиорина за извођење радова на цркви Св. Арханђела и 
уређењу гробља на Бонинову и наводи: „За нацрт путева на гробљу г. 
Ранди дало се фиорина 31,25. погођено с мајстором зидаром Ђуром 
Иветићем како контрат за путеве да их по нацрту начини фиоринти 
300. Сувише за путеве би надодато, као додатак у контрату, фиорина 
80. Потрошено за гробље фиорина 411,25“13. Потребан утрошени но-
вац за уређење гробља сакупљен је од Срба вјерника – домаћина у из-
носу 337,50 фиорина, а из црквене благајне је додато 173,75 фиорина 
и тако је исплаћен потпуни рачун за обављене радове на гробљу. Јован 
Бућин, парох, предложио је да се на гробовe (гробље за сиротињу) 
који нису крстом обиљежени, а већ се дуже година нико о њима не 
брине прекопају, да се поставе камени ступићи с бројем (при врху 
римски испод црита и ниже црте арапски број) и да се то упише у 
књиге, а нађене кости да се пренесу у заједничку костурницу. Предла-
жио је да се овај његов предлог као закључак Туторства објави следеће 
недеље на богослужењу у цркви, а након тога да се сачека још мјесец 

13 АСППД, акта, записник Туторства  за годину 1890,  16. III 1890, бр. 3.
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дана ако неко од својте покојника жели ставити крст на гроб. Oвај 
предлог је једногласно усвојен14. Прегледао сам записнике и књиге о 
гробљу, али нисам пронашао списак покојника чије су кости извађене 
из земље и пренесене у заједничку гробницу. Истина, постоји до-
ста камених ступчића и сада у горњем источном дијелу гробља, ту 
се и сада до 1995. год. сахрањивало у земљу, на њима су бројеви и 
дубоко су укопани у земљу. Гробна капела се налази у југозападном 
дијелу гробљанског ареала и била је капела до 1878. године; 1889. је 
преграђена и намјењена за клесарску радионицу, од 1945. године је у 
стамбеној намјени и то спрат, док приземље служи за клесарске радо-
ве; од 1998. до 2005. године ту је била цвјећара „Виола“, а на спрату је 
и сада стамбени простор.

На југоисточном дијелу (у правцу бивше гробне капеле, према 
источној страни, то јест уз оградни зид) је одвојен мањи дио гробља за 
сахрањивање дјеце. Гробови су омеђени и означени крстовима, а има 
и малих спомен-плоча и камених ступчића с бројевима. Тај мали дио 
гробља, дјечије гробље, доста је запуштен: расте бршљан, има доста 
старих одложених крстова15, камења и грања. Преко цијелог гробља 
у правцу од запада од цркве према истоку до заједничке гробнице 
постоји лијепо уређена бетонска стаза, а са једне и друге стране тога 
пролаза су чемпреси. Главном стазом од цркве може се лијево изаћи 
кроз сјеверна врата на пролаз, који одваја уз постојеће оградне зи-
дове Српско православно гробље од католичког према сјевероистоку 
и муслиманског према сјеверозападу, а преко главног колског пута 
ниже, сјеверније налази се израелско гробље, а улаз је преко, насупрот 
Дома здравља. 

Заједничка гробница, намјењена за посмртне остатке покојника, 
претходно сахрањених у појединачне гробнице, о којима се није имао 
ко бринути, налазила се тик до источног оградног зида на гробљу за 
сахрањивање на стари начин у земљу, а од 1937. године на том мјесту 
Срби су саградили костурницу. Управни одбор (Савјет-Туторство)16 

14 Претходно цитирани извор: записник од 16. IV 1890, бр. 4
15 Крстови су махом са ранијих руских гробница (сахрањивани Руси избјегли 

1917. године пред револуцијом), крстова је тих било пуно више раније, јер су људи 
који су куповали гробно мјесто преносили су кости у заједничку гробницу, а крстове 
стављали у дјечије гробље.

16 Употребљавани су различити називи за један те исти управни орган Српске 
православне цркве, Црквене општине (црква-парохија и црквена општина су заузи-
мале исто подручје), службени списи су долазили на адресу Туторства. Савјет по 
Уставу Српске православне цркве из 1919. год.  броји дванаест чланова, Туторство 



139СРПСКО ПРАВОСЛАВНО ГРОБЉЕ У ДУБРОВНИКУ

је 18. IX 1937. год. одлучило уз уређење Српског православног 
гробља саградити костурницу на мјесту гдје је раније била гробни-
ца за заједничке посмртне остатке-кости оних покојника о којима се 
није нико бринуо. Костурница је саграђена према плану и нацрту: 
постављен је камени профилирани „Саркофаг“ са високим крстом над 
узглављем велике плоче костурнице, прислоњен уз источни оград-
ни зид гробља. Саркофаг је постављен на бетонске темеље изливе-
не од набијеног бетона мијешаног у омјеру 1:5, а крст је постављен 
на речени саркофаг и причвршћен уз оградни зид невидљивим ме-
талним убетонираним чеповима. Постављене су камене непрофи-
лиране поклопнице на тада саграђени потпорни зид17; положене су 
непрофилиране, израђене од тамног камена обрађеног на шпиц, камене 
степенице18. Саграђен је непрофилирани руб платоа костурнице на 
подлози од набијеног бетона и бетонских сљубница. Направљен је 
руб, профила 10x42 сантиметра обрађен на шпиц, за камени тротоар 
који води од степеница до платоа костурнице. Руб је учвршћен 
на подлогу набијеног бетона, а сљубнице су заливене цементним 
млеком. Постављен је камени плочник тротоара: правоугаоне плоче 
од тамног камена обрађене на шпиц и положене у слој црвенице, 
заливене цементним млијеком цијелом дужином (дужина стазе је 
око 15 и ширина око 5 метара) од степеништа до платоа костурнице. 
На платоу костурнице положен је камени плочник на предходно 
израђену бетонску подлогу; те плоче израђене су на зубаћу (назубане) 
са свих шест страна и положене у цементну мелту а сљубнице залите 
цементним млеком. Израђени су камени профилирани оквири главног 
и споредног отвора на костурници и уз инклузивно повезани материјал 
додане су поклопне (преклопне) плоче19. Костурница је саграђена 

је имало шест чланова, а из времена Аустрије 1815-1918, Савјет је имао осам, Тутор-
ство шест чланова и бирани су након шест година мандата, тако је Српска православ-
на црква и црквена општина у Дубровнику задржала избор из тих времена, па је од 
1920. до 1945. године постојао само Савјет од осам изабраних чланова и девети члан 
по положају парох био је као старешина цркве. Држава се до 1935. бринула – Уздржа-
вала свештенике, од те године до 1935. дијелом држава, дијелом вјерници а од 1936. 
године свештенике уздржава парохија.

17 Потпорни зид је лијепо израђен дуг је око 35 метара, висине око 2 метра, ши-
рок 38 сантиметара, а корпотеле 42 сантиметра.

18 Степенице су по средини потпорнога зида и има укупно 11 скалина, ширина 
степеништа је 3 метра.

19 АСППД, туторски списи, свежњић за 1937. годину, бр. 12, Све наведено сам 
описао на основу свога опажања и понуђеног рачуна 18. IX 1937. године општеству 
за изградњу костурнице.
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1937, довршена почетком 1938. године и данас постоји таква како је 
тада саграђена и описана у овом раду. Законска уредба је на снази 
од 1962. године када је гробље престало бити власништво цркве и 
постало део комплеса гробља (православно, католичко, муслиманско 
и израелско) Града (опћине) Дубровника, а управљање тим гробљима 
повјерена је: „Подузећу за погребне услуге Бониново“ у Дубровнику, 
да се годишње плаћа одређени полугодишњи/годишњи новчани 
износ за гробнице „Погребном“, а ако се не подмире та новчана 
дуговања дуже од 10 година, гробница се одузима, то јест власник 
губи право на то гробно мјесто. Губљење власништва над гробним 
мјестима посебно је дошло до изражаја од 1991. године, због тога 
што нису проведене судске оставинске расправе одн. нико се не јавља 
да подмири новчана дуговања. Треба слободно рећи: „Погребно“ се 
не труди пуно у тражењу и наплати таквих дуговања, јер слиједи 
законска уредба губљења власништва над гробом (гробним мјестом) 
након десет година неплаћања. Сада, на Бонинову гробно мјесто с 
урађеним земљаним радовима (ископ у земљи, избетонирани зидови, 
израђен мермерни-гранитни оквир, постављена гранитна преклопна 
плоча и надгробни мермерни-гранитни споменик односно спомен-
-плоча кошта око 50.000 евра, или 350.000 куна.

Садашњи изглед гробља

Након Првог свјетског рата и успостављања јединствене Српске 
православне цркве 1919. године, приступило се потпуном уређењу 
гробља: Туторство – Савјет 4. V 1922. год. на својој редовној сједници 
ријешио je и донио одлуку да се сви застарјели гробови и гробови 
који ометају симетричност за уређење гробља предигну и пренесу 
са својим обиљежјима на нова гробна мјеста уз јужни оградни зид 
према државној цести. Исто тако, тада је одлучено да Сава Зердо од-
ржава гробље и да се то обрачуна за кирију – најам. Није дозвољено 
на гробљу изводити било какве радове, па ни сахране без одобрења 
Црквеноопштинског савјета20 и предходно одобреног нацрта. Зид 
око гробља је довршен 5. X 1925. године21, укупна дужина је око 
251 и просјечна висина 3,5 метара. Донесена је одлука 12. III 1927. 

20 АСППД, туторски списи, свежњић за годину 1923. бр. 48. Ово је одлучено на 
сједници Туторства одржаној 10.02.1923. године.

21 АСППД, тада је 5.10.1925. год. извршена исплата Мати Матичевићу за 
обављене радове, завршетка изградње последње дионице зида око гробља.
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од стране Туторства да се гробна мјеста плаћају – купују од стране 
заинтересованих за израде споменика на гробљу22. Споменици су 
поредани у редове и од тада је вршена продаја према плану (нацрту) 
гробних мјеста. Гробље је доста пространо и било је довољно гробних 
мјеста све до 1962. године за православне, али од тада се појавио 
проблем недостатка гробних мјеста на католичком гробљу, па су и 
католици почели куповати мјеста за сахрањивање на православном 
гробљу. Осим тога повећао се број заинтересованих и православних 
за куповином мјеста за израду споменика и тако је седамдесетих 
година прошлог века настао велики проблем куповине гробних мјеста 
на Бонинову. Неки су заинтересовани користили познанства и свој 
ауторитет па су добивали-куповали мјеста за сахрану, али није било 
могуће то ријешити по нацрту и због тога су попречне стазе продаване 
као гробна мјеста. Све наведено лијепо се види данас када се погледа 
гробље. Надгробни споменици су различите обраде и изведбе, има 
једноставних профилираних надгробних плоча, те вишеструко про-
филираних плоча и издигнутих скулптуралних надгробних спо ме-
ника с карактеристичним обиљежјима религиозних мотива. Сва је 
ар хитектура и пластика гробља каректеристична за деветнаести и 
два десети вијек. Постоји знатан број високо квалитетно обликованих 
над гробних споменика. Сахрањени су у овом гробљу и земни остаци 

22 Простор на којем је смјештено гробље: главно гробље се налази од источног 
зида цркве до потпорног зида; та је дужина око 83 метра, најшири дио је 54 метра; 
Црква сјеверним својим зидом улази преко 8 метара у гробље, па је сјеверна полови-
на гробља с дужином 8,20 метара (83 +8,20); ширина тог дијела гробља од цркве до 
сјеверног оградног зида износи 24 метра, од ивице (завршетка сјеверног и источног 
зида цркве) до капелице је 28 метара, цијелом дужином 9 и ширином 6 метра капели-
ца је на југозападном дијелу гробља ушла у гробље; између капелице и источног зида 
цркве је главни улаз из црквеног дворишта у гробље, а споредни је улаз-излаз на 53. 
метру главне стазе; дужина те стазе према сјеверу је  28 метара и завршава са 6 скали-
на и вратима; ширина главне и ове стазе је око 1,80 метара, око 30 метара се наставља 
главна стаза, од почетка споредне стазе, и завршава скалинима (11 степеница, воде 
сијеку потпорни зид, до костурнице преко гробља за сахрањивање у земљу). Тај пот-
порни зид има дужину 35 и висину 1,80 метара. То гробље (дио гробља) је на источ-
ном дијелу и има дужину 35 и ширину 18 метара. Дјечије гробље је на југоисточној 
страни и дуго је 18 а широко 8 метар, омеђено поменутим потпорним зидом с источ-
не стране, оградним зидом гробља с јужне стране и ниским бетонским оквиром с за-
падне и сјеверне стране од осталог гробља, око 20 центиметара уздигнутије од нивоа 
главног гробља. Цијело је гробље опасано зидом висине: 4 метра с јужне и источне 
стране, 3 метра са сјеверне, а са западне стране су канцеларије „погребног“ те стан 
црквењака, црква, црквено двориште и бивша капелица-мртвачница. 
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знаменитих људи, навести ћемо само два: Милован Глишић23, спо ме-
ник је у седмом реду под бројем 84, израђен је тако да споменик из-
гледа као да је правилно сложено различитих облика камење и на то 
је додат крст и не прелази висину спомен плоче, исклесан је смотак 
листа на чијем крајевима је уклесан конопац који држи други исклесан 
лист на којем пише: //МИЛОВАН Ђ. ГЛИШИЋ// 1847-1908//. Тај лист 
прекрива доњи дио крста. Надгробна плоча је постављена на камени 
оквир, око гроба – споменика је шест ступова који држе металну ограду, 
а између те ограде и оквира је арлица испуњена земљом и засађено 
цвеће. Јорјо Тадић, познати професор универзитета и историчар, 
споменик је под бројем 278 у осамнаестом реду и састоји се из оквира 
од израђеног камена са надгробном плочом, около је бетонирано, 
спомен плоча је на каменом постољу, а са лијеве и десне стране по 
један ступић, крст је исклесан на лијевом дијелу плоче и доста се се 
истиче (испупчен), на десној страни плоче пише: //OVDJE POČIVA// 
DR. JORJE TADIĆ// ISTORIČAR// PROFESOR UNIVERZITETA// I 
AKADEMIK.// //ROĐEN U STARM GRADU 5. JUNA 1899// UMRO 
U BEOGRADU 4 OKTOBRA 1969// SPOMENIK PODIŽE// ZAHVAL-
NA SUPRUGA// LJUBICA//. Вазна на подијуму је без натписа и на 
дну надгробне плоче је вазна с натписом: //DUŠANKA JOVANOVIĆ// 
ROĐ. RATKOVIĆ// 1916-1985// и до те је мања вазна с натписом: //
Bato// 1955-2005//. (Обрадио сам детаљно све гробове – споменике и 
то ће бити објављено у посебној студији).

Архитектонско-скулптурална са хортикултурном компонентом 
чине цјелину гробља и то чини складан и лијеп изглед православ-
ног гробља на Бонинову. Наведене су и истакнуте лијепе и позитив-
не карактеристике – обиљежја овог гробља, али има и недостатака: 
проблема ни већих сметњи намјене и културног слиједа, културе 
живљења и поштовања према покојницима овог гробља није било до 
1941. године, а након тога, иако је гробље од стране црквених власти 
чувано, било је провокација 1941/42. год. и скрнављења гробова. По-
себно треба нагласити да је гробље одузето након Другог свјетског 
рата Српској православној цркви – општеству и укњижено је на име 

23 Милован Глишић (1847 – 1908) свој књижевни рад почео је преводима у са-
тиричним листовима, највише се бавио превођењем дјела са руског и француског 
језика, писао је позоришне комаде и приповјетке. Оболио је од туберкулозе и на 
крају живота дошао да се лијечи у Дубровнику, ту је 1908. године умро и његова је 
жеља била да га сахране у ово гробље на Бонинову. Последњем његовом испраћају 
присуствовали су представници државне власти из Београда и градске-општинске 
власти из Дубровника уз велики број културних, јавних радника и грађана.
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Града – Дубровника и од тада 1962. године до данас постоји низ 
неправилности, запостављања, немарности и уништавања гробља 
као културног споменика. Наводим само неке неправилности – ште-
те: ред седми број споменик 4, налази се крст и мала спомен-плоча, 
гробног мјеста-гроба нема; ред осми, 110, споменик до сјеверног 
оградног зида, поломљен крст, ред девети, 126, двије спомен-плоче 
мало вире из земље и поред положен крст – све на једном гробном 
мјесту; ред девети, 127 двије спомен-плоче постављене у земљу; 
ред десети, гроб је окренут у правцу сјевер-југ и до овог гроба су 
наслоњена још два крста с постољем; ред десети, 134, још једна 
(друга) спомен-плоча при дну овог гроба, али никако не припада 
томе гробном мјесту; ред једанаести, 148, додата спомен-плоча ла-
тиничног натписа на начин да је стављена преко ранијег ћириличног 
натписа; између четрнаестог и петнаестог реда налази се положен 
поломљен крст и не може се одредити којем гробу припада; ред пет-
наести, 212, поломљен крст; ред шеснаести, 217, јасно се види да 
је претходни натпис био ћирилични, а сада је постављена плочица 
латиничног натписа и није сасвим прекрила претходна слова; ред 
седамнаести, нема надгробне плоче; ред деветнаести, 282, једно 
гробно мјесто подијељено на три дијела, солунском добровољцу, 
поломљена је спомен-плоча, а исто је тако у реду двадесет пет бр. 
396, поломљен споменик солунском добровољцу24. Ред деветнаести, 
296, нема крста, а сасвим је видно да је постојао, исти ред, бр. 302, 
оштећен споменик; ред двадесет један, 334, два ступића25 вире из 
земље и ниже је положена спомен-плоча, која не припада овом гробу, 

24 Ради се о истом покојнику; његови су земни остаци пренесени из ранијег 
гроба и стављени при јужни оградни зид, спомен-плоча је поломљена, а споменик, 
(надгробни споменик) је поломљен, одбачен без гробног мјеста коме је припадао и 
тако стоји у два дијела на старом нечијем гробном мјесту и на њима пише: //ЂАК 
НАРЕДНИК// ЈУНАК СА СОЛУНСКОГ ФРОНТА//  ПОЛОЖИ СВОЈ ЖИВОТ// З 
УЈЕДИЊЕНУ ОТАЏБИНУ// МИЛАНОВЧАНИН СА ОБАЛА//  ХУЧНОГА ДУНА-
ВА// ОСТАВИ ВЕСЕО ЖИВОТ//  НА ОБАЛАМА СВОГ//  ПЛАВОГ ЈАДРАНА// и 
на другом четвртастом постољу дијела тога споменика пише: // СПОМЕНИК ПО-
ДИГОШЕ//  БРАЋА РАДОМИР, СВЕТОЗАР И ЊИХОВА//  ТЕТКА ПИЈАДА И 
ВАЛАДИЧКА// ИЗ БЕОГРАДА//. Претходно и следеће гробно мјесто су потпуно 
истиснули гроб-споменик покојном реченом солунцу.  

25 Стављани су камени ступићи с ознакама: бројевима, на она гробна мјеста из 
којих су кости пренесене у костурницу. Због тога се мисли да то није учињено и 
то тамо где су се ступићи до данас задржали. Оваквих ступића има доста у дијелу 
гробља за сахрањивања директно у земљу и гробља за сахрану дјеце, али нисам про-
нашао такву књигу пописа у архиву.
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постоји спомен-плоча и при врху овог гроба; ред двадест други, 364, 
нема гроба, само је спомен-плоча уклијештена између 364 и 366 гроба 
и заузима простор око 15 сантиметара ширине. Исти ред бр. 367, пре-
ко ћириличног натписа постављена је вазна с латиничним натписом; 
ред двадесет пети, 395, гроб је сасвим уклијештен са страна, иза спо-
мен плоче вири друга спомен-плоча из земље, исти ред бр. 403, уз овај 
гроб нема простора за друго гробно мјесто, а додата је споменплоча са 
усађеним крстом; ред двијеста седамнаести, 420, гробница и спомен-
плоча су у земљи. 

На главном улазу, одмах упада у очи ред гробова постављен пра-
вац југ–сјевер, што је учињено осамдесетих година прошлог вијека 
на попречној стази у гробљу. Гробље за сахрањивање у земљу, поред 
камених ступића за ознаке гробова, има и два означена гроба пето-
краком.

Ово су само неке примедбе, које имају и сами грађани и треба 
радити на томе да се ово отклони и не дозволи понављање погреша-
ка и недостатака као што је девастација гробница, која се односи на 
неовлашћено брисање старих натписа на гробним плочама26 од стране 
нових власника. Остаје да се надам да се овакве и слично појаве неће 
јављати убудуће и да ће гробље остати саставним дијелом културе 
живљења. 

***

Гробље чини саставни дио рода, племена народа, нације и чо вје -
чан става, место где су посмртни одстаци сахрањени тако ће бити у бу-
дућности. Често се може чути у народу: „Погледај гробље и осно вом 
тога можеш сазнати, закључити о каквој се култури ради оних који 
своје покојнике ту сахрањивају“. Поштовање мртвих с пије те том и 
дигнитетом иманентно је свим познатим цивилизацијама. Ду бров чани 

26 Тако је учињено прије годину дана са спомеником проте Божидара Митровића 
(живио 1880) који је радио као прота 1902-1953. у Дубровнику, а споменик је  десно 
од споредног улаза у гробље са улице; на споменику, саркофагу, са страна била су 
имена његове умрле супруге и осморо њихове умрле дјеце, а на завршној плочи-
поклопцу израђена у камену књига на кој је писало: //ПРОТОЈЕРЕЈ СТАВРОФОР// 
БОЖИДАР МИТРОВИЋ// ДУБРОВАЧКИ ПАРОХ// 1880 – 1967//; сва је имена дао 
уклонити његов син Миодраг из Америке, да боље то уновчи и сада на (мјесту: на 
којем је писало наведено име проте Митровића – сада пише: //SIKIMIĆ// MILOVAN// 
14.10.1933// 10.12.2008//.
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су, до сада што је познато27, најприје своје гробље имали на најстаријем 
дијелу Града, Пустијерни, сјеверно од на том мјесту постојеће  цркве. 
Гробље је постојало и изван данашњих зидина, на простору испод 
жичаре где се сада налази паркинг за аутомобиле, а гробља која се и 
данас користе су: на Данчама, Између три цркве, Лападу (св. Михајла) 
и Бонинову, као и православно гробље на Бонинову – културна су 
добра, заштићена рјешењима о превентивној заштити, као споменици 
културе Града Дубровника. У посљедње вријеме на православном 
гробљу су учестали случајеви (услијед промјене власника гробних 
мјеста), дева стације повијесних-историјских гробница, уклањање 
имена преминулих с гробних плоча. То значи и трајно брисање 
меморије с повијесних гробница, оних из раздобља 19. и 20. вијека. 
Девастација се односи и на уклањање гробних споменика, употреби 
непримјерених материјала и обликовања, а све у складу с власничком 
промјеном гробнога мјеста. 

Православни су Срби прво своје уређено гробље имали од 
1790. год. на Посату поред мале црквице. Све је ту било скромно, 
али с великим уживањем достојанства под заштитом царског вели-
чанства Русије. Православно гробље повише Плоча (повише Хана, 
Пут Босанке с лијеве стране удаљено око 300 метара од градских 
врата с Плоча) кратко је кориштено, то јест од 1827. до 1837. годи-
не. Од године 1837, када је освештано, постоји православно гробље 
на Бонинову. Сада је означено као катастарска честица земље 175 и 
176 К. О. Дубровник и стављено је под превентивну заштиту до 3. 
новембра 2011. године, то јест до доношења рјешења о утврђивању 
својства културног добра.

Православно гробље, за разлику од католичких и муслиманског, 
изгубило је конфесионална обиљежја: ћирилично и латинично пис-
мо на споменицима, изглед спомен-плоча, сахрањују се припадници 
различитих религиозних опредјељења, Ако је судити по уређењу и 
изгледу православног гробља, можемо слободно закључити: Срби у 

27 О постанку Дубровника постоје различита тумачења; усталило се објашњење 
да је насеље настало 614. године рушењем старог Цавтата (Епидаура, доласком 
Авара и Славена), на основу археолошких искапања: цркве и гробља на Пустјерни, 
византијске цркве, темељи пронађени испод данашње катедрале (постојала је 
најприје византијска, па романска и, након потреса 1667. године, ова данашња црква-
катедрала). Значи да је насеље-живот био организован и давно прије доласка Славена 
на ове просторе. Можемо слободно рећи слиједеће: Дубровник је романизиран, па 
славенизиран и на крају кроатизиран.
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Дубровнику су укључени и чине саставни дио културе живљења у 
Граду и не може се рећи да било чиме ремете склад и миран живот на 
овим просторима.

Милорад Вукановић

SERBIAN ORTHODOX CEMETERY IN DUBROVNIK

Summary: The Ortodox Serbs had their fi rst organized cemetery since 1790 
on Posat, near the small church. Everything there was modest although it enjoyed 
great dignity under the auspices of the imperial highness of Russia. The Ortodox 
cemetery above Ploce (above Han, Put Bosanke from the left side 300 m away of 
the city postern of Ploce) was used for a short period of time, that is from 1827 
to 1837. In the year 1837 the Ortodox cemetery on Boninovo was consecrated. 
Nowadays it is marked as a cadastre particle of land 175 and 176 K. O. Dubrovnik. 
It was put under the preventive protection until November 03. 2011. That is until 
the fi nal decision is made for the cemetery as a cultural property.



DUBROVA^KO RADNI^KO DRU[TVO

Дубровачко радничко друштво основано је 18741.. Године 1887. 
покренут је лист „Радник“. Његов власник био је србокатолик Домо 
Деполо, а главни сарадник Антонио Стражичић2. Дубровачко раднич-
ко друштво је заједно са Дубровачким српским пјевачким друштвом 
„Слога“ 1924. свечано прославило своју педесетогодишњицу3. Друшт-
во је уступало свој Дом за приредбе националних друштава. Јадранска 
стража прославила је Јадрански дан 31. октобра 1936. у дворани Ду-
бровачког радничког друштва. Иницијативом Дубровачког радничког 
друштва и уредништва „Дубровника“ октобра 1937. одржан је помен 
Дубровчана на гробу Антуна Фабриса, поводом 33-годишњице његове 
смрти. Пред Домом Дубровачког радничког друштва окупила се по-
ворка. Поворку је предводила Дубровачка грађанска музика иза које 
су ношена четири вјенца: „Дубровачког радничког друштва“, листа 
„Дубровник“, „Мјесног одбора Југословенске радикалне заједнице“ 
и „Националног Цавтата“. Иза вјенаца је ишао барјактар носећи за-
ставу Дубровачког радничког друштва, а за барјаком све два и два, 
преко 300 грађана. Кад је поворка стигла на гробље, ту је већ чекало 

1 Српска друштва и установе у Далмацији, Дубровнику и Боци-Которској, Ду-
бровник календар за просту годину 1899, уредио А. Фабрис, год. III, у Дубровнику, 
издање и  наклада Српске Дубровачке штампарије А. Пасарића  1898. стр. 191-193.

2 N. Tolja, Dubrovački Srbi katolici, Dubrovnik, 2011, str.109.
3 С. Божић, Срби у Хрватској 1918-1929, Београд, 2008. стр. 309, 310.

061.23(497.13 Дубровник)
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неколико стотина грађана. Дум Андро Мурат прекадио је гроб у коме 
почива Фабрис заједно са дум Иваном каноником Стојановићем. По 
свршеним молитвама дум Андро је истакао у свом говору да је Фа-
брис ишао нарочито за тим да се подигне, просвијетли и на пут истине 
поведе дубровачки радник. После овога Д.С.П.Д. „Слога“ отпјевала 
је Мокрањчев Дњест свјат. Следили су говори: Ива Шуберта, 
предсједника Дубровачког Радничког Друштва, Ника Враголова у име 
националног Цавтата, Божа Хопе у име листа „Дубровник“ и Руђера 
Вучетића који се захвалио у име родбине. После говора Д.С.П.Д. 
„Слога“ отпјевала је Вјечнаја памјат. На крају музика је одсвирала 
посмртни марш. Након тога грађани су се поново сврстали у редове и 
у поворци предвођени музиком вратили у град4.

У присуству родбине госпара Лука Боне те бројне публике 
поштоватеља и пријатеља његових, постављена је 1939. слика Лука 
Боне у галерији читаонице Дубровачког радничког друштва. Том при-
ликом Антун Питаревић истакао је : „Још једна лијепа и значајна зго-
да окупила нас је данас у овом старом дому, у којему се већ седам пу-
них деценија, у знаку марне пчеле и црвеног-плавог емблема, његује 
и шири дух словинског родољубља и старог дубровачког одгоја. ... 
То је у првом реду међусобно поштовање и љубав које искључују 
све разлике било по друштвеном положају, били по вјери или пле-
мену. Признање најзаслужнијим међу нама било је увијек и остаје 
наш друштвени принцип са циљем, да се пружи примјер другима и 
даде потстрека за рад и стварање. Колико нам је то начело захвално-
сти и признања било увјек свето, показује вам ово неколико старих и 
пожутјелих фотографија које ресе ову дворану. То су ликови дубро-
вачке духовне елите наших вриједних оснивача и сарадника из краја 
прошлог и почетка овог вијека. То је посебно и најзначајније поглавље 
у великој предигри послије које је дошло ово што данас имамо и што 
фанатично волимо: једна велика, слободна и недјељива Југославија. У 
ту галерију драгих и најдражих имена уводимо данас нашег старог 
члана и сарадника, госпара Лука Бону, достојног ученика дубровач-
ких Словинаца, прокушаног патриоту и јавног радника, чије је име 
уско повезано не само са нашом установом, него и са развојем Ду-
бровника у посљедњих 50 година. Ми смо сматрали за своју дужност 
да му то јавно признамо и да се за живота одужимо госпару Луку 
...“. Друштвени секретар Јаша Милославић известио је о закључку 

4 Дубровчани на гробу пок. Антуна Фабриса, Дубровник, бр. 39, 23. октобар 1937, 
стр. 1.



149ДУБРОВАЧКО  РАДНИЧКО  ДРУШТВО

Управе госпара Лука Бону и предао му је текст говора члана Управе 
Антуна Питаревића. Због здравствених разлога Лука Бона није могао 
да присуствује свечаности па је у својој захвали истакао: „Хвала Ду-
бровачком Радничком Друштву. ...И ја, и читава стара гарда, поносни 
смо и сретни кад видимо, да је сјеме пало на плодно тло и да ће наша 
дјеца наставити велико дјело дубровачких Словинаца. ..“ Приредби 
је присуствовала Мила Будмани, ћерка госпара Пере Будманија, чија 
се слика налазила у читаоници Дубровачког радничког друштва. На 
годишњој забави Дубровачког радничког друштва били су присутни 
и 4-5 радника присталица ХСС. Поводом тога у листу „Дубровник“ је 
истакнуто: „и да су осјетили искрено гостопримство које им је Дубр. 
Радн. Друштво показало ... јер се држимо и држаћемо се оне: ко неће 
брата за брата, тај ће туђина за господара. Ова прва  посјета приста-
лица б. ХСС утолико је за нас значајнија, што су то били баш радници, 
који показују пут к братству и слози!“ 5

Саша Недељковић

5 Дубр. Радн. Друштво госпару Луки Бони, Са забаве Дубр. Радн. Друштва, 
Дубровник, бр. 6, 11. фебруара 1939,  стр. 3, 4.  





BIBLIOTEKA SRPSKE PATRIJAR[IJE 

Историјат Библиотеке

На известан начин може се рећи да су први темељи Библиотеке 
Српске патријаршије постављени још у првој деценији тринаестог 
века када су Свети Сава и Свети Симеон прве рукописне књиге по-
ложили у ризницу манастира Хиландара, у коме су оне преписиване 
и сакупљане и које су биле углавном богослужбеног карактера. Бурни 
историјски догађаји условили су да те прве збирке рукописних књига 
Архиепископије, потом Патријаршије српске, пређу трновит пут од 
манастира Хиландара, Жиче, Пећке патријаршије, Сент Андреје, 
Сремских Карловаца до Београда.

У институционалном смислу, настанак Библиотеке се везује 
за период после Велике сеобе Срба 1690. године, када је патријарх 
Арсеније III Чарнојевић (1674-1706), понео из Пећке патријаршије из-
вестан број богослужбених и других вредних књига. После његове 
смрти 1706. године, у Сент Андреји, из патријархове заоставштине 
књиге су пренете у Сремске Карловце и тај фонд се сматра почет-
ним у институционалном смислу формирања Библиотеке Српске 
патријаршије у Сремским Карловцима.

Потоњи поглавари Српске Цркве, са љубављу и пажњом су се од-
носили према библиотеци која се због историјских околности развијала 
у Сремским Карловцима и у Београду. Нарочито треба истаћи улогу 
коју је у њеном развоју имао чувени карловачки митрополит Стеван 
Стратимировић (1790-1836), у то време, један од најученијих Срба. 

027.2:271.222(497.11)
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Он је готово удесeтостручио књижни фонд, који је до његовог доласка 
бројао 425 наслова, да би током његовог живота тај фонд увећан на 
готово 4.027 књига, укључујући и његову личну библиотеку. 

Почетком двадесетог века управа библиотеком поверена је зна-
чајном српском историчару архимандриту, Илариону Руварцу (1832-
1905), који је њу унапредио је у сваком погледу, при саје ди њујући јој 
и своју личну библиотеку изузетно вредну и богату, која се данас, у 
целини, као његов легат, налази у канцеларији управника Библио-
теке, смештена је у ормане од храстовине које је, такође, он нару-
чио. Током рестаурације тих ормана 2008. године, на једном од њих, 
са доње стране, пронађено је име мајстора који их је радио... Јохан 
Вајсенбах ин Булхоц 1899 (Johan Weisenbach in Bulhosz) 

После њега управу над библиотеком преузима његов брат 
Димитрије Руварац (1824-1931), такође историчар, који ће на том ме-
сту остати до своје смрти 1928. године. Током његовог управљања, 
уређена је и евидентирана библиотека Илариона Руварца и библио-
тека Захарија Орфелина, која се у њој налази од 1894. године, као и 
друге збирке књига. 

Патријарх Варнава Росић (1930-1937), долази на престо Српске 
православне цркве 1930. године. Његовом иницијативом подиже се 
патријаршијски двор у Београду, у кога смешта Музеј Српске право-
славне цркве и своју личну библиотеку, поред које су биле и личне 
библиотеке митрополита Михаила и патријарха Димитрија. То су 
били основни фондови на којима се формирала, поново, Библиоте-
ка Патријаршије, у Патријаршијском двору, у Београду. После њега 
за патријарха је изабран Гаврило Дожић (1938-1950), који је из-
вршио реорганизацију библиотеке. На његов захтев 1940. године, 
комисијским прегледом, утврђено је да Библиотека поседује књижни 
фонд од преко 40.000 књига.

Други светски рат донео је велика искушења и невоље Библиотеци 
Патријаршије у Сремским Карловцима. Окупаторске усташке власти 
су имале за циљ уништење писаног културног блага српског народа 
ствараног вековима, међутим, интервенцијом појединих хрватских ин-
телектуалаца, који су знали да се у тим збиркама налазе не само књиге 
везане за историју и културу српског народа већ и вредне књиге из дру-
гих области, одлучено је да се библиотека пренесе у Хрватску, где је 
предата Свеучилишној библиотеци у Загребу. Транспорт књига, заједно 
са каталозима и инвентарним књигама, обављен је, нажалост, у отво-
реним железничким вагонима, у јесен, по кишном времену, те су многе 
оштећене док је известан број, након прегледа у Загребу уништен.
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После завршетка рата Свети aрхијерејски синод и Министарство 
просвете тадашње Југославије, својом активношћу, учинили су да 
библиотека из Загреба буде враћена. У тридесет железничких вагона 
допремљена је 1946. године у Београд. Значајну улогу, у том поду-
хвату, имао је тадашњи управник Музеја СПЦ-е, др Радослав Грујић 
(1878-1955). Међутим, њеним враћањем у Београд, нису престале 
тешкоће које су је пратиле током рата, јер су комунистичке власти 
преко Министарства просвете одбиле да врате књиге и друге драгоце-
ности однетих из Српске цркве. Образована је државна комисија, која 
ће расподелити предмете и друге драгоцености потребне у црквене 
сврхе, док ће остало бити прослеђено тадашњем Државном музеју за 
уметност, Народној библиотеци и Државном архиву. Оваквој одлуци 
оштро се супротставио Свети архијерејски синод, јер је она била не 
само антицрквена него и ван свих правних норми, јер је држава на-
силним путем одузимала оно што је било вишевековно власништво 
Цркве. Нешто касније, тај сукоб је донекле превазиђен, након чега је 
од стране Српске православне цркве образовна комисија која је при-
ступила сређивању библиотеке враћене из Загреба. Тај рад су обавили 
др Љубомир Дурковић-Јакшић и Светозар Душанић који су утврдили 
да је библиотека пре селидбе у Загреб поседовала 18.552 наслова у 
60.022 тома, и да је за време рата нестало 1.380 књига, међу којима 
су биле и веома вредне, као напр.: читава група књига из области 
медицине, које ни до сада из Загреба нису враћене. Одлуком Светог 
aрхијерејског синода из 1947. године, одлучено је да се библиотека 
донета из Загреба споји са библиотеком која је пре рата била у згради 
Патријаршије у Београду, где се и сада налази, те су тако те две би-
блиотеке обједињене.

Библиотечки фондови

Основу фондова Библиотеке Српске патријаршије чине легати, 
пре свега патријараха и архијереја, али и знаменитих личности који 
су своје збирке даривали библиотеци. 

Напоменућу неке од њих…: Библиотека Илариона Руварца, 
Захарија Орфелина, Богословског училишта у Сремским Карловци-
ма, Богословског друштва „Слога“, Библиотека Богословије Светог 
Саве, Митрополијско-патријаршијска библиотека из Београда, Би-
блиотека патријарха Варнаве, посебне библиотеке патријараха и 
митрополита, библиотека проте Стевана Ђурђевића и архимандри-
та Стефана Илкића. 
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Библиотека поседује изузетно вредну збирку од 475 рукописа, 
који већим делом припадају периоду између XIV и XVIII века. Такође, 
у библиотеци се налази и изузетно вредан рукописни фонд (61.) архи-
мандрита Јована Рајића.

Једна од најзначајних збирки која се налази у Библиотеци је 
Патрологија, Мињово издање (J.P. Migne), Париз 1850-1865, која 
се сматра најкомлетнијом у хришћанском свету јер садржи 161 том 
грчких и 222 тома латинских писаца.

Укупно Библиотека Српске патријаршије поседује преко 120.000 
књига и преко 400.000 часописа.

Библиотека данас и у будућности

Библиотеке Српске патријаршије је најстарија институција тог 
профила у нашој држави. С обзиром да поседује једно од најбогатијих 
збирки рукописних и старих штампаних књига, она је и једна од 
највреднијих. Слободно се може рећи да по својој вредности дола-
зи одмах после библиотеке манастира Хиландара Из ових разлога 
свакако да пажња и брига свих значајних чинилаца нашег друштва, 
у великој мери, треба да буде окренута ка решавању проблема про-
стора Библиотеке, који је недовољан и неодговарајући за њене фон-
дове. Читаоница Библиотеке може да прими свега до десет корисни-
ка, што је премало за богатство које поседује и које може да понуди 
научноистраживачкој јавности.

У протеклом периоду са благословом Светог архијерејског синода, 
управа Библиотеке, покренула је више значајних пројеката за њену об-
нову у погледу уређења простора и на стручно-библиотечком плану.

Током 2008. године, захваљујући финансијској подршци Мини-
старства вера и Министарства културе, детаљно су обновљене поје-
дине просторије Библиотеке.

У стручно-библиотечком смислу покренуто је више пројеката од 
значаја не само за Српску православну цркву, него и за државу Србију. 
Први од пројеката, подржан од стране Министарства за дијаспору, јесте 
Истраживање српских рукописа у иностраним библиотекама, збирка-
ма, манастирима итд… Пројекат почива на становишту важности и не-
опходности прикупљања наших рукописа у свету. Није само кроз минуле 
векове наш народ био у расејању, расејано је и наше писано културно бла-
го, које као и народ желимо сабирати и враћати у отаџбину. Не можемо се 
надати да ће нам ти рукописи бити враћени, али бар можемо да сазнамо 
где се налазе, колико их има, у каквом су стању, када се настајали, каквог 
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су садржаја и да их вратимо, ако је могуће, у дигиталној форми. Резул-
тат овог истраживања биће Каталог српских рукописа у свету... Све ово 
би умногоме допринело научним истраживачима у њиховом раду, како у 
нашој цркви, тако и држави, ради нових сазнања о историјским домети-
ма културе нашег народа расејаног у свету.

Благословом Светог архијерејског синода уз подршку Министар-
ства за културу јесте…: Дигитализација, ревизија и стручна обрада 
рукописног фонда Библиотеке Српске патријаршије у Београду. До 
сада таква стручна и свеобухватна анализа у рукописном фонду Би-
блиотеке Српске патријаршије никада рађена. Оформљена је седмоч-
лана Комисија ће у стручно-библиотечком смислу анализирати сва-
ки рукопис. Резултати њиховог рада биће објављени у електронској 
и штампаној форми као Каталог рукописа Библиотеке Српске 
патријаршије. 

Први резултат рада наведене Комисије јесте недавно објављен 
Инвентар рукописног фонда Библиотеке Српске патријаршије, који 
је прво дело издавачке делатности Библиотеке у њеној историји, уз 
неизоставно важну подршку, као саиздавача предузећа Службени 
гласник из Београда.

Ово је такође још један допринос, објављивању културних до сти-
гнућа нашег народа ствараног кроз векове, као и допринос научно-
истраживачкој јавности, којој ће рукописни фонд бити доступан 
за проучавање, наравно, на основама и у оквирима одлука Светог 
архијерејског сабора и Синода.

Управа Библиотеке Српске патријаршије са благословом Светог 
архијерејског синода жели, свеукупној јавности, да представи вели-
ке вредности које има у својим богатим вишевековним збиркама и 
високи углед који поседује као једна од најзначајнијих институција 
тог профила у нашој држави. Културно благо, које се чува у недрима 
Библиотеке, остављено је нама, од наших предака, оно сведочи о кон-
тинуитету културе нашег народа, вековном постојања наше цркве и о 
државности наше отаџбине, те стога, морамо и требамо да га негујемо, 
проучавамо и сачувамо за генерације које долазе, као што су га наши 
славни преци сачували за нас.

Желимо да Библиотека Српске патријаршије буде, као што је ре-
као Јован Хаџић, један од оснивача Матице српске у Новом Саду, да-
леке 1826 године, место…распрострањенија књижества и про све-
штенија народа сербског. 

Зоран Недељковић





O SRBIMA I SRBIJI U VIZANTIJSKIM 
I DRUGIM STRANIM IZVORIMA*1

Поетичан поднаслов ове корисне, занимљиве и лепим језиком 
написане књиге буди код читаоца жељу не само да је прочита, него 
и да се позабави одгонетањем симболике речи пламен и одсјаји. 
Свако на свој начин може протумачити њихову симболику, али 
ће свако морати узети у обзир њихова основна значења. Речник 
српскохрватског књижевног и народног језика Матице српске помаже 
нам да се упознамо са њима; реч пламен значи „...огањ, пожар, ватра“, 
али налазимо и фигуративна значења: пламен устанка, или пламен у 
очима, или изражава неки занос, одушевљење, нпр. и љубав је врста 
пламена; придев пламени значи онај који букти, који је ватрен, који 
пламти. Реч одсјај значи и одблесак, рефлекс, светлост, нпр. одсјај 
ватре, одсјај месечине, одн. одблесак месечине, одблесак ватре. Ако 
је читалац већ обогатио своје лексичко-семантичко знање захваљујући 
речнику, он ће неминовно у овој књизи тражити и потврду за оно 
што је, захваљујући речнику, научио. Што се тиче основног наслова 
мислим да нема потребе за његовим објашњењем.

За мене ова књига има, пре свега, сазнајну вредност. Из кратких 
Радићевих радова много сам сазнала не само о културно-историјским 
везама Србије и Византије, него и о знањима која су о Србима и 
Србији имали и други странци. Ови радови, а њих је шеснаест, 

* Поводом књиге Р. Радића Византија и Србија, пламен и одсјаји, Београд, 2010.
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само су по броју страна кратки и њих би наши старији историчари, 
према речима Р. Радића, оквалификовали као „прилошци или иверје“. 
Скрећем пажњу на реч иверје. Кажемо, на пример, да ивер не пада 
далеко од кладе, што значи, у пренесеном тумачењу, да су потомци 
(иверје) што и преци (клада) и да је то иверје које приликом тесања 
отпада у ствари нешто од чега се састоји дебло (одн. клада), као што 
се од мрвица састоји хлеб и као што од ситних приложака или иверја 
настају обимни и важни научни радови.

Пред поштоване читаоце изнећу само неколика своја запажања 
која се односе на „иверке“ од којих се ова књига састоји, а која се, на 
овај или онај начин, односе на средњовековну Србију и Србе. 

Рaдослав Радић је у ствари у својим радовима изнео две врсте 
података који се тичу средњовековне Србије; у једнима се о њој ек-
сплицитно не говори, али одређена места и догађаји везани за њих 
имају везе и са нашом земљом; друга врста података изричито помиње 
Србију, или Србе, или њихове владаре, али то помињање често није у 
нашу корист, јер за учене и отмене Византинце ми смо били „варвари“ 
и не само ми, Словени, него и други народи који су дошли, на при-
мер, из јужноруских степа и са којима је Царство имало много мука 
и невоља.

У посредне податке спадају, рецимо, помени Свете Горе. Света 
Гора, као својеврсна монашка држава, биће предмет интересовања 
и католика и православних. Па захваљујући томе сазнајемо да је 
шпански племић Руј Гонзалес Клавихо почетком XV века, путујући 
на Тимуров двор у Самарканд, оставио драгоцене податке о острвима 
у Егејском мору, али неће пропустити да исприча понешто и о Светој 
Гори, чије је обрисе видео, како сам каже, са острва Тенедоса, са 
његове леве стране. Описује како на Светој Гори живе грчки монаси, 
како тамо није дозвољен приступ женама, како монаси не једу месо. 
Осим грчких монаха, напомиње да постоје и друга монашка братства. 
Њих не наводи, али би међу њима свакако били и српски монаси. 
Међутим, своја знања о овом најславнијем центру православног 
монаштва шпански племић сазнаје посредно, од неких Грка, а сам 
није тамо био.

За разлику од њега руски монах Зосима борави више пута не само 
у Цариграду него и плови по Мраморном мору, мимоилази и град 
Галипоље (Gelibolu) који се налази на територији данашње Европске 
Турске а за нас Србе веома је важна и занимљива синтагма „галипољски 
Срби“. Ко су они, ти Срби? Данас они живе у варошици Пехчеву, у 
источној Македонији, где су пресељени. Када су се одселили у Тракију, 
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тачније кад су одсељени, тешко је рећи. Према њиховом предању 
досељени су из околине Јагодине „у време кад је Србија пропала, у 
доба цара Лазара и цара Мурата“, како наводи њихове речи изврсни 
познавалац њиховог дијалекта пок. акад. Павле Ивић. Такође њихово 
предање говори о томе да су то пресељење извршили Турци како би 
им Срби, као одлични каменоресци и тесари, у Тракији тесали камен. 
Иначе, најпре су живели у селу Учдеру, а онда су били пресељени 
у село Барјамич (отуда они сами себе називају Барјамичлијама) и 
то пресељење било је извршено најкасније у другој пол. XVIII века. 
За нас који знамо да садашњи исељеници-Срби, који по својој вољи 
напуштају своју земљу, већ у првој генерацији заборављају матерњи 
језик, без обзира у каквом страном окружењу живели, мора задивити 
чињеница да су ти наши Срби из околине Јагодине, у турској средини, 
окружени турским живљем до наших дана сачували свој српски 
дијалекат, наравно прожет многим турским и грчким речима, али у 
својој основи сачуван као српски.

Наравно, може се поставити питање из ког разлога су пресељени, 
после многих перипетија и на сопствени захтев, године 1922. не 
у Србију, како су желели, него у Пехчево, на територију садашње 
Македоније. У овом месту има, према подацима П. Ивића, око сто 
српских породица и јасно је да је неупоредиво више Македонаца. 
Језик комуникације је језик Македонаца и питање је колико дуго ће се 
још дуго и у којој мери очувати њихов српски дијалекат.

После ове моје дигресије која се односи на галипољске Србе, али 
која је, сматрам, веома важна, враћам се на монаха Зосиму. Он се, 
после дуге пловидбе, искрцао на Свету Гору и поклонио се њеним 
манастирима и црквама. Набрајајући светогорске манастире спомиње 
и српски манастир Хиландар у лику Хилондар као трећи по реду. Пре 
њега су Велика лавра и Ватопед.

Поново у књизи наилазимо на још једног шпанског путника. То је 
Перо Тафур, који у првој пол. XV века у два маха борави у Цариграду, 
где га је примио и василевс Јован VIII Палеолог а водич по граду био 
му је нико други до будући византијски цар Константин XI Драгаш 
Палеолог (1449-1453), син царице Јелене Драгаш, која је била српска 
принцеза.

Са занимањем сам прочитала и објашњење шта значи синтагма 
„скитска пустиња“. Она се појављује, према Радићевим речима, у 
делима касновизантијских писаца а ауторство се приписује историчару 
Херодоту. Он каже да Скити о себи говоре као о најмлађем народу 
на свету, а земља коју тај народ насељава била је пуста; отуда се 
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код каснијих писаца ненастањена земља почела називати „скитска 
пустиња“. Ову синтагму користе византијски историчари, писци 
и црквени великодостојници: Нићифор Василакис, Константин 
Манасија, Михаило Хонијат, Георгије Пахимер и др. кад говоре о 
непријатељском пустошењу земље Ромеја после чега је она личила на 
„скитску пустињу“.

Не зна се поуздано, додајем још и то, који се народ (народи) крије 
иза имена Скит преузетог из класичне историографије. Сматра се, 
у сваком случају, да се међу варварима који се у изворима именују 
као Скити или Гети не могу тражити Словени. Међутим, словенска 
племена, Склавини и Анти, толико су пљачкали и пустошили по 
читавом Илирику да је византијски историчар Прокопије из Цезареје, 
из времена цара Јустинијана, балканске провинције назвао „скитском 
пустињом“.

На ово „скитско“ питање одлично се надовезује и следеће са др-
жано у занимљивој белешци „О верницима и неверницима“. Под на слов 
јој је: Две цртице из XIV века. Овде знаметнити византијски исто ричар 
Нићифор Григора прича о једној жени Скиткињи, чије име не наводи, 
али каже да је живела с оне стране Истра (одн. Дунава), што значи да 
је њено пребивалиште било у некој области на левој оба ли Дунава, 
у данашњој Румунији. За нас је од великог интереса да са знамо шта 
Нићифор Григора подразумева под етнонимом Скити. Византијски 
су писци, према Радићевим речима, у зависности од времена и епохе, 
подразумевали различите народе; реч је углавном била о онима који 
су долазили из Азије, а то су: Хуни, Авари, Бугари, Хазари, Турци, 
Угри, Печењези, Кумани, Татари. Код Григоре су Скити Кумани или 
Татари. Р. Радић сматра да је, с обзиром на то где је боравила, та 
Скиткиња у ствари куманског порекла. Део куманског народа дошао 
је у Византију, ту се населио и примио хришћанство. И шта се десило 
са том Скиткињом? Прича личи на сентименталну, дубоком љубављу, 
честитошћу и искреном вером обојену приповест да је вреди укратко 
исприповедати.

Скиткиња није била удата. Једном приликом приметила је испред 
своје куће заробљенике доведене из Тракије. Били су то Византинци 
које су Кумани заробили. Она је купила једног заробљеника, постала 
његова жена и са њим изродила двоје деце. Мужа је веома волела и 
од њега је добила обећање да је неће оставити чак ако се преселе на 
друго место – желела је, како каже Григора, да се насели у Византију 
и да прими хришћанску веру. Међутим, догодило се да се, пре 
пресељења, појавила на њеном прагу прва супруга њенога мужа, која 
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је такође доведена као плен некога од куманских напада. Скиткиња 
није губила главу и донела је необично, али племенито решење – да 
откупи заробљеницу, која јој може помагати у домаћинству а, са друге 
стране, и заробљеној Византинки биће лакше поред мужа. Кад је 
добила прилику, Скиткиња се одселила у Цариград, где је примила 
хришћанство. Прва супруга њенога мужа наумила је да сада тражи 
своја права на црквеном суду. Жалила се да јој је Скиткиња на силу 
преотела мужа. Скиткиња, као новопечена хришћанка, појавила се на 
суду и све тачно испричала како је било. Нико у свему томе није могао 
наћи њену кривицу. По законима она је била власница византијског 
брачног пара, јер их је својим новцем откупила. Она је, међутим, на 
веома великодушан начин помогла судијама да разреше ову невољу. 
Пристала је да се повуче и да бивши супружници наставе даље 
заједнички живот. Мужу је даровала слободу а хтела је да то учини и 
са Византинком. Међутим, није имала довољно средстава за живот па 
је стога затражила да јој прва жена исплати износ који је дала као њен 
откуп из заробљеништва. И шта се догодило на крају? Византинка 
тај новац није имала и упутила се у Тракију, где је раније живела, да 
од својих рођака и пријатеља сакупи потребну суму. И сада долази 
истинска несрећа: у свом завичају нашла се управо у време новог 
напада Скита; они су је заробили и одвели незнано куд, а њен муж се 
поново вратио племенитој Скиткињи и са њом наставио заједнички 
живот. 

Многи од нас знају за латинску пословицу: nomen est omen, одн.: 
„ Ime i znamenje. Fraza koja se govori kad se želi istaći da je nečije ime u 
skladu sa njegovim postupkom, zvanjem, sudbinom itd.“ Ово објашњење 
налазимо у књизи Latinski citati: izreke i poslovice, priredio S. Javo-
rina, Beograd, 2002. Први помен ове латинске изреке налазимо у 
византијским писаним изворима код тзв. Теофановог настављача који 
је васељенског патријарха Тарасија (784-806), познатог сарадника 
царице Ирине у борби за поновно успостављање култа светих икона, 
чиме се позабавио Седми васељенски сабор 787.г., назвао Таракије, 
што би значило да је то неко ко потреса, уздрмава, ремети, одн. био би 
то неко ко „нешто мути, сплеткари, подбуњује.“

Овакав квалификатив уз највишег црквеног великодостојника 
није пример уљудности и пристојности; није то ни следећи пример 
који наводи Р. Радић а који се, како он каже „опасно приближио 
неукусу“ и односи се на византијског песника Продрома Манганског; 
он у једној песми велича василевса Манојла I Комнина (1143-1180) 
а на подругљив и неукусан начин исмејава српског жупана Уроша 
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II, који је у једном сукобу толико био уплашен војном надмоћношћу 
Ромеја да је од страха испуштао урин; било је то, другим речима, 
звучно поигравање са речима Урош – урин, чиме се на недостојан 
начин Византинац наругао српском жупану.

Из ове књиге сазнајемо и о византијском умећу убеђивања, одн. 
реч је о говорничкој вештини да се саговорник, помоћу језичких 
вратоломија, необичних конструкција итд. убеди у исправност онога 
који говори. У чувеним византијско–српским преговорима из 1299. г. 
учествовао је и познати византијски дипломата и државник Теодор 
Метохит. Он је пет пута путовао у Србију разним државничким 
пословима. Учествовао је и у преговорима око брака византијске 
принцезе Симониде и српског краља Милутина. У својој посланици о 
дипломатском путу у Србију (Посланичко слово), говорећи о Србима 
као варварима, истиче да није лако ратовати само речима и лако 
може да задеси неко зло ономе ко се само у њих узда; то је нарочито 
важно кад је реч о варварима и каже: „А то је нарочито тако са овим 
варварима и ограниченим људима који се речима лако не препуштају, 
посебно уза такве сплетке, интриге и пакости, утолико више што они 
мисле да се ми највештије користимо речима, вештије од њих и од 
осталих и да њима владамо, убеђујемо, преокрећемо и преобраћамо 
све како бисмо желели.“ Зато је, према Радићевим речима, у средњем 
веку било уврежено мишљење о Византинцима „као о превртљивом 
народу.“ И даље вели: „Ова оцена прати Грке више од две хиљаде 
година, а своје извориште има управо у чувеној синтагми „Graeca fi -
des nulla fi des (Грчка вера – никаква вера).“

За нас Србе веома је важно оно што можемо сазнати из чланка 
Византијски цареви Јован V Палеолог и Јован VI Кантакузин у делу 
Константина Михаиловића из Островице. Реч је о знаменитом делу 
Јаничарове успомене или Турска хроника чији је аутор (или при по-
ведач, или редактор текста који је неко други, по његовом казивању, 
саставио ?) познат под именом Константин Михаиловић, Србин, који 
је по свој прилици живео је у месту Островица које није могло бити 
далеко од Новог Брда. Заробљен је приликом турског освајања Новог 
Брда 1455. г. Био је у служби Мехмеда II Освајача, али је питање да 
ли баш као јаничар. Био је заповедник тврђаве Звечај у Босни а кад су 
Мађари заузели ову тврђаву, предао се и био у служби краља Матије 
Корвина (1458-1490). У 14. глави свога дела бави се византијском 
историјом средине XIV века, тачније – догађајима који су се десили 
после смрти цара Андроника III Палеолога (1328-1341). Збили су се у 
јуну 1341. г. Грађански рат који је уследио био је погубан за царство 
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Ромеја, јер су на сцену ступили све јачи Срби, а ту су се нашли и 
Турци. Константин прича о смрти цара Андроника и о томе како свог 
малолетног сина као и читаву државу поверава бризи Кантакузина. 
Читаво Константиново приповедање, према Радићевим речима, 
има бајковит карактер. Дискутабилан је, на пример, податак да је 
умирући цар Кантакузину поверио дете и земљу, поготову што се за 
Јована Кантакузина зна да је био узурпатор, а касније цар и монах. 
Био је и личност која је, према Константину, позвала цара Мурата у 
помоћ, како би спречио младог цара, законитог наследника, да дође на 
престо. Стога су га Грци, како каже Константин, каменовали, што је 
само народно предање. Читаоцима остављам да детаљније прочитају 
овај чланак важан за нашу историју. 

Сигурно да неће бити читаоца кога неће заинтересовати краћа 
белешка под насловом Српски краљ Милутин и византијска принцеза 
Симонида у делу арагонског писца Франциска де Монкаде. Три визан-
тијска извора детаљно говоре о овом интригантном барку. Један је из 
пера већ поменутог Теодора Метохита који је био главни византијски 
преговарач око склапања овога брака. Поменуто је такође да је пет 
пута боравио у Србији (1298/1299). У свом, такође поменутом, „По-
сла ничком слову“, он уопште не спомиње Симониду по имену, али 
веома детаљно описује, како ток преговора, тако и занимљивости са 
путовања у Србију, јер је та 1299. г. била позната по изузетно хладној 
и оштрој зими. Други византијски историчар и монах такође доноси 
вести о овом догађају а име му је Георгије Пахимер. И трећи је велики 
византијски историчар XIV века, Нићифор Григора, донео вести о 
браку византијске принцезе и српскога краља.

Овај брак није побудио само византијске историчаре да о њему 
пишу него је нашао своје место и у српским изворима, али и у једном 
тексту знатно каснијег порекла, из XVII века, из пера арагонског 
племића Франциска де Монкаде. Из онога што је познато из његовог 
животописа може се закључити да је добро познавао историју и 
географију Европе и Блиског истока. Као млад човек (1620. г.) завршио 
је историјски спис у коме је описана најчувенија плаћеничка војска 
средњег века тзв. Каталанска компанија. Током XIV в. ови ратници 
војевали су широм Медитерана. Пошто је о Каталанцима писао три 
столећа касније морао се ослањати на различите изворе па, наравно, 
и на византијске. Дело је посветио своме стрицу Хуану де Монкади, 
надбискупу Тарагона и примасу североисточне Шпаније. У тридесет 
седмом поглављу доноси кратку вест о Милутину и Симониди. 
Говорећи о пустошењима које је по Византији учинила Каталанска 
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компанија, он је, као добар католик, оправдава, јер све је то казна и цару 
Андронику II и свим Ромејима због тога што су одбили послушност 
папи и римској цркви. Говорећи о породици цара Андроника II он вели 
да цар и царица Ирина имају три сина, која нису била предвиђена за 
наследнике престола, јер је престолонаследник био Михаило, царев 
син из првог брака; царица Ирина је тражила да се царство подели 
међу свим синовима; кад је цар то одлучно одбио она се преселила 
у Солун и практично била разведена од цара. За помоћ у остварењу 
свога наума обратила се, како каже Монкада, царевим непријатељима, 
страним владарима; обратила се и свом зету, краљу Милутину за кога 
Шпанац каже да је био краљ Трибала (одн. Срба) и Србије а ожењен 
је био принцезом Симонидом. У свом спису шпански племић српског 
краља именује као „Кралис“, мислећи да му је то име. Од византијских 
историчара несумњиво је користио спис ученог Нићифора Григоре, а 
по свој прилици и друге. У свом делу Монкада још једном спомиње 
Србију, у шездесет шестом поглављу, где се говори о Туркопулима 
који су примили хришћанство и били у Андрониковој служби, онда 
су пришли Каталанцима и кад је дошло до неслагања са њима њихов 
вођа Мелик обратио се српском владару; реч је о Милутину кога 
Монкада титулише као principe de Serbia. Српски владар понудио је 
добре услове Мелику па су он и његова дружина мирно и спокојно 
живели у Србији.

Гордана Јовановић



SRBI U SVETU

SRBI U MA\ARSKOJ

Од Срба на Новом Зеланду у претходном  броју „Братства“, дош-
ли смо, овог пута до Срба у  Мађарској. Дуга и не баш увек срећна 
историја наших сународника оставља пуно простора за размишљање, 
дивљење, када се ради о историји и култури, али и за сетне тонове 
када је реч о опстанку – како прошлости тако и у будућности.

Како то да у суседној Мађарској има тек нешто више Срба него 
на далеком Новом Зеланду?  Да ли је наша држава данас, после свих 
грешака у прошлости, извукла неке поуке и успоставила тешње кон-
такте, да не кажемо – пружила и бољу подршку Србима са друге 
стране границе? Ако те подршке уопште и има, она је, рекло би се, 
углавном вербална.  Утисак је да се може, па и мора, много више.  
То, уосталом важи и за друге српске заједнице у региону, не само за 
Мађарску.

Овог пута, изабрали смо два прилога Младене Прелић, нашег 
еминентног стручњака и истраживача из Етнографског института 
САНУ у Београду. Њен плодни рад је дуго фокусиран  управо на раз-
личите  аспекте положаја и идентитета српске заједнице у Мађарској 
и привлачи пажњу, како научне, тако и опште јавности.

Уз прилоге Младене Прелић, сматрали смо да читаоце могу ин-
тересовати и документи које је припремио Гојко Милетић и који уне-
колико објашњавају зашто је тако мало Срба у Мађарској у односу на 
ранија времена.

Најзад, у подрубрици „Српске судбине тамо далеко“ позајмили 
смо прилог Марка Лопушине, новинара који се дуго година бави про-
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блематиком српске дијаспоре. Посвећен је изванредном српском кул-
турном прегаоцу Предрагу Мандићу из Печуја, који  је за свој плодни 
рад прошле године добио награду „Доситеј Обрадовић“.

Сматрали смо за потребно и да у контексту ове теме подсетимо, у 
краткој цртици из Википедије, на Шандора Петефија, мађарског пес-
ника и револуционара, чији је отац био Србин а мајка – Словакиња.  И 
његова судбина указује на то „где се дедоше Срби у Мађарској“.

Душан Зупан

       



SRBI U MA\ARSKOJ: STATUS, 
INSTITUCIJE, IDENTITET*

Апстракт: Рад представља преглед питања везаних 
за положај и идентитет савремене српске заједнице у 
Мађарској. Највећи број података прикупљен је током 
теренског истраживања средином деведесетих година 
прошлог века, који се односио на етнички идентитет 
Срба у Будимпешти и околини. Ова заједница је данас 
малобројна, али њене активности, видљивост и само-
свест умногоме превазилазе мали број.

Кључне речи: Срби у Мађарској, национална ма њи-
на, етнички идентитет.

I

Српска заједница у Мађарској данас је релативно малобројна и 
можда представља и бројчано најмању српску заједницу у региону цен-
тралне и југоисточне Европе. Попис становника из 2001. године даје 
број од 3816 особа које су се изјасниле као припадници ове мањине.1 

* Овај рад је резултет пројекта Мултиетницитет, мултикултуралност, миграције 
– савремени процеси, који у потпуности финансира Министарство просвете и науке 
Републике Србије.

1    Нови резултати пописа из 2011. још нису познати, а према попису из 1990. го дине 
у Мађарској је живело  2905 особа које су се изјашњавале као Срби. На основу тога 
закључује се да се у периоду 1990-2001. број Срба значајно повећао. У закључивању 

323.15(=163.41)(439)“20”
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Према процени српских институција, као што је Самоуправа Срба у 
Мађарској, њих има око 5000 – 10000.2 Организације националних 
мањина дају сопствене процене и корекције бројева који су добијани 
на пописима становника. Те корекције се и званично уважавају,  због 
претпоставке да припадници мањине нису увек спремни да се на 
тај начин изјасне на попису, што не значи да не осећају припадност 
заједници. И друге етничке и националне мањине су данас у Мађарској 
малобројне групе, па се данашња Мађарска може убројати у ред ре-
лативно национално хомогених земаља.3 Поред тога, међутим, треба 
имати у виду да је  историјски гледано подручје данашње Мађарске 
веома значајно за конципирање савременог схватања етничких – на-
ционалних мањина, односно да је у њој „створено и кумулирано једно 
драгоцено историјско искуство“ о односима већинских и мањинских 
народа  (Kmeć, 1991: 74), које је релевантно и данас. Такође треба има-
ти у виду и да активности, видљивост у јавности и самосвест коју још 
увек исказују Срби у Мађарској умногоме превазилази њихов мали 
број.

Географски посматрано, насеља у којима данас има Срба прости-
ру се уз Дунав, и уз српско-мађарску државну границу. На попису 
становника из 1990, било је 39 насеља у коме се бар неко изјаснио 
као припадник ове заједнице. Условно речено, већа концентрација 
овог становништва, јер се ради о малој популацији, постоји у Будим-
пешти и околини (уз Дунав – од села Ловре на Чепелском острву до 
Сентандреје), као и уз Мориш (од Сегедина до Батање).  По Барањи и 
Бачкој живе расуто у више насеља, а у некима од њих (Вилањ, Шум-
берак) живе само по две-три српске породице. Може се рећи да се 
значајнији друштвени живот одвија у оних десетак насеља која имају 
колико-толико бројну заједницу (Батања, Ловра, Помаз, Калаз, Деска, 

се, међутим, мора узети у обзир да је промењена методологија пописа, и да су 2001. 
године обухваћене и особе стално настањене у Мађарској које нису држављани 
Мађарске, дакле и припадници новог таласа досељеника из матичне земље, односно 
простора бивше Југославије, с краја XX века. У попису из 2001. јавља се и број 
5279, који се односи на људе који су исказали приврженост српској култури, иако се 
више можда не осећају као припадници те заједнице. Овај број указује на „динамику 
мењања идентитета Срба у Мађарској“ (Ластић, 2004: 807).

2 До оволике разлике у процени долази зависно од тога да ли се рачунају и 
припадници новог таласа досељеника.

3 Изузетак чине Роми, чији се број припадника процењује и на 600 000,  а ната-
литет је у порасту.
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Бата, Чип, Сантово…).4 Та насеља имају између 100 и 300 становника 
који се опредељују као Срби.5 Уз то, српска популација је вероват-
но најбројнија у Будимпешти, у којој су смештене и њене најважније 
данашње институције, али су ту и процеси асимилације најјачи, одно-
сно, међусобна повезаност у урбаним условима најслабија. Механич-
ки прилив досељеника са простора бивше Југославије током 90-их, 
али и касније, донео је највише демографских промена управо у глав-
ном граду Мађарске.6 Сентандреја као историјски, црквени и култур-
ни центар досељених Срба има велики симболички значај не само за 
Србе у Мађарској него и за укупну српску националну културу, али је 
број данас настањених Срба у њој мали – свега око 60.7 

Постојање данашње заједнице Срба у Мађарској представља ре-
зултат историјских околности, односно дуготрајних миграција ста-
новништва са Балкана у Подунавље. Досељавање српског станов-
ништва у различитом интензитету може се пратити још од средњег 
века, а посебно су га интензивирала турска освајања. Печат овом 
процесу свакако је дала Велика сеоба из 1690. године, предвођена 
патријархом Арсенијем III Чарнојевићем. С обзиром на околности 
у којима је дошло до сеобе, бројеви избеглих Срба су непоуздани. 
Оновремени летописци бележе да је у Хабсбуршку монархију тада 
прешло 37 000 српских породица, али  није познато како су установи-
ли тај број (Чакић, 1990: 114). Неки историчари ипак претпостављају 
да је у Великој сеоби око 60 000-70 000 људи прешло у Угарску, а да је 
око 30 000 стигло до околине Будима и Сентандреје (Поповић, 1990: 

4 Овде су дате српске варијанте назива, а сва насеља имају званичне називе у 
мађарској варијанти нпр. Ловра – Lórév, Батања – Battonya, итд.

5 И овде се ради о процени српских институција или теренским подацима. 
Пописи становника, као што је већ споменуто, често бележе мање бројеве од ових. 

6 Нове досељенике староседеоци често називају „новим Чарнојевићима.“ У 
Будимпешти би их могло бити и неколико хиљада, али процене су незахвалне. Према 
процени Самоуправе Срба у Будимпешти, староседелаца има нешто више од 1000. 
Попис из 2001. бележи 996 Срба у Будимпешти.

7 Старо градско језгро Сентандреје, које је у потпуности очувано до данас, настало 
је крајем XVIII века,  кад су у овом месту културно и економски доминирале српске 
трговачке породице. И данас постоји седам  цркава, од којих четири још увек припадају 
СПЦ. Ту је и седиште Будимског епископа, као и црквено-уметничка и научна збирка 
Српске православне Епархије будимске. Поред тих културноисторијских вредности, 
међутим, треба поменути и да је данашња невелика заједница у овом насељу основала 
локалну самоуправу, и да већ годинама овде успешно ради Српски клуб и обданиште, 
а једно време је деловао и мушки хор Јавор.  
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320). Српски досељеници су се по Угарској расејали у малим група-
ма, већином по селима, али и по градовима, где су током XVIII века 
успели да се уздигну на друштвеној лествици и да створе специфич-
ну културу, која је од значаја и за културу Срба уопште. То и данас 
представља темељ позитивног идентитета, односно осећања поноса 
српске заједнице у Мађарској.8 

Срби су преко три столећа живели на територији данашње Мађарске 
као организована, институционализована, „видљива“ мањина, на чијем 
челу се и у световним и у духовним питањима налазила црква. Током 
XIX века, међутим, карактерише их упадљива депопулација. Она је 
последица ниског наталитета, повратне сеобе (најчешће на територију 
данашње Војводине, али после ослобођења Србије од турске власти 
и у саму Србију), а у једној мери и асимилације, па су крај века Срби 
дочекали као бројно, па и материјално ослабљена група. Пред Први 
светски рат, на територији данашње Мађарске, њихов број је према 
попису становника из 1910. износио око 26 000. Стварањем нових 
држава и повлачењем тријанонских граница после рата, становници-
ма српске припадности у новоствореној Мађарској дата је могућност 
да оптирају за Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца (од 1929. годи-
не – Југославију). После пресељења више од 60% овог становништ-
ва, извршеног почетком двадесетих година XX века, на територији 
Мађарске остало је тек нешто више од 7 000 Срба и њихов број се од 
тада полако још више смањује (Прелић, 1995: 45-53). 

Срби у Мађарској данас имају статус националне мањине, а права 
су им, као и осталим таквим групама, гарантована на основу закона 
донетог 1993. године.9 На основу тог закона, као и на основу Уста-
ва Републике Мађарске, националним и етничким мањинама гаран-
тована су индивидуална и колективна права на очување различитих 
аспеката посебног етничког идентитета – језика, културе, историје, 
итд, одржавање веза с матицом, учешће у јавном животу, политичко 

8 За преглед историје Срба у Мађарској в. Прелић 1995: 23-53 и литературу тамо 
наведену.

9 Закон бр. LXXVII о правима етничких и националних мањина прихваћен је 7. 
јула 1993. године (Закон 1993: 1-42). У њему је таксативно наведено тринаест група 
које имају статус националних мањина у Мађарској и одређена права на основу тога: 
Бугари, Цигани, Грци, Хрвати, Пољаци, Немци, Јермени, Румуни, Русини, Срби, Сло-
ваци, Словенци и Украјинци (исто: 4). Занимљиво је да је један од услова за признање 
био да се докаже да мањина живи на територији Мађарске бар 100 година. 
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удруживање и друга. Мањине по закону имају и право представљања 
у парламенту (Bado-Palock, 1998: 321-322), али се ово право до данас 
не остварује, јер то државни органи нису омогућили.

Иновацију у мађарском закону о мањинама, на коју су се касније 
угледала  и нека друга законодавства у региону, представља могућност 
оснивања мањинских самоуправа, на локалном нивоу и на нивоу целе 
државе. Прве се бирају у исто време кад се одвијају и локални из-
бори. Локалне мањинске самоуправе су део локалне власти и имају 
ингеренције кад се доносе одлуке на локалу које се тичу национал-
них мањина (рецимо, у домену школства). Ове друге се бирају по-
средно (електорским системом) и свака мањина може да изабере само 
једну. Оне имају релативно јаку позицију у политичком заступању 
мањина, пре свега у домену културних права, права на образовање, 
информисање и сл.10 

Срби у Мађарској имају своје институције, од којих неке постоје 
у континуитету од неколико векова, а неке су формиране у последње 
две деценије, на основу новог закона. Поред самоуправа, које су 
најзначајније у савременом политичком смилслу, историјски се као 
најважнија од њих може сматрати Српска православна црква, односно, 
Будимска епархија. То је и најстарија институција Срба у Мађарској. 
Историјски гледано, она свакако има и огроман значај за очување 
етничког идентитета својих припадника. Почеци православља на 
територији данашње Мађарске датирају и пре Велике сеобе, а од вре-
мена Сеобе, Српска црква, односно Епархија будимска, стекла је и 
значајну аутономију, чију  oснову су чиниле привилегије добијене од 
цара Леополда I још 1690. године. Оне су између осталог подразуме-
вале слободу вероисповести и слободу избора митрополита као по-
главара цркве (Радонић и Костић, 1954: 91-92). Будимска епархија 
се данас, са седиштем у Сентандреји, територијално поклапа са про-
стором који обухвата савремена мађарска држава – дакле, обухвата 
све православне Србе који су мађарски држављани или стално живе у 
овој земљи. Будимском епархијом руководи Његово преосвештенство 
епископ будимски, као епископ-дијецезан.11 Епархија има три про-

10 Детаљније о питањима закона, њихове примене, примењивости, недостатака и 
сл. видети у Ластић 2003 и Ластић, 2004; Bašić 2007. и др.

11 После смрти епископа Данила (Крстића) 2002, устоличен је као будимски 
епископ г. Лукијан (Пантелић).
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топрезвитерата: Будимски, Мохачки и Сегедински, тридесет седам 
парохија са, према црквеној евиденцији, око 5 000 душа. У власништ-
ву епархије је четрдесет храмова и један манастир – Грабовац – који 
се обнавља као женски (Галић, 1994: 42). Касније је обновљен и ма-
настир у Српском Ковину на Чепелу, као мушки. Такође се, на осно-
ву закона који је омогућио повраћај имовине црквама у Мађарској, 
који је донесен 1990. године (Вукомановић, 2003: 206-207) у влас-
ништву Српске православне цркве у Мађарској поново нашла зграда 
Текелијанума, задужбине Саве Текелије основана 1838. године. Ово 
има изузетан симболички значај за српску заједницу, мада симболич-
ки и економски потенцијали ове зграде у самом центру Будимпеште 
нису још увек у потпуности искоришћени.12 

Трећа врста установа које заслужују да се уброје у најзначајније су 
школе, међу којима треба истаћи Српску основну школу и гимназију 
„Никола Тесла“ у Будимпешти. Школе  са наставом на матерњем 
језику се међу Србима у Мађарској често означавају као  „кључ оп-
станка“ ове заједнице. Ситуација са школством је компликована и 
комплексна, али много је постигнуто на њиховом развоју, посебно с 
обзиром на релативно мали број ђака, различит ниво предзнања, и 
неуједначене потребе ученика у различитим срединама. Паралелно са 
радом на развоју школског система за припаднике мањина, деведесе-
тих година текла је и реформа мађарског школства, па је то рад чинило 
још комплекснијим. Средином деведесетих година, српска заједница 
успела је да после раздвајања са хрватском заједницом постави на 
ноге осмогодишњу школу, гимназију и обданиште у Будимпешти, у 
којима је настава текла искључиво на српском језику, као и двојезичну 
осмогодишњу српску школу у Батањи, да развије двојезичну наставу 
у нижим разредима основних школа у Ловри и Десци, и да организује 
наставу у још неколико школа у унутрашњости, где је српски као ма-
тер њи језик био изборни предмет.  

Поред тога, по насељима где још има српског живља постоје и 
клубови, библиотеке, културно-уметничка друштва, и друге. Међу 
значајне треба уврстити и Српско позориште у Мађарској. Међу мла-
ђим људима врло су популарна културно-уметничка друштва, која 
негују српски фолклор, као што су Банат из Деске, Опанци из По-

12 О Текелијиној задужбини у прошлости видети Ковачек (1997). О процесу 
враћања зграде Текелијанума Српској православној цркви в.: Прелић 2008: 156-159.
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маза или Табан из Будимпеште. Међу клубовима, најстарији је онај 
у Помазу, основан 1968. године. Српски демократски савез, који је 
пре оснивања Самоуправа имао улогу представљања српске мањине, 
после 1995. године трансформисан је у културну установу, али је да-
нас углавном пасиван. Самоуправа Срба у Мађарској (као и локалне 
самоуправе) има могућност и да оснива различите установе и органе 
– тако је 2003. године основан Културно-информациони центар Срба 
у Мађарској, а затим и Српски педагошки и методолошки центар. 
Најмлађа установа основана 2010. је Српски институт у Будимпешти, 
који има циљ да организује и подстиче научна истраживања везана за 
Србе у Мађарској. 

Срби у Мађарској, као и друге мањине, имају право на инфор-
мисање на матерњем језику. У оквиру Мађарске државне телевизије 
од 1992. године постоји емисија Српски екран,13 а у оквиру Радио-
Печуја од 1993. године и српска редакција и емисија, али њихова слу-
шаност, односно гледаност је мала, у случају радија због ограниченог 
домета, а у случају ТВ-а, због кратког времена трајања емисије и рела-
тивно неповољних термина. У Будимпешти излазе „Српске недељне 
новине“ (од 1991 до 2007 – „Српске народне новине“), недељник Срба 
у Мађарској, који је настао раздвајањем претходних, „Народних нови-
на“ на три посебне редакције: српску, хрватску и словеначку. Њихов 
оснивач и издавач је најпре био Српски демократски савез, а затим 
Самоуправа Срба у Мађарској. Од доношења мањинског закона лист 
се финансира из државног буџета посредством Државне задужбине 
за мањине. Дистрибуира се претплатницима поштом. Број претплат-
ника је 1991. године био преко 1200. Такође, од пре неколико година, 
на српском језику постоји и интернет радио Срб, који подржава Са-

13 Емисија Наш екран, за јужнословенску мањину у Мађарској, постојала је од 
1978. године, да би се почетком деведесетих редакција раздвојила на српску и хрват-
ску. У периоду социјализма, Јужни Словени сматрани су као једна мањина. Као по-
следица раздвајања, односно признавања Срба, Хрвата и Словенаца као посебних 
мањина, почетком деведесетих година, раздвајају се и друге заједничке институције 
Јужних Словена. Према договору између представника мањина, то раздвајање тре-
бало је да се оствари равноправном поделом имовине. У стварности, највећи део 
имовине и инфраструктуре наследила је хрватска мањина, углавном захваљујући 
подршци своје новостворене матичне земље, односно, веома добрим односима које 
је она успоставила са Мађарском. Тако је заправо почетком деведесетих година от-
ворен процес изградње самосталних српских установа у Мађарској од самог почетка. 
То се односи пре свега на школство, медије и културне установе.
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моуправа Срба у Мађарској, као и Радио ритам, који подржава Са-
моуправа Срба у Будимпешти.

Постојање мреже сопствених институција не само данас него и у 
прошлости може се сматрати и једним од кључних фактора опстан-
ка групе. Може се рећи да континуитет постојања и функционисања 
институција битно утиче на продукцију и одржавање симбола етнич-
ког идентитета, односно на континуирано постојање дистинктивног 
идентитета ове етничке групе.

Главни трг у Сентандреји

II

За припаднике националних мањина, који по дефиницији живе 
у другачијем већинском окружењу, идеја или свест о сопственој кул-
турној различитости, као и симболично истицање те различитости, 
бар потенцијално представљају свакодневно искуство, често интен-
зи вније него у случају припадника већинских група. Једно од питања 
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које се због тога одмах намеће истраживачу у оваквом случају је 
питање одржавања посебног етничког идентитета.14  

Појму идентитета, односно етничког идентитета у истраживању 
Срба у Мађарској приступам пре свега на начин који се обично одређује 
као бартовски15, дакле као појму који се не односи на објективно 
стање, него на субјективан, такође и контекстуалан и историчан, 
симболички процес разграничавања нас и других. 

С обзиром на то да је свест самих актера основни критеријум 
етничке припадности, о етничком идентитету може се најпре говорити 
из овог аспекта.

Моји саговорници, Срби у Мађарској, сами себе одређују као 
изразито самосвесну групу која веома држи до своје посебности и 
идентитета. Они себе сматрају интегралним делом српског народа и у 
исто време лојалним грађанима Мађарске. Дуготрајност и историјска 
документованост њиховог присуства, допринос култури матичног, 
али и мађарског народа, представља темељ њиховог позитивног 
идентитета. Није, међутим, избрисана ни свест да су данашњи Срби 
у Мађарској потомци досељеника, а Велика сеоба из 1690. године, 
предвођена Патријархом Арсенијем III Чарнојевићем остаје вероватно 
најупечатљивија слика у њиховој колективној свести. 

Дубље истраживање, међутим, показује извесне амбиваленције 
и некохерентности њихове етничке идентификације – флексибилне и 
некохерентне критеријуме чланства у групи, двоструке и вишеструке 
идентитете, амбивалентан доживљај блискости / удаљености како 
према матичном, тако и према већинском окружујућем народу и томе 
слично. Данас се, међутим, на некохерентности и двосмислености 
гледа као на карактеристике феномена идентитета уопште.16 Поред 
тога, може се претпоставити да у случају идентитета припадника 
мањина постоји један специфичан вид амбивалентности, с обзиром 
да они осећају повезаност како са државом у којој живе, тако и са 

14 Теренско истраживање о питањима етничког идентитета Срба у Будимпешти и 
околини обавила сам у периоду 1995-1998, као део пројекта Етнографског института 
САНУ, Београд. У периоду 1995/96 истраживање је подржало Министарства за 
просвету и културу Мађарске, а 1997, Фондација за етничке и националне мањине 
из Будимпеште. Резултати су одбрањени као докторска дисертација 2004. године на 
Филозофском факултету у Београду, и касније објављени у: Прелић 2008.

15 Односи се на норвешког антрополога Фредрика Барта (Barth, 1969). 
16 О теоријама  етничком идентитету в. Прелић, 2008: 18-45.
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државом и народом из кога потичу. У случају мојих саговорника 
показало се да ово осећање осцилира између осећања двоструке 
укључености и двоструке искључености (осећања припадности и 
овде и тамо и неприпадања ни овде ни тамо).

Кључни симболи око којих ова група гради свој посебан иден-
ти тет су православна вероисповест и српски матерњи језик. Вера и 
је зик вероватно су најчешћи симболи којима се иначе етничке групе 
ра зликују једне од других, па ни овај случај није изузетак. 

Што се тиче православне вероисповести, сви моји саговорници 
су крштени (са једним изузетком). Преко 90% је крстило и своју децу. 
Око две трећине њих се изјаснило као искрени верници, око половине 
иде у цркву редовно, а и други одлазе често или бар за највеће 
празнике. Разлози одласка у цркву за искрене вернике су првенствено 
религиозне природе, али снажан мотив представља и осећање етничког 
идентитета, затим васпитање, традиција, друштвено повезивање… 
Божић, Ускрс и крсна слава су празници који се обавезно славе у 
свим породицама. Већина мојих саговорника средином деведесетих 
година прошлог века сматрала је да се у Српској православној цркви 
национални и верски аспект прожимају и да је кроз историју  црква 
била кључна институција која је обезбедила континуитет постојања 
српске заједнице у Мађарској.17 Међутим, на попису из 2001. године, по 
први пут се појавила значајна разлика у броју оних који се декларишу 
као православци (испод 2000) и оних који се декларишу као Срби 
(3816). Ова појава збуњује (Ластић, 2004: 808) и захтева подробније 
истраживање. 

Данашња језичка ситуација18 свих мојих саговорника карак те ри-
сана је билингвизмом и то претежно неравноправним билингвизмом у 
корист мађарског, а веома ретко у корист српског језика и то само код 
најстарије генерације. Сви моји саговорници билингвалну ситуацију у 
принципу виде као предност и већином би равноправни билингвизам 
сматрали идеалом, мада тешко достижним у садашњим условима. 
Комуникација унутар заједнице још увек се преферира на матерњем 
језику, али су могућности за ово све мање. Узрок томе су мешовити 

17 Већина саговорника припадала је средњој и старијој генерацији.
18 Говор Срба у околини Будимпеште припада шумадијско-војвођанском 

дија лекту – са изузетком говора села Чобанац, који припада косовско-ресавском. 
О говору Срба у Мађарској и околини Будимпеште, в. нпр. П. Степановић, 2000.
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бракови, инерција, слабије знање матерњег језика, али и преферирање 
језика већине, посебно код млађе генерације.19 Карактеристично је за 
језик (али и за друге симболе идентитета) да се њихова реализација 
помера из свакодневног у празнично и ритуално. Знање језика је, 
међутим, могуће и ревитализовати – оно није статична категорија. 
У вези с тим посебна настојања се улажу у развој школске мреже, 
односно развој наставе на матерњем језику. Телевизија и интернет 
такође дају могућности, које можда још нису довољно искоришћене, 
да се надокнаде неповољни услови у окружењу.

Право на званичну употребу језика (рецимо у судском процесу) 
формално постоји, али су моји саговорници сматрали да нема потребе 
да се овим правом користе.20

На одржавање идентитета групе свакако утичу и културно наслеђе 
и историјско памћење, али и савремено културно стваралаштво. Врло 
је занимљиво да у овој малој заједници последњих година књижевне 
радове објављује чак десетак писаца и песника.21  

На могућности за одржавање дистинктивног етничког идентитета 
утичу различити фактори, па и карактеристике саме групе које се 
временом мењају. Прво, последице вишедеценијског процеса де по-
пулације српске заједнице у Мађарској данас се испољавају, може 
се рећи и драматично – јер ова заједница данас броји свега неколико 
хиљада особа и има неповољну демографску структуру. „Нови 
Чарнојевићи“ тек треба да се интегришу, а резултати тог процеса 

19 Свакако, има и примера веома доброг владања српским језиком. Међу потом-
цима мојих саговорника, око трећина је оних чије знање опада у односу на претходну 
генерацију, али такође и око трећина оних који, по мишљењу родитеља, матерњим 
језиком владају подједнако, па и боље (у смислу бољег познавања савременог и 
књижевног вокабулара) од старије генерације. Ови последњи најчешће су били запо-
слени у установама српске мањине или у представништвима фирми матичне земље, 
па су тако били у сталном додиру са српским језиком.

20 То право је ипак коришћено првих година после оснивања Самоуправе Срба 
у Мађарској – записници са скупштина Самоуправе су достављани властима (што 
је законска обавеза) на српском језику, али се касније ова пракса изгубила. Врло је 
занимљиво иначе да је само српска мањина оснивачку скупштину своје Самоуправе 
1995. године  у Будимпешти одржала на матерњем језику, све остале мањине су то 
урадиле на мађарском. Податак је добијен у Самоуправи Срба у Мађарској у време 
истраживања.

21 Поменућу само два најафирмисанија – Стојана Вујичића (1933-2002) и Петра 
Милошевића (1952).
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нису извесни. Постоје разлике у менталитету нових досељеника и 
староседелаца, које примећују и једни и други. 

Пре свега малобројност групе, али и неки други фактори, усло-
вља вају и другу велику промену, а та је повећавање броја ме шо-
витих бракова, до које је дошло у релативно кратком периоду после 
II светског рата. Проценат мешовитих бракова, почетком века 
минималан и још увек релативно мали између два рата, повећао 
се данас на преко 50%, па су ови бракови и потомци из њих данас 
заправо постали карактеристични случајеви у посматраној групи. У 
вези с тим је и све шире прихватање мађарског језика као ефективног 
језика комуникације, у приватној сфери, али данас већ и унутар чисто 
српских породица. Треће, процес урбанизације, који је посебно у 
годинама после II светског рата био изразит, у виду таласа миграција 
са села у град и урбанизација самих села, мења начин живота и 
културне навике популације. Све то захтева од ове мале групе нове 
облике културног пролагођавања.

Крај XX и почетак XXI века карактеришу такође процеси тран-
зиције, која је дубински мењала државу и друштво у Мађарској, са 
не увек унапред видљивим исходима. Истовремено, матична држава 
је пролазила кроз веома драматичне процесе (распад претходне 
федералне државе, етнички сукоби, дубока политичка, економска и 
општедруштвена криза, опадање међународног угледа матице током 
деведесетих година прошлог века, итд), и ови процеси су такође имали 
утицаја на ситуацију Срба у Мађарској. 

С обзиром на околности, може се рећи да је ова мала заједница 
кроз процесе транзиције прошла ипак успешно, и да данас представља 
„институционализовану мањину“, која остварује своја права на 
идентитет и културу, а такође и успешно успоставља партнерске 
односе на различитим нивоима и са матичном државом и са државом 
у којој живи. Ипак, дотле није лако стигла, и током тог процеса 
морала да мобилише све своје снаге и решава бројне дилеме, без 
готових рецепата. Чини се ипак да је највећа од тих дилема – како се 
супротставити спонтаној асимилацији?  пред овом заједницом данас 
још увек отворена.

Младена Прелић
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Манастир Грабовац

THE SERBS IN HUNGARY: STATUS, INSTITUTIONS, IDENTITY

Résumé: The paper presents an overview of issues related primarily to status, 
development of institutions and ethnic identity of the contemporary Serbian co-
mmunity in Hungary. The largest number of data has been collected during fi eld 
research in mid-nineties, at the end of XX century. The research had been related 
to the ethnic identity of Serbs in Budapest and its vicinity. This community is 
nowadays very small in number, but its activities, visibility and self-consciousness 
greatly exceed its smallness.
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PRAZNICI I PROSLAVE SRBA 
U MA\ARSKOJ I SIMBOLIZACIJA 

ETNI^KOG IDENTITETA∗

Апстракт: У раду се говори о праксама про сла вља-
ња празника код Срба у Мађарској, првенствено на основу 
личних истраживања аутора спроведених у овој заједници 
у последњој деценији XX века, и каснијих допуна овог 
истраживања. С обзиром на своју изразиту симболичност, 
празници су веома индикативан показатељ идентитета 
једне заједнице. Као најзначајније, ова заједница обеле-
жава празнике уз црквени календар, као и годишњице зна-
чајних историјских догађаја, односно историјских лично-
сти. Ипак, најзгуснутију симболику везану за ис по љавање 
етничког идентитета показују светосавске просла ве. На-
чин прослављања празника Светог Саве (27. јануара) је 
током XX века пролазио кроз процес значајних промена 
које су укратко описане у последњем делу рада. 

Кључне речи: Срби у Мађарској; празници; симбо-
ли зација етничког идентитета; светосавске прославе.

Срби у Мађарској, упркос својој релативној малобројности, у 
јавној сфери показују јасну жељу да се одрже као културно посебан 

∗   Овај рад је настао као резултат пројекта Мултиетницитет, мултикултуралност, 
миграције – савремени процеси (177027), који у потпуности финансира Министарство 
просвете и науке РС.

394.2(=163.41)(439)
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колективитет, негујући сопствени идентитет који их разликује од 
окружујућег друштва.Током деведесетих година XX века, обављала 
сам у овој заједници дуготрајна теренска истраживања која су била фо-
кусирана управо на проблематику концептуализације и симболизације 
посебног етничког идентитета.1 С обзиром да прослављање празника 
представља управо саму суштину симболичког изражавања идентите-
та, сматрала сам ту проблематику веома индикативном за једно овак-
во истраживање.2  У овом раду ћу изнети кратак и нужно непотпун 
преглед добијених резултата везаних за празнике и прославе код Срба 
у Мађарској, допуњене информацијама које сам добијала у каснијој 
комуникацији са овом заједницом.3

Окупљање поводом празника и прослава међу Србима у Мађар-
ској је веома популарно. У интервјуима које сам обављала током 
истраживања, моји саговорници су изјављивали да им се празници 
који се у заједници прослављају допадају или веома допадају. Они 
високо вреднују активност организатора и учесника, као и видљивост 
заједнице у јавном простору која се тиме постиже. Речима једне од 
саговорница4 – Активни смо у односу на друге. То је важно. Има про-
блема, али се чујемо. 

Ако бисмо покушали да направимо најопштију типологију праз-
ника и прослава који се обележавају међу Србима у Мађарској, мог-
ли бисмо да их поделимо на две групе – на оне који прате црквени 

1  Истраживања су имала две етапе. Прва се односила на Србе у селу Ловра, на 
Чепелском острву на Дунаву (1989-1992), где ова заједница још увек представља 
већину, а резултати су одбрањени као магистарска теза и објављени у књизи Младена 
Прелић, Срби у селу Ловри у Мађарској током XX века, Српски демократски савез, 
Будимпешта, 1995. Друга етапа се односила на Србе у Будимпешти и околини (1995-
1998), и пошто су  резултати одбрањени као докторска дисертација, објављени су 
у књизи (Н)и овде (н)и тамо: Етнички иднентитет Срба у Мађарској на крају XX 
века, Посебна издања 64, Етнографски институт САНУ Београд, 2008. 

2  Време празника је време високо симболичних ритуала – празник представља 
прекид у животном ритму профане свакодневице, а карактерише га циклично 
понављање, окупљање колектива и испољавање снажних емоција, али и одређена 
стандардизованост ритуалног и симболичког понашања. О празницима на нашем 
језику в. тематски број часописа Култура 73-74-75, Београд, 1986, који је приредила 
Јелена Ђорђевић, као и књигу Политичке светковине и ритуали, Досије, Београд, 
1997, од истог аутора.

3  Истраживања су обухватила интервјуе са припадницима заједнице, спро во-
ђење анкета, као и посматрање и учествовање у појединим аспектима живота ове 
заједнице.

4   Интервју вођен у децембру 1997. године у Будимпешти.
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календар током године, као и на оне којима се обележавању значајне 
годишњице, било да се ради о историјским догађајима, било о значајним 
личностима. Иначе, Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској5 про-
глашавала је у више наврата неке празнике за изузетно значајне за 
културу и идентитет ове зајендице, рецимо 1995. Светог Саву, а 1999. 
године – Видовдан.6 Такође је Самоуправа Срба у Будимпешти 2004. 
године одредила и Сретење и Дан сеобе (трећа недеља новембра, ако 
је могуће везује се за Св. Аранђела) као изузетно значајне празнике о 
чијем се прослављању она стара. И у овим случајевима празници се 
везују за црквени календар, али при томе имају и ширу етничку, наци-
оналну и културну симболику, а неки од њих су у међувремену поста-
ли национални празници и у самој матичној држави. Најзначајнији од 
њих – Свети Сава – биће детаљније описан у трећем делу овог рада. 

I

Најпре ће бити нешто више речи о празницима годишњег ци-
клуса, везаним уз црквени календар. Као релевантан пример можемо 
да узмемо село Ловру, које је током XX века, све до данас, једино 
преостало насеље у Мађарској у коме Срби представљају већину. У 
време истраживања у памћењу и обичајној пракси Ловрана одређени 
ритуали везивали су се за преко 40 дана током године: Божићне по-
кладе, Св. Варвара, Св. Никола, Св. Игњатије, Туциндан, Бадњи дан, 
Божић (3 дана), Св. Василије, Крстовдан, Богојављење, Св. Јован, Св. 
Сава, Задушнице, Месопуст, Беле покладе, Тодорова субота, Лазарева 
субота/Врбица, Цветна недеља, Ускрс (Велики четвртак – Ускршњи 
понедељак), Ђурђевдан, Марковдан, Св Никола летњи, Задушнице, 
Духови, Видовдан, Ивањдан, Петровдан, Св. Илија, Преображење, 
Велика Госпојина, свећење марве на други дан Госпојине, Мала 
Госпојина, Св. Петка, Св. Лука, Задушнице, Митровдан, Ђурђиц, 
Аранђеловдан, Св Стеван Дечански / Св. Мрата.7 

5  Самоуправа Срба у Мађарској формирана је 1995. године на основу Закона 
о етничким и националним мањинама у Мађарској, који је донесен 7. јула 1993.  
Самоуправе су бирана тела на локалном нивоу и на нивоу државе, која заступају 
одговарајуће мањине у погледу културних права.

6  П. Ластић, О положају Срба у Мађарској, Теме бр. 2, 2004, 810.
7  Неки од ових празника представљају само славе појединих породица. Најчешће 

славе су Св. Јован, затим Св. Никола, Ђурђевдан  и Аранђеловдан, а славе се и Св. 
Лука, Ђурђиц, Митровдан, и Св. Стеван Дечански. Више о празницима Срба у 
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Иако показују трајност и одређену склоност традиционализму, 
празници годишњег циклуса, односно обичајне праксе које се уз њих 
везују, током времена неминовно пролазе и кроз процесе промена 
услед различитих фактора, а неки су се током времена сасвим изгу-
били. Двадесети век донео је изразитији процес модернизације, као и 
период изразите атеизације која је наметнута владајућом идеологијом 
после II светског рата. Аграрно магијски слој ритуала – обезбеђивање 
родности, плодности и здравља магијским поступцима – најизразитије 
се губи током XX века, посебно у његовој другој половини.8 Има много 
примера за то – кување жита на Св. Варвару, мешење великог броја раз-
личитих обредних хлебова на Бадње вече, извођење магијских радњи 
за здравље на Св. Ђорђа, данас у селу раде или знају само старије 
жене. Посета полаженика на Св. Игњатија, посвећивање жита на Мар-
ковдан и посвећивање марве на Велику Госпојину, рецимо, савим су се 
изгубили. У овим случајевима, губи се друштвено-економска подлога 
празника, што постаје нарочито карактеристично после 1960. године, 
од када се земља у Мађарској колективизује. У неким примерима, ди-
ректну улогу у измени или нестајању обичаја играли су закони које 
је доносила држава. Један пример таквог закона је забрана вршења 
црквених обреда изван цркве, који је у Мађарској донет 1956. године. 
Међутим, овај утицај није увек био механички. Они обичаји до којих 
је заједници било стало, тамо где су услови дозвољавали – или су 
били тајно одржавани (рецимо – ускршњи опход)9 или су обновљени 
чим је забрана престала (рецимо – Свети Сава као школска слава). 
Када је крајем осамдесетих година атмосфера у држави почела да се 
мења, моји саговорници у Ловри сматрали су да је тренутак повољан 
за обнављање неких традиција које су у међувремену почеле да се 

Ловри видети у М. Прелић, Срби у селу Ловри у Мађарској током XX века, Српски 
демократски савез, Будимпешта, 1995, 158-183. 

8  Губљење аграрно-магијског слоја обичаја код Срба у Мађарској има, међутим, 
још један узрок који је овоме историјкси претходио – а то је већа изложеност 
процесу христијанизације него што је то био случај рецимо у матичној земљи. 
Утицај православне цркве на начин живота, менталитет, па и на прослављање 
празника код Срба у Угарској/Мађарској  документује архивска грађа; в. нпр. Ј. 
Скерлић, Културно стање пресељених Срба у Угарској, у: Сеоба Срба 1690, ур. Р. 
Горјанац, П.Милошевић, Будимпешта-Београд, 141-158. Улога свештеника и цркве 
у одређивању начина прослављања празника била је приметна још увек у време мог 
истраживања.

9  Опход око цркве и кроз село уочи Васкрсења на Велику недељу одржаван је у 
Ловри упркос забрани у периоду социјализма, на шта су ми Ловрани у интервјуима 
с поносом указивали. 
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губе. Тако је рецимо од 1989. године поново отпочео опход вертепаша 
на Бадње вече. Али упркос тим настојањима који могу да се озна-
че као процеси ретрадиционализације,  уочава се да су у запамћеној 
прошлости обичаји били у далеко већој мери обавезујући и богатији 
ритуалним радњама, него у данашње време. Сви припадници српске 
заједнице у Ловри су сматрали су као празнике Божић, Ускрс, крсну 
славу и бучуру (црквену славу), док се у осталим случајевима јављају  
разлике међу генерацијама, и од породице до породице.

Процеси промена и губљења обичајне праксе још су изразитији 
уколико се појединац или породица преселе из сеоске средине у град-
ску. Божић може бити добар пример за то. Док је у сеоским и при-
градским насељима још увек могуће држати се вишедневних ритуала 
који почињу уочи Божића, попут уношења сламе, у неким насељима 
и бадњака,10 припремања великог броја обредних колача на Бадње 
вече, ношења вертепа, и сл. породица која се доселила из околине Бу-
димпеште у град шездесетих година прошлог века, данас прославља 
Божић крајње сведено – на Бадње вече приређује се посна вечера, на 
Божић – само уколико је дан нерадни – заједнички се одлази у цркву, 
а затим се код куће приређује свечани ручак са ломљењем чеснице. 
Чланови породице раде такав посао да није увек могуће да за Божић 
узму слободан дан и обредну праксу морају да прилагоде томе, као и 
урбаним условима живота. 

У  урбаним условима мењају се и други традицијски обичаји. 
Има примера у генерацији рођеној шездесетих година двадесетог 
века, да се слава у Будимпешти прославља као велика журка. Такође 
се последњих година јавља тенденција успостављања неких фор-
ми заједничких прослава славе изван дома свечара. Такав пример је 
заје дничка прослава – пријатељски састанак свечара – у Српском 
клу бу у Будимпешти. Тако, на пример, последњег четвртка у јануару 
1998. године у Клубу у Будимпешти окупило се двадесетак припад-
ника заједнице из Будимпеште и околине, старије генерације да би 
заједнички прославили Св. Николу и Св. Јована, што су биле славе 
петорице чланова Клуба. На заједничкој дугачкој трпези горела је 
свећа, кољиво је такође било спремљено, као и послужење и вино, 

10  У погледу одржавања овог ритуала, ситуација се разликује од села до села и од 
породице. У неким породицама у Ловри се још ревносно одржавао, док се код других 
губио. У насељима Помаз и  Калазу северно од Будимпеште се средином XX века 
налазио у траговима. М. Киш, Из историјата етнографског истраживања Срба и 
Хрвата у околини Будима, Етнографија Јужних Словена у Мађарској, бр. 5, 1982,10.
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које су гостима послуживали свечари. Вече је проведено у разго-
вору и заједничком певању уз гитару (песме су наравно биле на 
матерњем језику – углавном општепознате староградске, народне и 
новокомпоноване).11

У савременим условима обредна пракса се дакле често своди 
само на неке елементе, а њене функције нису само религијске, него 
и друштвене (одржавање породичних и ширих друштвених веза, 
социјализација младих чланова), и – што је за ову заједницу посебно 
важно, имају и функцију симболизације етничке различитости.

Можда је најбољи пример полифункционалног празника, који по-
ред религијске садржине у највећој мери има димензију друштвеног 
окупљања, али такође и симболизације етничке припадности – цркве-
на слава. 

Црквена слава је празник посвећен свецу – заштитнику цркве, 
односно празник на који је црква била освећена. Прослава празника 
је у рукама цркве и црквене општине. Тај дан се међу Србима у раз-
ним крајевима Мађарске назива различито – у Будимпешти и околини 
распрострањени су називи црквена слава и бучура. 

Иако је празник у основи верски, та димензија можда и није у 
првом плану – и сами локални свештеници у беседама често на гла-
шавају првенствено друштвени карактер догађаја: окупљање за је-
дни це, заједничко славље, као и њено трајање и перспективе за бу-
дућност – рецимо, свештеници истичу присуство младих породица 
са децом, позивају све присутне да се овако исто окупе и догодине и 
многих следећих година и слично. На овим славама окупљају се ре-
довно и припадници заједнице који нису верници, што такође све-
дочи да је слава пре свега друштвени догађај, па тек онда црквени 
празник.

 О црквеним славама Срба у Мађарској између два рата, Лазар 
Терзин забележио је следеће: 

„Дан када је освећена црква се слави свечано. То се зове 'црквена 
слава', 'храм', 'кермес', 'керменс', 'бучара'. Понегде слави се ово три дана. 

11  Ипак, овај начин слављења славе наилази и на неке критичке од стране чланова 
заједнице који држе пре свега до традиције и православља. По мишљењу једног од 
мојих саговорника, такав начин слављења славе „није исправан“, односно, „То није 
слава“. О крсној слави код Срба у Будимпешти и околини, в. М. Прелић. Крсно име 
(крсна слава) код Срба у Мађарској у функцији одржавања етничког идентитета, 
Гласник ЕИ САНУ LII, Београд, 109-115.
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За овај дан се зову гости – званице или узовници. Некада су не 
само појединци већ и црквене опћине имале својих узовника (Липо-
ва). Уочи дана држи се свечано бденије. Понегде долазе тзв. заветова-
ни, или болесници, који ноћивају у порти. Овима свештеници читају 
молитве, а заветници и болесни чине цркви поклоне. На сам дан је 
свечана литургија. После литургије, одмах, младеж одигра само једно 
коло у порти и сви се разилазе, својим кућама. Сваки се отима да води 
кући госта. После ручка се скупе сви у порти, где се игра и весели. 
Мада постоје црквене наредбе да је точење забрањено, ипак се на 
много места, праве шатре у порти и ту се точи и весели. Некад је бива-
ло да се ту поклањало цркви новаца. А иза сваког оваквог поклона се 
пуцало из 'прангија', или се звонило. Ови обичаји доносе цркви лепог 
прихода и зато се тешко искорењују. Понегде се око цркве по цео дан 
појало и певало. А по кућама нарочито. Док младеж игра, старији се 
сакупљају да се међу собом разговарају и да гледају како се младеж 
проводи“12.

Савремени начин прослављања црквених слава код Срба у 
Мађарској, почетком 80-их година XX века описан је на следећи на-
чин: 

Уочи самог дана славе у цркви се држи бденије. На дан славе држи 
се литургија. После литургије, према традицији, у порти се одигра 
коло и онда се сви разилазе кућама на ручак. Свако се труди да тог дана 
угости што више гостију, не само позваних, него и непозваних. После 
ручка се опет сви окупе у порти, где се после вечерњег реже колач, 
који се дели присутнима, а затим се сви часте вином. За чашћавање је 
задужен кум славе, мештанин који има породицу, кога на свакој слави 
одређују, односно, он се добровољно јавља као кум славе за следећу 
годину. Обичај је да се за кума бира млад човек који је породицу за-
сновао недавно, или баш те године. Кум доноси пре подне на службу 
колач умотан поливачем, ставља га на сто и развезује. На вечерњем, у 
порти колач расеку свештеник и кум, а затим га звонар сече на ситне 
комаде. Супруга кума славе затим нуди све присутне колачем, а кум 
вином. Присутни свештеници наздраве, и пошто месни парох одржи 

12  Л. Терзин, Народни обичаји православних Срба у Мађарској, Сентандрејски 
зборник, бр.1, САНУ, Београд, 1987, 385. Моји саговорници – старији Сентандрејци 
– сећају се да је у истом периоду постојао у Сентандреји обичај да се широм отворени 
улази у српске куће ките зеленим грањем – да би гости из других места знали да су то 
куће Срба – православаца у којима су добродошли у свако доба. 
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говор, сви се чашћавају вином и колачима. После тога се цело попод-
не у порти весели и играју се кола уз пратњу најчешће неког локал-
ног оркестра. Према традицији која је данас заборављена, постојао је 
тачно утврђен редослед игара. У Помазу, Калазу и Сентандреји на дан 
славе се игранка („проводња“) држи и увече, од седамдесетих годи-
на обично у Дому културе, а раније по сеоским механама. Данашње 
игре се разликују од традиционалних – играју се новије врсте кола и 
савремени плесови, али у порти се игра само коло.13 Све већи акце-
нат на друштвеном окупљању и световним садржајима видљив је од 
седамдесетих година прошлог века, кад се рецимо у Помазу уз датум 
прославе везује и низ различитих садржаја под називом Српски дани, 
који укључује наступе фолклорних група, предавања, изложбе и сл, 
везане за српску културу у Мађарској или матичној земљи14 Седамде-
сетих и осамдесетих година Српске дане организују локалне српске 
организације, у склопу Помашких народносних дана током месеца 
маја.15  Културни програми који репрезентују српску културу одвијају 
се и током манифестације Сентандрејско лето, везано за дан црквене 
славе Преображење.

Поред овога, Срби у Мађарској одлазе на још једну врсту 
ходочашћа – на славе оних цркава које више нису „живе“, односно 
које више немају своје вернике. Од свих је најзначајнија свакако слава 
манастира Грабовац, на Петровдан (12. јула).16 У Егерску цркву се од-
лази на празник летњег Св. Николе (22. маја). И прослава славе цркве 
у Српском Ковину (Успење Богородице, 28. август) као и у Стоном 

13  В. М. Киш, Из историјата етнографског истраживања..., 15-16; као и  Kiss, 
M, Delszlav szokasok a Duna menten, Akademiai Kiado, Budapest, 1988, 116-130.

14  М. Киш, Из историјата етнографског истраживања., исто, даље. Дешавало 
се крајем 80-их и почетком 90-их година и да на игранци у Дому културе гостују певачи 
из матице (рецимо, Цуне Гојковић, браћа Бајић и сл), или трубачки оркестри.

15  Исто. Иначе, поред Срба у Помазу је активна и заједница Словака, а Немци 
који су такође били присутни у овом насељу су после Другог светског рата сасвим 
малобројни.

16  Манастир Грабовац су 1587. основали монаси који су због разних недаћа 
пребегли овде из манастира Драговић. Грабовачка слава је данас најпознатија 
и најпосећенија од свих овдашњих црквених слава и на њој се у начелу окупљају 
сви Срби из Мађарске, а долазе и гости и родбина из матице. Када је 1990. године 
прослављана током целе те године тристагодишњица Велике сеобе, у Грабовцу се 
на слави окупило преко 500 људи, што је био и један од највећих скупова Срба у 
Мађарској током мог истраживања. Такође је и сентандрејска Преображенска слава 
један од најмасовнијих и најпопуларнијих скупова Срба у Мађарској, на којој се окупи 
и до двеста Сентандрејаца и гостију из околине, удаљенијих места, али и матице. 
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Београду (Св. Јован, 7. јули) могу да се уброје у оваква ходочашћа, 
мада у овим местима још постоје – изузетно малобројне – црквене 
општине.17 

Осим црквених слава, постоји и обичај одлажења на бунаре и 
изворе који се сматрају светим, на поједине црквене празнике, на 
пример на Св. Илију на бунарчић у Чобанцу и на Илијину воду у 
Будимпешти,18 на Госпојину на Водицу поред Баје и на Стару воду 
поред Сентандреје.19

II

Поред празника уз црквени календар, другу велику групу 
свечаности код Срба у Мађарској представљају обележавања зна-
чај них годишњица, односно заједничких сећања на историјске до-
га ђаје и знамените личности везане за српску историју и културу. 
Комеморативне свечаности су иначе од изузетног значаја у модерно 
доба, у коме се заједничко историјско памћење потврдило као један 
од темеља на коме се заснива и симболизира идентитет одређених 
група. То свакако важи и за Србе у Мађарској. Одржавајући овакве 
свечаности, они одржавају и свест о својој припадности српском 
народу као целини, а такође и свест о својој специфичности у оквиру 
те целине.

Крајем осамдесетих година прошлог века стицајем околности 
одржане су три годишњице од највећег значаја за српску националну 
културу, везане за двестагодишњицу рођења Вука Караџића (1987), 
шестогодишњицу Косовске битке (1989) и тристагодишњицу Ве-
ли ке сеобе Срба (1990). Током 1987. године, Срби у Мађарској су 
се укључили у обележавање прославе Два века Вука, а потом и у 
дру ге две велике прославе. За Србе у Мађарској свакако је од нај-
већег историјског, симболичког и емотивног значаја била ова по-

17  У време мог истраживања и једна и друга бројале су по четрнаест чланова. 
18  Илијина вода, мађ. Илескут је извор воде поред данашњег Лудовика тер-а 

(Будимпешта), који је некад снабевао водом велики део Пеште, а данас је готово 
пресушио. У српској традицији, као и Стара вода у Сентандреји, везан је за патријарха 
Арсенија Чарнојевића, који је наводно долазио на та места у часовима одмора или 
размишљања. В. у: С. Вујичић, Срби у Будиму и Пешти, Sik Kiadó, Budapest, 1997, 
22-23.

19  Илијина и Стара вода везане су само за српско становништво, док су чобански 
Бунарчић и Бајска водица заједничка и за католичко становништво, које ту долази 
15. августа.
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сле дња. Централни догађаји у оквиру свих ових  прослава били су 
организовани од стране међудржавних комисија (у то време још увек 
мађарско-југословенских) на високом државном нивоу у којима су 
били и представници Срба из Мађарске. Истовремено су они сами 
на локалном нивоу, у клубовима, школама, исл, организовали и низ 
пригодних локалних прослава. Током прославе Два века Вука, из-
међу осталог, откривен је споменик Вуку Караџићу, у Будиму, у 
некадашњем српском делу града званом Табан. Током прославе 
годишњице Косовске битке, у јуну 1989. године, на централној про-
слави у Сентандреји, отворен је обновљени Владичански двор и 
откривен споменик Кнезу Лазару постављен у дворишту комплекса 
у коме се поред зграде Епархије налазе и припадају Саборна црква 
и Црквено-уметничка и научна збирка Српске православне Епархије 
будимске у Сентандреји. 

Интересантно је да су, осим што су организовали прославу у 
Мађарској, Срби из Мађарске присуствовали и централној прослави у 
матичној земљи, на Видовдан, на Газиместану.20  

Обележавање тристагодишњице Велике сеобе било је конципи-
рано тако да траје током целе године и обухвати и инкорпорира 
све празнике и значајне датуме које иначе славе Срби у Мађарској, 
а врхунац је представљала централна завршна манифестација у 
Сентандреји21 којој је присуствовао и тадашњи председник Мађарске 
Арпад Генц и бројни угледни гости из матице и Мађарске, као и 
велики број припадника саме заједнице. Овом манифестацијом сим-
бо лизирано је историјско трајање и легитимност присуства на овом 
простору данашњих Срба у Мађарској, који су се (углавном) ту до-
селили Великом сеобом, као и њихов допринос култури матице, али 

20  Лист Дневник из Новог Сада организовао је путовање аутобусом до Газиместана. 
Дневник са овог путовања објављиван је касније у „Народним новинама“, а неколико 
учесника са којима сам разговарала и  памти то као незабораван доживљај, и помно 
чува  успомене и фотографије са пута. Занимљиву симболику открива фотографија  
објављена у истим новинама коај приказује неколико жена из ове групе како бере 
ивањско цвеће на Косову пољу да би га по повратку уплеле у венце које ће уочи 
Ивањдана ставити на своје куће („Народне новине“ бр. 45, 9. новембар 1989: 4).  
Треба истаћи да Видовдан код Срба у Мађарској иначе није био празник који би имао 
неку већу симболичну тежину. О самом празнику и његовој историји в. М. Поповић, 
Видовдан и часни крст, Слово љубве, Београд, 1976. 

21  Истовремено су се и у матичној земљи одвијале разне манифестације под 
називом Трагом сеобе, са завршном прославом у септембру у Сремским Карловцима, 
после које је уследила прослава у Сентандреји почетком октобра.
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и Мађарске, као земље у којој живе, и већ неколико векова одржавају 
своју – културну, језичку, верску – посебност. 

Осим историјских годишњица, ова заједница врло успешно обе-
лежава  и годишњице које су везане за личности значајне у овој сре-
дини. Тако су на пример Срби у Будимпешти и околини током периода 
мог истраживања обележили значајне годишњице везане за Јашу 
Игњатовића, Саву Текелију, Николу Теслу22 и Тихомира Вујичића.23  

III

Ипак најзначајнији празник који се обележава код Срба у 
Мађарској данас свакако је Свети Сава. Он представља у овом случају 
парадигму празника у диркемовском смислу, време када заједница 
слави саму себе, у овом случају, пре свега своју етничку различитост, 
значај и вредност своје културе у различитом већинском окружењу.24 

Светосавске прославе не представљају само грађанску забаву, 
него носе и врло јасну симболику етничког идентитета. Свети Сава би 
заправо могао да се сматра синонимом за српски етнички идентитет. 
Свест самих организатора светосавских прослава у Будимпешти о 
том аспекту сасвим експлицитно се изражава, на пример, у свечаном 
говору председника Самоуправе Пере Ластића на Светосавској 
академији 1996. године: 

22  Никола Тесла је родбинским везама био везан за насеље Помаз, између 
Будимпеште и Сентандреје, где је живео његов ујак, Паја Мандић. Такође, за 
Будимпешту су везани први посао Николе Тесле као младог инжињера у телефонској 
централи Ференца Пушкаша и први регистровани патент, појачивач гласа за телефон. 
У време тог боравка у Будимпешти (1881-1882) дошло је и до једног од највећих 
Теслиних открића – принципа рада мотора наизменичне струје, односно обртног 
магнетног поља које производе вишефазне струје. Српске народне новине, бр. 31, 5. 
август 1993, 4.

23  Тихомир Вујичић (1929-1975) је значајни композитор, музичар и етно музи-
колог, рођен у Помазу у српској свештеничкој породици, који је прерано трагично 
преминуо. Поред ових личности, као неко ко је снажно утицао на Српску заједницу у 
Мађарској, помиње се некад и будимски епископ Георгије Зубковић (1878-1951). П. 
Ластић, О положају Срба у Мађарској, Теме бр. 2, 2004, 809.

24  Опширније о обнови светосавских прослава код Срба у Мађарској в. М. 
Прелић Обнова светосавских прослава код Срба у Будимпешти, у: Гласник ЕИ 
САНУ, XLVII, Београд, 1998, 121-134. и (Н)и овде (н)и тамо: етнички идентитет 
Срба у Мађарској на крају XX века, Посебна издања књ. 64, Етнографски институт 
САНУ, Београд, 2008, 321-343, од истог аутора. 
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„Данас је дан кад се слави оснивач самосталне Српске православне 
цркве, први српски књижевник, просветитељ и светитељ Св. Сава. Од 
Св.Саве па до данас постоји или се познаје континуитет самосвојне 
српске културе, српског језика и српског православља. Ово је дан када 
се слави заједничка вера, заједничка прошлост и судбина. Ово је дан 
када се слави српска култура везана за српски језик и веру. Јер, шта 
смо без нашег српског језика, без наше културе, без наше вере, без 
наше прошлости? То су ти саставни делови, суштински елементи који 
нас чине Србима.

Данашњи дан, Дан св. Саве се посвећује идентитету српског 
народа.“25

Пратећи промене које су пратиле обележавање овог празника 
током протеклог века, с обзиром на његову парадигматичност, можемо 
сагледати и неке карактеристике саме српске заједнице у Мађарској, 
као и околности у којима се она налазила. 

Световни аспекти светосавског култа 
код Срба у Угарској/ Ма ђар ској

Настанак светосавског култа, посебно његових световних ас-
пе ката, у великој мери је повезан са Србима у Угарској. Данашњи 
Ср би у Мађарској себе због тога сматрају наследницима једне дуге 
традиције. 

У Карловачкој митрополији култ Светог Саве ширио се из фру-
шкогорског манастира Кувеждина. Постоје писани трагови и да је 
празник био обележаван у Српско-латинској школи у Сремским 
Карловцима половином XVIII века.26 Као школски патрон Свети 
Сава је први пут прослављен 1812. године у Земуну.27 У Сегедину 
1839. године наводно је први пут у литији певана светосавска химна 
„Ускликнимо с љубављу“. Почетком шездесетих година, српска 
омла дина и текелијанумски ђаци28 у Будимпешти отпочињу поводом 
Све тог Саве да држе беседе, нови тип грађанских прослава, преузет 

25  Српске народне новине, 1. фебруар 1996, 4. 
26  Љ.Танеска, Свети Сава у српским школама, Педагошки музеј, Београд, 

1998, 6.
27  Исто: 7-13.  
28  Текелијанум у Будимпешти био је задужбина за српске студенте који је 1838. 

године основао Сава Текелија. В .Ковачек, Текелијанумске историје XIX века, Матица 
српска, Нови Сад, 1997.
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вероватно од Чеха, које се састоје од свечане академије и бала.29 
Тако се од почетка до шездесетих година XIX века управо у овим 
крајевима формирају и устаљују главни облици световне прославе – 
школска прослава, свечана академија и бал. Иницијативу у ширењу 
светосавских прослава по Србији најчешће су имали Срби који су 
у то време долазили из Угарске. Светосавске прославе постале су 
до краја XIX века уобичајене свуда где постоје српске заједнице, а 
нарочито тамо где постоје српске школе, а Срби из других крајева 
били су подстицани да обележавају празник Светог  Саве на начин 
како то чине „прекосавски“ Срби.30

Предратне светосавске прославе у Текелијануму у сећању 
најстарије генерације Срба из Будимпеште

Неколицина Срба рођених пре II светског рата у Будимпешти, 
припадника грађанске класе, са којима сам ступила у контакт 
током својих истраживања етничког идентитета Срба у Мађарској 
деведесетих година прошлог века, сећала се светосавских прослава 
и балова одржаваних у свечаној сали Текелијанума у време њиховог 
детињства и младости. Заједница Срба и у Будиму и у Пешти била 
је између два рата већ сасвим скромна по броју. Празници везани за 
црквени календар ипак су се ревносно одржавали, а посебан значај 
имао је Свети Сава. Организацију светосавске приредбе обје дињавала 
је Православна црква, у чијој надлежности су у то време биле основне 
школе (српске православне вероисповедне) и која је од 1902. имала 
и патронат над Текелијином задужбином. Прослава је одржавана у 
Пешти, где се једна до друге налазе и црква св. Ђорђа и некадашња 
школа и Текелијанум (данашње улице Veres Pálné i Szerb). На дан 
празника ђаци српске школе и други чланови заједнице окупљали су 
се у цркви. Ту је одржана служба, и пререзан је колач. Обично је био 
присутан и Будимски епископ (у периоду од 1912 до 1951. то је био 
Георгије Зупковић), који је држао свештеничку беседу. После службе 
прелазило се у Текелијанум, где су ђаци српске школе и студенти – 
питомци Текелијиног завода давали програм. Пештански црквени хор 
је певао и појао, а неки пут су даване и позоришне представе. Запамћено 

29  Исто, 41-51.
30  За један пример у Босанској вили из 1886. М. Нишкановић, Сценско извођење 

игара у градовима Босне и Херцеговине крајем 19. и почетком 20. века, Зборник 
међународног фестивала фолклора, Вршачки венац бр. 1, Вршац, 1996, 24.
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је и да је свечани говор обично држао упра вник Текелијанума (у 
годинама уочи рата то је био професор Иван Поповић) или неко од 
питомаца, истакнут, добар студент. Увече се у истој сали одржавао 
бал, обично са  стотинак присутних, пре свега Срба из Будимпеште, 
али и из целе околине. На балу се чуо и мађарски језик, јер је у градској 
популацији отпочео процес језичке асимилације, као и склапања 
мешовитих бракова. Балске хаљине су биле обавезне за жене, а за 
мушкарце фракови и смокинзи. Један млади талентовани Србин из 
Пеште свирао је у годинама уочи рата на клавиру претежно народна 
кола, али и окретне игре. Посебно популарно, по сећању саговорника, 
била је коло „Сељанчица“. Бал је трајао до иза поноћи.  

Промене у начину прослављања Светог Саве 
после II светског рата

После Другог светског рата, 1947. године, законом су у Мађар-
ској између осталог подржављене српске православне веро испо ведне 
шко ле, а 1952. године, поред других, и Текелијина задужбина. Са те-
ме љним променама друштвеног система, променио се и званични 
однос државе и друштва према цркви. Због тога су и могућности за 
прослављање Светог Саве као и карактер саме прославе били битно 
промењени. Тако се, на пример, у српским школама прослава и 
даље одржавала, али у знатно другачијем духу него до тада. Пример 
прославе у школи у селу Ловри 1950. године доносе „Наше новине“. 
На приредби је о значају Растка Немањића  говорио (односно „одржао 
реферат“) учитељ, а затим су школска деца извела мали позоришни 
комад „Учимо руски“. Том приликом српској школи је представник 
Мађарске партије трудбеника уручио пригодан поклон Министарства 
просвете – хемијску лабораторију и глобус. На крају је заједнички 
отпевана „Интернационала“ (!).31  

Свакако, на празник су се у црквама држале литургије, али са 
релативно скромнијим бројем верника. Такође у том периоду није 
било могуће везивати црквени празник са школском прославом. У 
неколико села, где је српска заједница била нешто бројнија и где су 
прилике омогућавале, светосавска прослава у цркви или парохијском 
дому ипак се одржавала свечаније и са учешћем већег броја деце и 
мештана (Деска, Ловра, Помаз). 

31  Наше новине, бр.5, 2. фебруар, 1950, 4. 
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Од шездесетих година, атмосфера у друштву постаје мало либе-
ралнија, Мађарска и Југославија обнављају везе, а о националним 
мањинама почиње да се говори као о „мостовима пријатељства“.  
Друштво више полаже на могућности припадника мањина да негују 
своју културу, посебно језик и фолклор. Стварају се и „нове народносне 
традиције“. Једна од њих су и „народносни балови“.32 Током 60-их 
година, последње суботе у јануару  уобичава се у Будимпешти велика 
„централна“ смотра јужнословенског фолклора и бал Јужних Словена 
– вечерња забава, у оквиру које се организује и културни програм 
(најчешће наступ неке фолклорне групе) и  вечера, после чега следи 
игранка и весеље, уз „живу свирку“. Године 1965. по први пут као 
забављачи на балу учествују уметници из Југославије.33 Ускоро је 
постало уобичајено да једне године гостују уметници из Београда, 
а друге из Загреба. Ова манифестација је постала веома популарна, 
али је била изразито световног и забавног карактера, са игранком као 
најзначајнијим догађајем.34 

Иако су у сразмерно великом броју Срби – посебно млађи људи 
–  радо присуствовали јужнословенским баловима, осећања Срба 
везана за ову приредбу била су у извесној мери амбивалентна. Бал, 
о коме се јавно говорило као о „новој народносној традицији“, Срби 
су доживљавали с једне стране и као наставак своје светосавске 
традиције.  С друге стране су га доживљавали и као раскид са њом, 
јер ништа у начину на који је ова приредба била организована није 
било заједничко са „правим“ српским светосавским баловима, осим 
датума. Нарочито старији припадници заједнице имали су утисак да 
се њихова традиција употребљава, а у исто време и потире. 

Последње деценије XX века – повратак традицији

Да се запамћена светосавска традиција ипак не би сасвим изгу-
била, у другој половини седамдесетих година неколико угледних 
Срба из  Будимпеште и Сентандреје – активних у друштвеном 
живо ту српске заједнице и у Демократском савезу Јужних Словена, 
одлу чили су да у Сентандреји на дан 27. јануара обнове „праве“ 

32  На разним језицима с истим стремљењима, Народности у Народној Републици 
Мађарској, Одељење за мањине Министарства за културу, Будимпешта, с.а, 7.

33  М. Мандић, Поглавља уз хронику ДСЈС, у : Из наше прошлости (студије), У 
знаку јубилеја, I, Подузеће за издавање уџбеника, Будимпешта, 1979, 150.

34  Централне  „народносне балове“ одржавале су и друге мањине у то време.
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светосавске балове, са свечаним програмом који би садржао и 
светосавску беседу, рецитовање светосавских песмица, у чему би 
учествовала школска деца, и заједничко певање светосавске химне. 
Није изричито наглашено да се ради о Светом Сави, него је бал у 
позивници означен као „традиционални српски“. Године 1987. ову 
прославу су забележиле и „Народне новине“.35 Крај осамдесетих 
година најављује суштинске промене друштвених система у 
источноевропским земљама, па и у Мађарској. У матичној земљи то 
је такође време изразитих промена – до тада заједничка федеративна 
матична држава – Југославија – почиње да пролази кроз турбулентне 
фазе распада и етничких сукоба. То се одражава и на јединство 
јужнословенских мањина у Мађарској. Када су крајем 80-их година 
прошлог века односи између националних заједница у самој матици 
постали врло затегнути, и на ивици конфликта, постало је јасно да ће 
бити тешко одржати јужнословенско заједништво изван ње. Тако је 
26. јануара 1990. године у Гранд хотелу Хунгарија одржан последњи 
бал Јужних Словена у организацији Демократског савеза Јужних 
Словена у Мађарској, али без присуства тамошњих Срба. Сутрадан, 
на сам празник, 27. јануара, српска заједница је одржала своју 
прославу у Сентандреји. Овог пута је и на позивницама назначено 
да се ради о „традиционалној светосавској прослави“ (не више о 
„српском балу“). 

Прослава је почела у Пожаревачкој цркви где је поподне 
служено вечерње са резањем колача. Увече је одржана прослава 
и бал у холу једне основне школе у Сентандреји, у организацији 
Српског културног удружења из Сентандреје. Простор који је 
аранжиран као позорница био је украшен сликом светог Саве 
и српском заставом (тробојком са оцилима). Присутне је у име 
домаћина  поздравио председник удружења Стева Петровић. 
Светосавске песме су одрецитовале две ученице основне школе из 
околине Будимпеште (једна од њих била је одевена у шумадијску 
народну ношњу). Сентандрејски свештеник је одржао беседу о 
животу и раду светог Саве. Школска деца су извела рецитал који је 
отпочео песмом На Врачару и музичке тачке. Фолклорни ансамбл 
тада још заједничке Српско-хрватске гимназије из Будимпеште, 
„Луч“, извео је кореографију „Златна јабука“ (по мотивима 
Парисовог суда, кореограф Антун Кричковић), као и сплет српских 
игара. Секстет,  састављен од чланова сентандрејског мушког хора 

35  Наше новине, бр.9, 19. фебруар 1987: 1. 



199ПРАЗНИЦИ И ПРОСЛАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ И СИМБОЛИЗАЦИЈА...

Јавор уз пратњу на гитари отпевао је неколико популарних наро-
дних и староградских песама, а на крају и Ускликнимо с љубављу.... 
После програма уследила је игранка, на којој је свирао помашки 
тамбурашки оркестар. Присутно је било око 300 људи, што је за 
популацију Срба у Мађарској врло велики број. Те 1990. године на 
веома свечан начин планирано је и обележавање тристагодишњице 
Велике сеобе. После дугог низа година, Срби из Мађарске су 
осетили да у матици постоји интерес са њихове проблеме. Између 
осталог, и то их је охрабривало да отпочну оснивање свог посебног 
Савеза. До тога је и дошло у јуну исте године у Сентандреји. 
Почетком октобра, после тридесет девет година устоличен у 
Сентандреји Будимски владика (г. Данило Крстић), а цела година 
била је и у матици и овде проглашена Годином Сеобе, обележена 
низом манифестација, што је кулминирало великом завршном 
прославом 12-14. октобра у Сентандреји и Српском Ковину (на 
Чепелском острву). 

Светосавска прослава, са богатијим програмом, и гостима 
– уметницима из Крушевца, одржана је на истом месту и следеће 
године, док је 1992. године Српски демократски савез одлучио да се 
светосавска прослава и бал, с обзиром да је то најважнији празник ове 
заједнице, пресели у Будимпешту и у његовој организацији прослави 
на најсвечанији начин. Захвалност је изражена сентандрејском 
клубу и Сентандрејцима, који су очували њен континуитет у 
периоду кад је то било врло важно, а сигурно не и једноставно.  
За место прославе изабран је хотел Рамада Гранд на Маргитином 
острву. У припрему прославе уложено је доста енергије сарадника 
и активиста Савеза. На балу је било присутно преко шест стотина 
гостију у три сале хотела. Ово је вероватно био један од највећих 
скупова у новијој историји Срба у Мађарској, мада присутни нису 
били само припадници мањине, него и бројни Југословени који су 
тих ратних година у великом броју долазили у Мађарску у потрази за 
сигурнијом егзистенцијом. Програм су припремили ученици Српске 
оновне школе и гимназије у Будимпешти, беседе су држали епископ 
будимски и др Божидар Ковачек, потпредседник Матице српске. 
Гост – песник са Косова Радослав Златановић – одрецитовао је једну 
своју песму. Хор „Јавор“ је певао народне и компоноване популарне 
песме, а на крају свечаног дела и светосавску химну – Ускликнимо с 
љубављу. У забавном делу наступио је КУД „Банат“ из Деске, као и 
гости из Београда Весна Чипчић и Милан Михајловић, са одломцима 
монодрамских и хумористичких текстова После вечере је почео 
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бал на коме су свирали Бачки медаљони из Новог Сада и домаћи 
оркестри Радована Беланчића и Антуна Визина.36  Приход са бала 
био је намењен деци и породицама пострадалих у рату на простору 
бивше  Југославије.  

Свети Сава је на сличан начин прослављан и наредних неколико 
година, али мало скромније. Ипак, ово је најзначајнија прослава српске 
националне мањине у Мађарској, коју  од 1996. почиње да организује 
Самоуправа Срба у Мађарској.37 Та традиција у српском случају 
није само „народносна“, него знатно дужа, општесрпска и директно 
повезана са симболизацијом етничког идентитета. У светлу тога да 
се у случају светосавских балова не ради само о пукој забави, него 
о високо симболичном догађају за идентитет целокупне заједнице, 
може се разумети да је управо овај бал до краја 90-их година остао 
једини „централни“ бал који једна национална мањина приређује у 
Мађарској. 

Године 1996. Самоуправа Срба у Мађарској решила је да се уме-
тнички програм раздвоји од бала, и да се свечана академија приреди 
засебно. То је с једне стране урађено због  практичних разлога – бројна 
публика која долази на бал није увек заинтересована да гледа дуг и 
озбиљан уметнички програм, а са друге због жеље да се традиција 
светосавских академија врати у ову средину у којој је и започета. 
После уметничког програма и светосавских беседа која су заправо 
предавања научника Срба из Мађарске или гостију из матичне земље 
отвара се и нека пригодна уметничка изложба.   

Следеће 1997. године обновљена је још једна традиција везана за 
световни светосавски култ – прослава Светог Саве у Текелијануму, 
под покровитељством Патроната Текелијине задужбине38. Те године, 
посебна светосавска прослава одржана је и у самој српској школи 
у Будимпешти, где су свештеници осветили недавно обновљену 

36  Под овим се заправо подразумева игранка, на којој се свирају и играју кола, 
новокомпоноване и друге популарне песме, и различита музика за игру. Присутни су 
свечано одевени, али не у балске хаљине односно смокинге, као што је то било пре II 
светског рата у Текелијануму. 

37  О самоуправама Срба у Мађарској видети у тексту Срби у Мађарској: статус, 
институције, идентитет,  у овом броју.

38  Зграда Текелијанума је после доношења закона 1991. године који је омогућио 
повраћај црквене имовине у Мађарској, била више година у поступку постепеног 
враћања зграде – део по део. Будимска епархија је основала  Патронат Текелијине 
задужбине, који се бавио овим послом. У време кад је прослава организована, 
половина зграде била је враћена. 
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школску зграду, а затим и кољиво и колач, а ученици и школски хор 
извели пригодан светосавски програм.39    

Овај модел прослављања Светог Саве уобичајио се и задржао 
све до данас. На дан Светог Саве литургије се држе у свим црквама 
у Мађарској које имају свештенике, а школска прослава свуда где 
има посебних српских школа (Батања, Деска, Ловра) или наставе 
на српском језику (Бата, Чип, Помаз, Сантово...).40 У односу на њих 
прослава коју организује Патронат у Текелијануму, сматра се као 
централна светосавска прослава. 

Из описаног примера настајања потискивања и обнове светоса-
вских прослава – очигледна је дубока приврженост овом празнику, 
изједначавање са самом суштином српског етничког идентитета. 
Питање је свакако за дубље истраживање на који начин традиције 
опстају у периодима потискивања – шта се десило са Светим Савом – 
у овом случају традиција није била потпуно прекинута већ је на један 
измењени начин наставила да се одржава. Може се претпоставити да је 
у приватној и незваничној сфери неким алтернативним путевима њен 
значај и смисао преношен на нове генерације. Осим тога комплексан 
значај Светог Саве у српској култури који не може да се сведе на једну 
димензију омогућава да се он адаптира на процесе промена и да у 
неком виду преживи различите идеологије с обзиром на историјски и 
културни значај који је такорећи немогуће негирати.  

IV

Осврћући се на крају на све што је речено о прослављању праз-
ника код Срба у Мађарској, може се приметити да поред тога што 
они који празнују мотивацију налазе у одређеном традиционализму и 
жељи за одржавањем континуитета неких културних вредности, праз-

39  Српска основна школа и гимназија у Будимпешти (од 2007. носи име Николе 
Тесле), такође представља изданак дуге традиције српског школства у Угарској, 
односно Мађарској.  У периоду социјализма функционисала је као српско-хрватска, 
да би од 1993, на таласу раздвајања дотадашњих заједничких јужнословенских 
институција поново постала институција која припада српској националној мањини. 
То је данас једина српска гимназија у Мађарској, док осмогодишња основна школа 
постоји такође и у насељу Батања.  

40  Почетком 90-их година прошлог века, кад су прилике, односно закони то 
омогућили, светосавске иконе су враћене из српских цркава у школе. У Ловри се то 
рецимо десило 1991. године, на веома свечан начин, и тада је и сама прослава после 
43 године обновљена као школска слава, уз учешће великог броја деце. 
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ници такође изражавају и савремену ситуацију и потребе заједнице, 
и временом подлежу променама. Празновање такође, чак и у случају 
верских празника, није мотивисано само верским осећањима, већ има 
и друге функције, а у савремено доба, функција симболизације иден-
титета групе може се сматрати све више преовлађујућом. Кад се ради 
о националној мањини у другачијем културном, језичком и верском 
окружењу, у време савременог све већег ширења унифицирајућих об-
разаца културе у свакодневном животу, под утицајем процеса модер-
низације и глобализације, може се претпоставити да ће се различи-
тост и симболизација посебног (етничког) идентитета лоцирати се све 
више у сферу празника. и да ће у том погледу све већу улогу имати 
колективни ритуали који се обављају у јавном простору, над оним ин-
дивидуалним, породичним и приватним. Ова развојна тенденција се 
већ уочава на примеру празника и прослава Срба у Мађарској. 

Младена Прелић

HOLIDAYS OF THE SERBS IN HUNGARY AS SYMBOLS 
OF ETHNIC IDENTITY

Résumé: The paper discusses the practice of celebrating holidays among the 
Serbs in Hungary, primarily based on personal research conducted in this commu-
nity in the last decade of the twentieth century. Due to its distinctive symbolism, 
holidays are very indicative of the identity of a community. As the most important, 
this community celebrates the holidays connected with the church calendar, and 
anniversaries of signifi cant historical events or historical fi gures. However, the 
thickest symbolism of ethnic identity expresses the celebration of St. Sava. Way of 
celebrating St. Sava Day (January 27) during the twentieth century has undergone 
a process of signifi cant changes which are briefl y described in the last part of the 
paper.



OPTIRAWE I ISEQAVAWE SRBA 
U MA\ARSKOJ 1920–1931.

У Уговору о миру с Мађарском, закљученим у Тријанову 4. јуна 
1920. године, чланови 61-66, садрже одредбе о праву или могућности 
мањина, које се, по некој од одредница: националној, верској и језичкој 
разликују од већинског становништва у некој од појединих држава сук-
цесора некада Аустроугарске, у којој су оне живеле, да се определе, од-
носно оптирају за држављанство оне државе сукцесора Аустроугарске, 
коју већински настањује оно становништво коме мањине припадају.

У време закључења Тријанонског мировног уговора, у граница-
ма Мађарске, по различитим статистичким подацима, било је између 
18.000 и 22.000 Срба. На територију Краљевине Срба, Хрвата и Сло-
венаца избегао је део Срба, око 2.500 људи, из мађарских делова 
Барање, Сегединског и Бајског трокута, у току и непосредно после 
повлачења војних трупа и администрације КСХС из тих области, које 
су привремено биле запослене, од успостављања примирја 13. новем-
бра 1918. до 21. августа 1921. године.

Почетак рока за опцију био је 26. јул 1921, а до његовог завршетка 26. 
јануара 1922. године, Срби у Мађарској су масовно оптирали за држављанство 
КСХС, након чега су се вршиле припреме за њихово пресељење.

Пошто су Срби оптанти у Мађарској махом били земљорадници, 
главни услов за њихово пресељење у КСХС (КЈ) био је да им се у 
њој обезбеде и доделе земљишне површине на које би се населили и 
обрађивали их. Управо неблаговремено додељивање земљишних повр-
шина условило је споро пресељавање Срба оптаната из Мађарске.

Пресељење Срба оптаната из Мађарске започело је већ 1922. године, 
али како се по одредбама Тријанонског мировног уговора, у предвиђеном 

323.1(=163.41)(439)“1920/1931”
314.745(=163.41)(439)"1920/1931"
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року (од 26. јула 1923) није могао извршити пренос домицила и пресељење 
свих оптаната, по чак четири споразума између влада КСХС (КЈ) и Мађарске, 
то је продужавано све до 1. новембра 1930. Чак и након тога, власти КЈ 
дозволиле су да Срби оптанти могу, и морају, пренети домицил, односно 
преселити се из Мађарске у КЈ до 15. фебруара 1931, док су им власти 
Мађарске тај рок продужиле до 1. априла 1931. године.

У времену 1921–1931. година из Мађарске се у КСХС (КЈ) пре-
селило око 12.000 Срба оптаната, а ако се уз њих рачуна и око 2.500 
Срба избеглица из Мађарске (који су избегли у току 1921. године, а 
који су у КСХС третирани као лица са правима оптаната), тада је уку-
пан број пресељених Срба из Мађарске био око 14.500. Срби оптанти 
из Мађарске махом су насељавани у Војводини, а мањи део, са неу-
спешним исходом, у Македонији (у селу Нова Батања код Штипа).

У прилогу су у целости цитирана три карактеристична документа 
из процеса опције Срба у Мађарској 1920–1931. године, са неопход-
ним коментарима.

Прилози:
(Грб Краљевства СХС)
МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ДЕЛА Београд 19. јула 1920 год.
Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Пов. II М Бр. 1952

Господине Министре,1

Како је Уговор о миру са Мађарском потписан и како ћемо, врло 
вероватно, евакуисати један део Барање, Бачке, који је додељен од 
стране евакуације:

1  Наређење председника Министарског савета КСХС др Миленка Веснића, које је, у 
виду расписа, достављено министрима КСХС. Ово наређење је достављено министрима 
Министарства вера КСХС и Министарства просвете КСХС, тј. пронађено је у архиви 
тих министарстава, а вероватно је било достављено и неким другим министарствима 
(унутрашњих послова, спољних послова, војске и морнарице, социјалне политике, 
аграрне реформе, исхране, јер се у тексту наредбе изричито помињу), али нису пронађени.
Ову наредбу наводим јер је међу првим актима државне управе КСХС, који, након 
закључења Тријанонског мира, истиче опредељење управе КСХС за потребу системских 
припрема за исељавање српског становништва из Мађарске и то првенствено из мађарских 
делова Барање, Бачке (тзв. Бајског трокута) и Баната (тзв. Сегединског трокута), које су 
привремено биле запоселе српске војне трупе односно војне трупе КСХС (13. 11. 1918–
21. 8. 1921), а затим из целе Мађарске. Ова наредба је била увод у припрему процеса 
опције за држављанство КСХС Срба у Мађарској и њиховог исељавања у КСХС (КЈ).
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1/. Да се још од сада саветује наш елемент да и даље остане 
на своме огњишту како би сачувао своја имања. Доцније кад се 
прилике среде и буду продали повољно своја имања могу се исе-
лити. Сада одмах имају се иселити она лица и породице која су се 
истакла у националном раду или ма чим компромитовали према 
Маџарима.

а) да се још сада прибаве подаци о броју лица, која желе доћи у 
Краљевство, њихове намере и професију како би се могло утврдити 
можемо ли и на који начин примити их и издржавати их;

б) представници војних и цивилних власти, да на лицу места при-
преме планове евакуације и утврде правац кретања избеглица;

в) образовати нарочит Одбор од представника Министарства про-
свете, Вера, Унутрашњих послова, Социјалне политике, Аграрне Ре-
форме и Војног, који ће се старати како за извршење онога под а) и б) 
тако и за пријем, смештај и налажење рада тих избеглица;

г) места учитеља и свештеника, који се имају евакуисати, треба 
још сада попунити тако да би по доласку мађарске војске они већ тамо 
били;

2/. Што се тиче питања о реквизицији ствари не смемо је врши-
ти нити односити ствари иако мађарска влада није испунила усло-
ве армистиса од 13. новембра 1918.2 Наша делегација у Паризу под 
утицајем дејства Конференције мира противна је изношењу ствари 
из тих крајева из тих разлога што би то рђаво утицало на наше савез-
нике, као што је био случај са Румунијом, а најглавнији разлог што 
би наш елемент који тамо буде остао имао бити упропашћен. Данас 
смо опет примили ноту Конференције мира која тражи да се нипошто 
не врши реквизиција. Међусавезничка војна мисија генерала у Пеш-
ти протестирала је другог јуна о.г. што смо на пругама Печуј–Барч и 
осталим однели железнички материјал скретнице телеграфски и теле-
фонски материјал.

3/. Пошто се евакуишу свештеници, учитељи и наши људи онда 
извршити смену политичких и полицијских власти. Како ће се из-
вршити замена наших власти другим властима, одредиће мешовита 
комисија у којој су представници Међусавезничке комисије генерала 
у Пешти и наши, која се комисија већ од пре десетину дана налази у 
Печују, где се у споразуму са нашим представницима проучавају мере 
за ову смену кад се буде наредила евакуација. Та Комисија ће остати у 

2  Ратно примирје између Мађарске и Савезничких и придружених сила (у које је 
спадала и Краљевина Србија), закључено је у Београду, 13. новембра 1918. године.
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крајевима који се евакуишу док буде потреба изискивала и старати се 
о сигурности нашег живља.

4/. Приликом евакуације никако не узимати таоце.
Молим Вас господине Министре, да би сте имали доброту издати 

наређење подручним Вам властима у смислу овога писма. О самом 
дану евакуације известићу Вас накнадно јер он још није одређен.

Наређења треба издати  поверљивим  тоном  да се не би ста-
новништво узнемиравало.

Што се тиче реквизиције стављам Вам на знање да сам известио 
Конференцију мира да сам издао наређење нашим властима у смислу 
њенога захтева изложеног §2 овога писма

Изволите, Господине Министре, примити уверење мог одличног 
поштовања

Председник Министарског Савета,
Господину Министру вера. Миленко Веснић (с.р.)
(АЈ-69-7-14 и, АЈ-66-51-105)

***

(Грб Краљевине СХС)
LÉGATION DU ROYAUME DES SERBES,           Будимпешта, 2. априла 1924. г.
CROATES ET SLOVÈNES EN HONGRIE
Пов. бр. 348.
Опантско питање у Мађарској3

Господине Министре,

I.

Српски православни живаљ у данашњој Мађарској живи у глав-
ном у три области: области поред Дунава, северно и јужно од Пеште; 
област Барање Мађарске; област леве обале Дунава, почев од Баје на 
исток до око Сегедина.

3  Овај документ је, по мом мишљењу, веома значајан, јер, други по реду, посла-
ник КСХС у Мађарско, Тихомир Поповић (1924–1926), садржајно износи историјат 
процеса опције Срба у Мађарској, од генезе тог питања, као и дотадашњи процес 
исељавања Срба оптаната из Мађарске. Управо до 1924. и у току 1924. године иселио 
се највећи број Срба оптаната из места Будимпештанског подручја и Сегединско-
поморишког подручја; преостало је, углавном, пресељавање Срба оптаната из 
мађарског дела Барање, које је потрајало до 1930–1931. године.
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Укупан број места, домова и душа варира према статистици 
најнадлежнијих власти.

Мађарска државна статистика бележи број душа са 22.000.
Статистика будимске епархије од децембра 1920. г. бележи број 

места са 60 до 64, а број душа од 18.813 до 19.216, број пак домова ова 
друга, повољнија, бележи са 3.376. У ту статистику ушла су, у прву са 
60 места, 15 места где је испод 50 душа православних Срба, а у другу, 
у ону са 64 места, 19 таквих места. У оба ушла су 4 места са преко 50, 
а мање од 100 душа.

Може  се ,  дакле ,  са  сигурношћу  узети  да  има  око  40 ме-
ста  где  живи  око  17.000 православних  Срба ,  у  три  хиљаде 
домова ,  према чему на дом долази 5, 6 душа.

Од тих група највећа је барањска област по простору. Тамо има 21 
место са око 6.000 душа. Најкомпактнија је област око Сегедина, где у 
5 села живи око 7.000 душа.

Чим је уједињење извршено4 отпочела је акција у овога станов-
ништва за оптирање. До краја 1923. г. пријавило се овом Посланству 
за наше држављанство 3.205 породица са 8.176 душа (и то из Барање 
1.707 породица са 3.724 душе, из остале Мађарске 1.488 породица са 
4.452 душе).

Од овога броја иселили су се у нашу, у истој периоди 816 породи-
ца са око 1.900 душа (и то, из Барање 75 породица са 197 душа, а из 
остале Мађарске 741 породица са око 1.700 душа).

Из ових последњих цифара Посланства, које су несумњиво тачне, 
види се двоје: да у „дом“ епископијске статистике треба рачунати 2 ½ 
„породице“, да у породицу треба рачунати 2 ½ душе.

Према споразуму од 19. јула 1923,5 како ми тако и Мађари имамо 
допуштати изгнанима и избеглицама, да дођу и пренесу што имају од 
покретности. Наше стране се јавило око 900 шефова породица. Ако 
се узме, да је ту у истини 700 породица, и ако се узме да се око 300 
породица повукло с нашом војском из Барањске и Бајско-сегединске 
области, онда значи да се у исељене има рачунати још 1.000 породица 
са око 2.500 душа.

4  Односи се на стварање Краљевства СХС, 1. 12. 1918. године, односно на 
признање границе између КСХС и Мађарске по Тријанонском уговору од 4. 6. 1920. 
године.

5  Споразум влада Мађарске и КСХС, разменом нота у Будимпешти 18. 7. 1923. 
године, о преносу покретне имовине избеглица из Мађарске у КСХС и мађарских 
официра и чиновника из КСХС у Мађарску.
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Према  томе  укупан  број  исељених  Срба  у  нашу  земљу 
би  био  до  краја  1923.  год .  1816 породица  са  4 .400 душа .

То ће рећи 759 домова са 4.400 душа, а то значи ¼ нашег право-
славног становништва из Мађарске.

II.

Што се тиче Срба католичке вере из Барањске и Бајске области 
(Буњеваца и Шокаца) оптирало је до сад 250 породица са 625 душа из 
неких 40 села, на укупан број душа око 30.000 у тим областима.

Од њих се иселило до краја 1923. г. 24 породице са 76 душа.

III.

У већим групама преселило се од напред наведених 816 породи-
ца из Батање (готово на тромеђи српско-мађарско-румунској) на Овче 
Поље и сада се налазе код Футога, где раде највећим делом као на-
поличари. Поред тога отишло је у већим групама на државно имање 
„Беље“ око 100 породица и то најсиромашнији свет из околине Пеште 
и Барање. Ови су људи добили на „Бељу“ место „сталних радника 
и депутата“. Најзад, 17 породица из Бате (Сасхаломбата, Фехерски 
округ) у близини Пеште, одселио се, крајем 1923. г. у Уздин, Банат где 
су од Министарства за Аграрну Реформу добили бесплатно земљу. 
Остали су се иселили у малим групама или појединачно и мањи део 
њих је тражио земљу непосредно од Министарства за Аграрну Рефор-
му, коју је добио (највећим делом у Срему, близу Вуковара), а неки 
су запослени и као железничари од стране железничке Дирекције у 
Суботици. Највећи део ових, који су се појединачно иселили, отишао 
је у Краљевину за свој рачун, где су купили или разменили земљу.

IV.

Трошкове око пресељавања ових 470 породица у групама плаћало 
је Посланство из кредита добивеног од Министарства за Аграрну 
Реформу. Почетком 1923. г. Посланство је добило за тај циљ 20.000 
француских франака, затим, нешто доцније, 250.000 динара и крајем 
1923. г. 100.000 динара. Овај је новац приман у мађарским крунама. 
Прва два кредита су већ утрошена, о чему је већ и извештено Ми-
нистарство Спољних Послова, а трећи кредит од 100.000 динара = 
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20.833.333,33 мађарских круна добрим делом такође је утрошен, тако 
да је остало још 7.000.000 круна.

Транспортовање оптаната из Батање вршено је железницом и 
трошкове учињене том приликом на мађарској територији платило је 
Посланство из кредита добивеног од Министарства за Аграрну ре-
форму, а за транспортовање преко наше територије Посланство је из-
давало упутнице добивене од Министарства за Аграрну реформу.

Оптанти из околине Пеште селили су се шлеповима Посланство је 
плаћало транспортне трошкове нашем Бродарском Синдикату,6 такође 
из кредита добивеног од Министарства за Аграрну Реформу.

V.

Крајем 1923. г. наставља се акција око исељавања.
Својим писмом Пов. Бр. 1931. од 8. децембра 1923. г. посланик г. 

Милојевић7 писмено потврђује г. Министру за Аграрну реформу8, да 
му је његов подсекретар г. Станковић ставио на расположење 10.418 
катастр. јутара“ за Србе оптанте из Мађарске“.

Г. Министар за Аграрну реформу извештава посланика писмом 
Пов. бр. 168 од 13. децембра 1923. г., да он има земље само за 350 по-
родица.

Писмом Пов. Бр. 2066 од 28. децембра 1923. г. посланик г. 
Милојевић извештава г. Министра за Аграрну Реформу, да је извршио 
распоред 1470 породица са 4.811 душа на 10.418 катастарских јутара 
„која је стављена на расположење Србима оптантима из Мађарске“. 
У тај распоред ушле су групе дунавска и бајско-сегединска, без 
барањске.

Писмом од 10. јануара Пов. Бр. 127 Министарство за Аграрну 
Реформу одговара, да оно има на расположењу за ту сврху 7.356 ка-
тастарских јутара, назначујући, што се тиче броја породица, само за 
великобечкеречки жупанијски уред да се ту може сместити око 170 
породица.

6  Српски бродарски синдикат Краљевине Србије преименован је у Бродарски 
синдикат Срба, Хрвата и Словенаца. Иначе, данас традиције тог речног бродарског 
предузећа наставља Југословенско речно бродарство.

7  Др Милан Ђ. Милојевић, први у редоследу посланик КСХС у Мађарској од 20. 
септембра 1920. до 24. јануара 1924. године.

8  Милан Симоновић, министар за аграрну реформу КСХС, од децембра 1923. до 
јула 1924. године.
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Писмом Пов. Бр. 33 од 22. јануара 1924. г. посланик г. Милојевић 
извештава Министарство за Аграрну реформу: да је, у договору са 
свештеницима православним, поделио тих 7.356 кат. јутара за 1.051 
породицу са 3.528 душа; да је поименично делио земљу по принципу: 
породица без деце 5 јутара, на свако дете још по два јутра, највише 10 
јутара; да је о томе и дао написмено општинама под својим потписом, 
с обећањем да ће им се завести земља у грунтовнице; да је наредио 
да се у „одређеном року“ селе. Сутрадан, 24. јануара, отпутовао је г. 
посланик на своју нову дужност у Беч.9

На питања моја као новога посланика од 3 и 8. марта 1924. г.: да 
ли је г. Министар за Аграрну Реформу усвојио ту деобу земље, пошто 
ме оптанти извештавају, да је аграрне власти локалне не признају, и 
кад је тај „одређени рок“ за заузеће земље, г. Министар за Аграрну 
Реформу одговорио је писмом Пов. Бр. 96 од 11. марта 1924. г.: да не 
одобрава распоред, који (је) учинио бивши посланик, да има око 7.000 
катастарских јутара за око 800 породица, да ће дотични аграрни уреди 
одредити, где ће који и колико добити земље када се преселе и истом 
јаве, да се испошљу исељеници најдаље до 1. априла т. г., иначе после 
тога рока земља ће се дати на обраду за ову економску годину аграр-
ним заједницама и земљорадничким задругама.

Упознавши конзуле у Пешти и Печују са овим одговором Мини-
старства за Аграрну Реформу, потписани им је ставио у задатак да 
изврше ово пресељење (други је требао да пошаље 46 породица не-
унетих у распоред од 22. јануара о. г.), ставивши им на расположење 
ради помоћи своје особље, преосталу суму од 7,151.158,33 мађарских 
круна од напред поменутог у јануару посланику г. Милојевићу одо-
бреног кредита, и потребне возне карте и железничке упутнице.

Изаслани чиновници у Народ, међу оптанте ради правне помоћи, из-
вестили су, да ће до 1. априла преселити се 224 породица са 678 душа.

Што се тиче осталих оптаната који би се после тога рока пре-
селили, г. Министар за Аграрну Реформу им је писмом Пов. Бр. 56 
од 31. марта о. г., на захтев потписанога, обезбедио земљу с тим да ће 
моћи само половину прихода узети с ње, а другу половину аграрне 
заједнице које буду извршиле сетву. Од почетка економске године, т.ј. 
од јесени и пролећа ствар ће се за недошавше поново уређивати.

9  Краљевим Указом, дотадашњи посланик КСХС у Мађарској М. Милојевић 
премештен је 24. I 1924. године за посланика КСХС у Аустрији, а по истом Указу, 
дотадаши посланик КСХС у Аустрији, Тихомир Поповић постављен је за посланика 
КСХС у Мађарској, на ком положају је остао до средине 1926. године.
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VI.

Техничке тешкоће, у опште, на овом пољу су следеће.
Питање о опцији: како се она има вршити у опште и како, пак, у 

међународном саобраћају српско-мађарском.
И ми и Мађари имамо о томе аутономне прописе, т.ј. обе владе де-

кретовале уредбе (наше од 25. новембра 1920. г.10 и од 30. августа 1921. 
г.11, мађарске од 20. септембра 1921. г., од 7 и 14. октобра 1921. г.12). Оне 
су сличне: обе владе задржавају себи право решавати отпуст оптаната 
и пријем оптаната; опције се чине у оба случаја код власти на чијој се 
територији налази, без обзира на то шта ће оптирана држава рећи.

Ако једна влада не поштује своју сопствену уредбу, т.ј. не даје 
решења по пријављеним опцијама сукоб је неизбежан.

Истина обе уредбе су предвиделе, да ће се држави, која се на-
пушта, саопштити списак примљених опција, али усваја ли та друга 
те опције? Она је по својој аутономној уредби дужна издати решење, 
али ако га не изда сукоб је опет ту.

Решење свих тих сукоба мора се, дакле, предходно осигурати, 
иначе ће недовољно дејствовати на исељавање.

Рок за опцију трајао је 6 месеци, рачунајући од 26. јула 1921. год. Очи-
гледно је, да није могућно било извршити тражену процедуру за опцију 
ни по свима утономним уредбама. Отуда Посланство и данас прима молбе 
за опцију, па их под ранијим датумима, ако се оптант исели, пријављује 
мађарским властима. На тај начин оптант остаје мађарски поданик све до 
момента исељења и тиме је заклоњен од могућих гоњења, тако је то рађено 
и ради момента исељења и тиме је заклоњен од могућих гоњења. Тако је 
то рађено и ради се за исељенике из Дунавске и Бајско-сегединске области. 
Међутим, једним незгодним поступком, а конзул печујски13 изјављује пис-

10  После закључења Уговора о миру са Аустријом у Сен Жермену 10. 9. 1919. 
године, који је КСХС потписала 5. 12. 1919, Министарски савет КСХС донео је 25. 
11. 1920. Уредбу о стицању и губитку држављанства КСХС путем опције и молбе; 
Сл. новине КСХС, бр. 271/1920.

11  Након ступања на снагу Тријанонског мировног уговора са Мађарском, 26. 7. 
1921. године, МУД КСХС је донео 30. 8. 1921. Наредбу о поступку при стицању и гу-
битку држављанства КСХС путем опције и молбе; Сл. новине бр. 201/1921.

12  Такође, мађарска влада донела је, прву у низу, 28. 9. 1921. године Наредбу 
бр. 6500/1921, Budapest Közlöny, број 168/1921, којом је регулисала начин и услове 
опције у Мађарској.

13  Др Филип Добричић, први конзул (затим генерални конзул) у Конзулату 
КСХС у Печују од маја 1922. до априла 1924. године. Иначе, Ф. Добричић је брат 
Николе Добричића, римокатоличког арцибискупа Бара.
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мено, да је добио усмено одобрење за то од посланика г. Милојевића, 
за оптанте у барањској области створена је врло опасна и незгодна 
ситуација. Наш конзул је, на име, пријавио мађарским властима као 
наше поданике по опцији свих 1.967 породица са 4.349 душа. Од њих 
је исељено, како је напред речено 99 породица са 273 душе (у ову циф-
ру улазе и Срби католичке вере), а остатак је наш грађанин, сељак, 
који живи у Мађарској. Како мађарске власти још нису поступиле по 
својим уредбама у том питању и нису дале решења, то се сада управо 
не зна, чији су они поданици. Чак те пријаве не морају имати сада 
какву правну вредност, пошто су чињене после рокова предвиђених 
као аутономним уредбама тако и Тријанонским Уговором. Мађарске 
власти те наше људе третирају некад као и наше поданике, а некад 
као своје.

Те ствари такође одузимају вољу нашим сународницима за опцију 
и исељавање те и њих ваља решити повољно по наше интересе.

Питање о изношењу покретности оптаната у моменту исељавања.
Мађарске наредбе по том питању ово су: за покућство потребно је 

уверење и виза општинске власти и то важи као документ за царинске и 
граничне власти, за храну потребна дозвола Министарства Исхране, за 
стоку дозвола Министарства Пољопривреде, за машине и алате дозвола 
Министарства Финансија. Сваки од ових аката има бити на мађарском 
језику и оверен од наших конзуларно-дипломатских власти.

Очигледно је, да овакво поступање отежава исељавање, ако га не 
чини и немогућим.

Наше овдашње власти су се старале доскочити овој незгоди што 
су изашиљале своје чиновнике из Конзулата и Посланства у та места 
где су оптанти. То је опет било повод другим незгодама са Мађарском 
и, што је сасвим појмљиво, мађарска влада је гледала с неповерењем 
на такве емисаре, а становништво још више.

Према томе и ова се ствар има споразумно регулисати са Мађарима.
Питање о изношењу новца за продату имовину.
У ово доба сваковрсних забрана по овом питању ова је ствар врло 

озбиљна. Она постаје још озбиљнијом од фебруара ове године кад се 
страховитом брзином мађарска круна упутила своме уништењу.

Наше Посланство је обилазило строгости прописа о забрани из-
воза новца простом пријавом примљених оптантских сума код нас као 
приход од такса.

Очевидно је, да се та практика не може продужити, како без уш-
трба нашег државног угледа, тако и без штете оптаната ако се жели 
одиста да се помогне исељавање нашега света.
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Какве су суме овде у питању најбоље се види из ових цифара:
а) од почетка акције за исељење од 31-XII-1923. г. м. кр. 790.840,300 

и динара 185.439,79.
б) од 7. марта 1924. г. до 1. априла 1924. г. м. кр. 1633.083.000 

или у динарима изражено од 1. јануара до 1. априла тек. год. преко 3 
милиона динара.

Потписани је стога добио пристанак мађарске владе 5. марта т. г. 
да се као оптантски новац може послати из Мађарске сума од 5 ми-
лиона круна од чега 1 милијарда у готовом, а 4 за плаћање у Мађарској 
посредством наше Народне Банке.

Како је, наравно, ово само једнострани акт мађарске владе и према 
томе је могуће да буде увек опозван, може бити баш у моменту кад је за нас 
најнезгодније, и ова се ствар мора уредити једним међународним актом.

Питања о отуђењу непокретности оптаната.
Ово је питање увек од велике важности за наше оптанте који су 

сви пољопривредници, и то у главном мале газде, а нарочито је од 
важности ако се већи број породица сели из једнога места или краја.

Према Тријанонском Уговору исељавање оптаната имало се из-
вршити у року од године дана, рачунајући од 26. јула 1921. г. Како 
то није било могуће учинити, споразумом од 17. марта 1923. год.14 
између две владе то је продужено до 26. јула 1926. г. И ма да оптант 
може и после тога рока и за увек задржати својину непокретности у 
држави коју је напустио, према Тријанонском Уговору, то је право без 
практичне вредности за нашег оптанта из напред наведених разлога. 
Наш оптант, дакле, хоће да прода или да размени своју земљу. Кад тако 
стоји ствар и кад он у одређеном року мора да напусти дотадашњу 
земљу, природно је, да му имање може отићи у бесцење. Та несигур-
ност је међутим оно што га спречава да се одлучи на опцију и сеобу.

Врло је важно међутим згодним путем осигурати му праву вред-
ност његову имању за случај да се оптант сели.

То се мора што пре учинити у интересу наше народне ствари.
Питање о путним исправама наших оптаната који желе претходно 

да оду било да нађу или да виде земљу где ће се сместити, било да по-
дигну потребне зграде за свој смештај кад дођу.

Ово је такође од најважнијих ствари. Јер у ово доба где се државе 
Средње Европе узајамно сумњиче, с разлогом или без разлога, и где 

14  Прво (од четири) продужење рока за пренос домицила оптаната постигнуто 
је између влада Мађарске и КСХС, разменом нота у Београду 17. и 20. марта 1923. 
године; Recueil des traités SDN, v. XVI, p. 447.
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се гледа да сведе на минимум међународни саобраћај људи, под изго-
вором репресалија, наше две државе тешко одобравају давање путних 
исправа.

Како наши оптанти до свог коначног исељења треба да остану 
као мађарски поданици, они онда ради ових путовања морају имати 
мађарске пасоше. А они, очевидно то не могу добити и онда се отвара 
ћутање које постављено.

Истина до сад је о томе доскакано што су наше власти давале тзв. 
пасаване. Ако је носилац пасавана за одлазак прошао неопажен те му 
није наплаћивана законска виза од мађарских власти, онда је он имао 
тешкоће по повратку, јер пасаван је био издаван од наших власти. 
Онда су настајале разне могућности: или се наплати пасошка такса 
која је велика нарочито за сељака, или му се одбије повратак, или се 
пусти али га власти и грађани Мађари као страног агента прогоне и 
т.д. Главно је, да таква ситуација у овом питању свакако не појачава 
вољу за оптирањем и сељењем, цела ова радња око опције и сељења 
добија недостојни изглед кријумчарења.

Ово се стање такође мора што пре лечити.
Долазе за тим тешкоће чисто наше унутрашње у раду на питању 

опције и пресељавања.
Мислим прво на питање којим каналом спроводити општење с 

народом по питању опције и исељавања.
Наш је народ у Мађарској остао обезглављен у томе смислу да 

нема великих независних својих вођа. Православним Србима је оста-
ла црквена организација и епископат, то је истина. Али за покрете ове 
врсте за опцију и пресељење та организација никако није згодна из 
пуно разлога. Најглавнији је тај што се спровођењем овога посла та 
организација компромитује пред својим, мађарским властима. С дру-
ге стране, за неостварење жеља у позитивном правцу сумњичи се на-
ционална исправност ове у истину родољубиве организације. Она је 
онда, да би се од тога одбранила, склона претеривању. Ја држим, да је 
тако и дошло да је увек много више њих пријављивано за исељавање, 
него што је у истину мислило отићи и него што је у истину отишло.

Срби католици (Пештанска околина, Барања и Баја – 40 села са 
око 30.000 душа), Хрвати (у областима Бургенланда и басена Драве – 
30 села са око 20.000 душа), Словенци (у мађарском Прекомурју око 
10 места са око 4.000 душа) немају ни то организацију народну.

Прибећи другом средству и слати званична дипломатска и кон-
зуларна лица из Пеште и Печуја у народ није згодно из разлога већ 
напред поменутих. Сем тога, ни њима успех није осигуран, јер баш 
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због тога њиховог званичног положаја народу се више тешкоће могу 
учинити него олакшице.

Ово се питање, дакле има поставити сасвим на нову основицу.
Питање о експедицији оптаната, о смештају исељеника у нашој 

држави, о превозу, о додељивању земље и т.д. – све су то питања 
врло озбиљна за исељенике, која се не даду задовољити импровизи-
раним решењима. Човек напушта своју кућу и кућиште, води собом 
своју породицу, жену и децу, и мал. Познато је какве тачне и детаљне 
организације постоје у свету за тај посао, да поменем само ону за 
Сједињене Северне Америчке Државе.

Искуство које је оптантски свет стекао приликом батањске 
експедиције непријатељи овога покрета су умели експлоатисати 
неповољно по нас.

Неспоразуми између посланика г. Милојевића и г. Министра за 
Аграрну Реформу односно тога ко од њих двојице треба да дели земљу 
у месецу јануару ове године не смеју се више поновити. Јер они нису 
остали у хијерархијском кругу, него су управо самим оптантима саоп-
штавани колико неминовношћу толико и без тога.

То све рђаво дејствује на наш овдашњи свет и умањује вољу за 
исељавањем.

Све ове послове међутим до сад су обављалале наше дипломатске 
и конзуларне власти у Мађарској, а полицијске и друге власти у нашој 
земљи с помоћу свога особља, које је разуме се нестручно за такве 
радње према самој природи своје службе, и које је, мора се признати, 
чинило неизмерне напоре да савлада тешкоће.

У будуће и овај се посао мора поставити на разумну основицу 
која одговара циљу.

VII.

На основу свега овога ја имам част учинити следеће предлоге:
Да се једном конвенцијом са Мађарском отклоне тешкоће из 

тач. VI под 1, 2, 3, 4, 5 т. ј. у питању опције, изношења покретности, 
изношења новца, отуђење непокретности, путних исправа.

Предлог израђен о томе ући ће у конвенцију о држављанству.
Мере унете у пројекат удешене су и према потреби да мађарска 

влада не спречава опције и исељавање наших Мађара.
У своје време, а пре потписа те конвенције, имаћу част поднети 

Вам утврђени текст на претходно одобрење.
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2. За отклањање тешкоћа из тач. VI под 6. и 7. т.ј. наше унутрашње 
тешкоће у радњи око опције и пресељавања (експедиција, превоз, 
смештај, додељивање и назначивање земље, обавештења по свима 
тим питањима и т.д.).

а) да се образује један одбор за насељавање оптаната из Мађарске 
при Министарству за Аграрну Реформу, под влашћу г. Министра 
за Аграрну реформу, који ће одбор стајати у брзој и директној вези 
са свима надлежним Министарствима у земљи (Министарством 
Унутрашњих дела, Финансија, Саобраћаја, за Социјалну Политику, 
Здравља) и свима властима у земљи, којима евентуално може и дирек-
тне наредбе давати за ову сврху; г. Министар за Аграрну Реформу би 
преко њега као преко свога органа спроводио своје наредбе;

б) да тај одбор буде у Пешти представљен једним лицем или 
у време сеобе са два, који би одржавао везу са оптантима у свима 
питањима која се тичу обавештења, упута, пресељавања и т.д. Тај 
представник би дејствовао као делегат Министарства за Аграрну ре-
форму под закриљем, контролом Посланства и у споразуму с њим. 
О канцеларији му би се старало Посланство и Конзулат. Исто тако о 
његовој плати.

Овај  одбор  и  делегација  би  се  имали  одмах  установи -
ти  ради  припреме  послова  са  је сен .

У саопштењу овога имам част још молити за дејство код г. Мини-
стра за Аграрну реформу да се прелог под 2) одмах проведе у дело.

VIII.

У прилогу под ./. шаљем статистику православних Срба од краја 
1920. год., а под .//. статистику католичких Срба, Хрвата и Словенаца 
израђену према статистици мађарске владе од 1910. године.

Изволите примити, Господине Министре, уверење о мом особи-
том поштовању.

Господину Др М. Нинчићу,
Министру Спољних Послова, Београд
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СТАТИСТИКА ПРАВОСЛАВНИХ СРБА У МАЂАРСКОЈ
(бројно стање душа у појединим местима)

Пештанска Област

1. Булашађармат 6 12. Вац 1
2. Бата 410 13. Пешта 708
3. Будим 273 14. Помаз 650
4. Дунаадоњ 5 15. Српски Алмаш 31
5. Дунапантелија 100 16. Сентандреја 470
6. Дунафелдвар 1 17. Српски Ковин 69
7. Калаз 374 18. Столни Београд 81
8. Кечкемет 19 19. Чип 299
9. Ђур 14 20. Чобанац 183
10. Ловра 590 21. Чобанац 183
11. Острогон 3

Барањска област

1/22. Грабовац 44 15/36. Литоба 168
2/23. Салка 148 16/37. Ланчуг 198
3/24. Српски Хидош 40 17/38. Мађарбоја 271
4/25. Батосек 190 18/39. Вилањ 184
5/26. Доња Нана 133 19/40. Мајш 389
6/27. Борјад 205 20/41. Српски Козар 1
7/28. Поча 118 21/42. Мохач 789
8/29. Бреме 379 22/43. Печвар 3
9/30. Илочац 217 23/44. Печуј 10
10/31. Бел. Будимир 188 24/45. Српска Мечка 65
11/32. Вемен  207 25/46. Сигетвар 4
12/33. Дунасечуј 470 26/47. Српски Титош 305
13/34. Липово 316 27/48. Шарок 257
14/35. Безедек 78 28/49. Ивандарда 5
29/50. Шиклуш 128 31/52. Српски Гарчин 142
30/51. Шумберак 437



БРАТСТВО218

Бајско-сегединска област

1/53. Баја 165 6/58. Нови Сениван 520
2/54. Сантово 504 7/59. Сегедин 419
3/55. Батања 3.029 8/60. Сириг 1.308
4/56. Деска 1.600 Свега: 18.813
5/57. Мађар Чанад 635

СТАТИСТИКА СРБА КАТОЛИЧКЕ ВЕРЕ 
(БУЊЕВАЦА И ШОКАЦА), 
ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА

I. Област

Срби католичке вере

а) Буњевци

1/ Бачка Жупанија

1. Баја 2.118 6. Бачбодрог 885
2. Метелелке 131 7. Бачбодрош 271
3. Борота 122 8. Чавољ 510
4. Бачалмаш 1.374 9. Гара 1.207
5. Каћмар 1.586 10. Сантово 1.300

2/ Пештенска Жупанија

1/11. Душнок 2.800 5/15. Алаг 111
2/12. Бајасентиштван 1.106 6/16. Сент Андреја 259
3/13. Пилишсентиван 186 Свега 15.288
4/14. Тукуља 472

б) Шокци
Барањска Жупанија

1/18. Мохач 3.417 7/24. Лотар 289
2/19. Вршенда 502 8/25. Мађаршарлош 346
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3/20. Белвар 223 9/26. Велики Козар 500
4/21. Ата 222 10/27. Немети 350
5/22. Бирјан 267 11/28. Печварад 561
6/23. Кекињ 662 12/29. Погањ 586
13/30. Саланта 561 19/36. Пишпекмарок 129
14/31. Семељ 328 20/37. Алшосентмартон 854
15/32. Секед 285 21/38. Бреме 211
16/33. Катољ 407 22/39. Кашад 577
17/34. Моњород 136 22/40. Печуј 1.488
18/35. Олас 213 Свега 13.018

II. Област

Хрвати

Бургенланд и околне Жупаније

1/ Жупанија Шопрон

1/41. Хорват Жидањ 909 4/44. Копхаза 1.773
2/42. Тересње 579 5/45. Шопрон 852
3/43. Унд 541

2/ Мошонска Жупанија

1/46. Хорваткимле 812 3/48. Дуначуњ 460
2/47. Безење 954 4/49. Хорватјарфалу 520

Базен Драве

3/ Шомођска Жупанија

1/50. Бабоча 609 8/57. Тотујфалу 569
2/51. Барч 238 9/58. Белезна 150
3/52. Болхо 1.444 10/59. Хересње 628
4/53. Фелшесенмартон 1.815 11/60. Визвар 688
5/54. Лакоча 924 12/61. Дравакерестур 444
6/55. Потоњ 647 13/62. Драва Стара 801
7/56. Сентборбаш 304
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4/ Жупанија Зала

1/63. Молнари 613 6/68. Бајча 464
2/64. Мураратка 156 7/69. Вичехаза 705
3/65. Петривенте 292 8/70. Септнек 303
4/66. Шемјенхаза 669 Свега 20.427
5/67. Тотсентмартон 894

Жупаније Шомођ и Зала налазе се на левој обали Драве уздуж 
наше границе.

III. Област
Словенци

Жупанија Ваш (Мађарско Прекомурје).

1/71. Темерд 360 5/75. Рабатотфалву 763
2/72. Апатиштванфалва 440 6/76. Саконфалву 506
3/73. Велшеселнек 1.343 Свега 4.223
4/74. Магашфок 811

Овде су назначена само она места у којима наш живаљ живи у 
већим групама, али увек у њиховој непосредној близини нашег живља 
има и у другим местима у мањим групама од по 10-20 душа.

(АЈ-334-14-/98-101/)

* * *
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МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
Бр. 38130/Via
17. јуна 1931. год.
Београд.

Господине Председниче,15

Према закључку Министарског савета и предлогу Интер ми ни сте-
ријалне комисије за помирење земљом оптаната, који су из Ма ђарске 
прешли у нашу државу у времену од 15. октобра 1930. до 15. фебруара 
1931. године биле су одређене следеће земљишне површине:

Од државног добра у Плавни 1000 јутара,
Од велепоседа града Суботице 700 јутара и
Од поседа општине Срп. Крстур 457 јутара.
Са овим површинама имали су бити надељени оптанти из 

Мађарске, који су привремено били размештени у срезовима Дарди и 
Батини у Барањи, а неки у северном Банату.

Како је земљиште града Суботице намењено за нарочито коло-
ни зирање било већ издато под закуп за ову годину, а питање о от-

15  На почетку опције Срба у Мађарској 1921. године, да би их се за опцију 
определио што већи број, њима су, од стране разних управних органа и личности 
КСХС, обећаване разне погодности, од бесплатне доделе већих земљишних поседа, 
кућа, давања повољних кредита до ослобађања плаћања пореза за дужи број годи-
на и др., да би се то, постепено, из године у годину, дезивуисало, погоршавањем 
тих првобитних обећања односно услова, да би, на крају процеса, опције и 
исељавања Срба оптаната из Мађарске у КЈ 1931. надлежни органи КЈ настојали, 
то питање, на било који начин односно неповољно по последњу групу исељених 
Срба оптаната, исељених из Мађарске 1930–1931, окончати. Иначе, разни пробле-
ми око доделе земљишних површина за насељавање Срба оптаната из Мађарске, 
који су јављали у периоду 1922–1931, били су главни узрок да, преостали Срби 
у Мађарској после 1931. године (око 6-7.000), нису оптирали за држављанство 
КСХС, али су ти проблеми нужно условили да је и известан број Срба, а нарочи-
то Буњеваца и Шокаца, који су били пријавили опцију за држављанство КСХС у 
периоду 1922–1931, од исте одустали и остали у Мађарској као њени поданици.
Овај приложени документ (Извештај министра пољопривреде др Станка Шибени-
ка Петру Живковићу, председнику Министарског савета КЈ, Бр. 38130/Via, од 17. 
јуна 1931) речито сведочи о томе, да је надлежно Министарство пољопривреде КЈ, 
последњој, углавном принудно исељеној групи Срба из Мађарске у југословенски 
део Барање 1930–1931, доделио, обимном мале и квалитетом лоше земљишне повр-
шине по местима Бачке и Баната (а не у Барањи, у којој су оптанти желели да добију 
земљишта и да се настане), безусловно и без призива – volens-nolens – да то прихвате, 
јер је оно, са овим, питање насељавања Срба оптаната из Мађарске у КЈ сматрало 
окончаним.
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купу салаша од Мађара салашара није још приведено крају и како је 
предрачуном нађено да ће имати довољно расположивог земљишта 
у Банату које је под ударом аграрне реформе за наделу ових оптана-
та и то у Чоки, Банат. Аранђелову и Хајдучици, то се ово земљиште 
града Суботице које је и иначе жути и црни песак, који није подесан 
за колонизацију оптаната, није ни узимао у комбинацију за наделу 
оптаната.

По  извештајима  Краљевске  банске  управе  Дунавске 
бановине  бр .  19196,  19197 и  25062/31 год .

Оптанти  надељени  земљом  на  поседу  државног  добра 
у  Плавни  њих  217 породица  примили су додељену земљу и уве-
дени у посед. Остало је још 12 оптантских породица којима је земља 
додељена на овоме поседу, али који још нису дошли да је приме.

Оптанти  којима  је  додељена  земља  у  Банату  у : Чоки, 
Банатском Аранђеловцу и Хајдучици, такође су сви примили земљу и 
уведени у посед породица свега 56.

Оптанти  којима  је  додељена  земља  у  Новом  Бечеју 
њих  59 породица , нису хтели примити одређену земљу наводећи 
следеће разлоге:

а) Да им је обећана земља у Барањи и Бачкој и то у местима где су 
насељени а не у Банату. (Они су још у прошлој години били надељени 
земљом у Бачу, али је нису хтели примити наводећи, да није добра).

б) Да им је обећано, да ће сваки добити по 8 јут. и 1100 кв.хв. а не 
по онолико, колико им се даје (на самца 2 јут. на 2 члана 3 јут., а на 3-5 
чланова 5 јут., и преко 5 чланова 8 јут. 1100 кв.хв.).

в) Што им се земља даје у невреме, удаљена од њихових домова 
по 100 и више километара.

г) Што је земља која им се даје већим делом засејана те ако би 
је и примили, они не би могли скинути усеве, јер им они који су 
земљиште засејали и говоре и прете? (Ово није никакав разлог, јер за 
такве случајеве предвиђено је законом о аграрној реформи како се има 
поступити).

д) Да у колико би је примили необрађену, не би могли да је 
лично обраде, нити у својој режији, пошто су сиротиња, не могу 
одмах да се населе и што земљу добивену не би могли издати у за-
куп или наполицу, јер би им у томе случају аграрне власти земљу 
одузеле и т.д.



223OПТИРАЊЕ И ИСЕЉАВАЊЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ 1920-1931.

4. Оптанти  којима  је  додељена  земља  на  поседу  Поли -
тичке  општине  Српски  Крстур  – њих 76 породица, такође нису 
хтели примити додељену им земљу наводећи следеће разлоге:

а) Да је земља која им се додељује много удаљена од њиховог 
ранијег места становања, тако да би им било немогуће одлазити на-
траг ради ликвидирања њихове имовине у Мађарској.

б) Да ове додељене површине као пашњаке не могу искористити, 
јер се не могу одмах населити а и земља је тако слабог квалитета да их 
не може исхранити а камо ли да могу платити јавне дажбине.

в) Моле и траже да им се по могућности додели земља на држав-
ном добру Беље, које је најближе садашњем месту њиховог становања 
а и бившим у Мађарској, коју земљу најбоље познају.

Извештавајући о свему овоме Господине Председниче Владе, 
част ми је изнети и своје мишљење о овоме:

Наводи оптаната да им је обећано од стране наших представника 
у Мађарској да ће земљом бити надељени у Барањи и Бачкој истини-
ти су, о томе је било обавештено и ово Министарство, па је стога и у 
првом своме допису и предложило да се земљом наделе на државном 
добру Беље пошто других расположивих површина тамо није било, 
како се државно добро Беље није могло добити, то је Министарски 
савет донео одлуку да се оптанти наделе земљом на напред означеним 
земљишним површинама што је и учињено.

Како Министарство пољопривреде за сада и нема других распо-
ложивих површина у Бачкој и Барањи за њихову наделу, а земља се 
не може доделити на државном добру Беље, и како има велики број 
добровољаца, који још нису надељени земљом, а који по закону на ово 
имају првенствено право и велико је питање, да ли ће се и за њих у оп-
ште моћи наћи више земље, то сам мишљења, да је држава у овој при-
лици према оптантима својим обавезама у колико је била у могућности 
удовољила и да се ово питање има сматрати као свршено.

Министар пољопривреде
Др. Шибеник, с.р.16

(АЈ-74-241-150)

Гојко Маловић

16  Др Станко Шибеник, министар пољопривреде КЈ, од 16. 2. 1930. до 19. 6. 1931.





SRPSKE SUDBINE
„TAMO DALEKO“

PREDRAG MANDI] – NOVI DOSITEJ 
IZ PE^UJA      

Уредник српског радио програма, професор и новинар већ деце-
нијама у Мађарској брине о српском језику, култури и информисању. 
Зато је и постао добитник признања „Доситеј Обрадовић“

У Печују, на југу Мађарске, данас има око три стотине Срба. Ова 
малобројна заједница наших људи успела је да се упише у календар 
културних манифестација града богатим целодневним програмом 
„Дана српске културе у Печују“.

Због  тога је седиште мађарске жупаније Барања постало носи-
лац ласкаве титуле престонице европске културе. Највеће заслуге за 
то има један човек – професор Предраг Мандић.

– Нас је овде остало јако мало. Ипак смо се прихватили вео-
ма деликатног задатка да прикупљамо и сачувамо од заборава 
све оно вредно што су Срби створили на овим просторима. Овом 
манифестацијом, која се организује сваке године, представили смо 
се већинском мађар ком живљу и бројним туристима у најбољем 
светлу. Ми смо убеђени да је српској култури место у европским 
токовима, јер имамо вредне ствараоце о којима би морала и Европа 
да сазна.

Овако је доктор Мандић сублимирао мисију „Дана српске кул-
туре у Печују“.

070:929 Мандић П. (047.53)
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Дело Светог Саве – Моја породица је деценијама неговала 
своје српско порекло. Ваљда сам од оца и мајке наследио љубав 
према Светом Сави, чија дела и живот изучавам, али и љубав 
према отаџбини, коју имам и у Мађарској и у Србији. Њих спаја 
река, због које највише и волим песму „Дунаве, крај тебе ми 
срце моје остаде“. Срећан сам што је моја отаџбина умела да 
похвали мој рад и да ме тако обавеже да још више бринем о њој 
и нашем народу – рекао је у свом говору др Предраг Мандић. 

Наш саговорник је уредник српског програма радио Печуја 
који се емитује сваки дан у трајању од два сата и уредник издања 
„Барањске свеске“ око којег се окупљају малобројни српски инте-
лектуалци, по ку шавајући да у тим свескама сачувају од заборава оно 
највредније што су Срби вековима стварали на просторима садашње 
Мађарске.

– У Печују – како истиче др Мандић – култура и вера су заиста једно.
Срби су у овај део Мађарске стигли и пре 14. века. Било је пе-

риода када је било више Срба који су се селили, а затим и враћали. 
Оставили су значајне трагове у Печују који је колевка хришћанства и 
центар духовности.

Предраг Мандић је Србин из Мађарске. Рођен је у Сегеди-
ну 29. децембра 1964. године у породици оца Љубинка Мандића 
и мајке Смиље, рођене Путник. Основну школу завршио је у 
Каћмару, а потом матурирао у будимпештанској Српско-хрватској 
гимназији 1983. године. Дипломирао књижевност и српски језик на 
Универзитету„Лоранд Етвеш“ 1989. и докторирао 1994. године. За-
послио се на Вишој учитељској школи „Јожеф Етвеш“ у Баји. Био је 
предавач Универзитета „Атила Јожеф“ у Сегедину од 1991. до1993. 
Ангажован је као научни сарадник Фондације „Милош Црњански“у 
Сегедину.

– За свој патриотски рад у области образовања, културе и 
информисања Министарство вера и дијаспоре је доктору Мандићу 
доделило награду и повељу „Доситеј Обрадовић“ за 2011. годину – 
рекао је на свечаној додели награда Вукман Кривокућа, помоћник ми-
нистра.

Награду и повељу са именом највећег српског просветитеља др 
Предраг Мандић је добио из руку патријарха српског Иринеја и ми-
нистра вера и дијаспоре Срђана Срећковића.
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Породично славље – На свечану доделу признања Мини-
старства вера и дијаспоре доктор Мандић је дошао са комплет-
ном својом породицом. Повео је деду, оца и таста. А поред њега 
су стајали супруга Јања, иначе, професорка, син Марко и кћерка 
Мирна. Син је камером снимио доделу награде и повеље, али и 
надахнути говор свог оца, који само што није заплакао за говор-
ницом. 

Награда и повеља „Доситеј Обрадовић“ се додељује за изузетан 
допринос, резултате и заслуге постигнуте у области образовања при-
падника дијаспоре и Србима у региону у очувању културног, етничког, 
историјског и верског идентитета, остваривању културне, просветне и 
спортске сарадње и  у унапређивању сарадње с верским заједницама.

– Господин др Предраг Мандић је новинар, шеф српске редакције 
Мађарског радија, председник Печујско-барањског српског удружења, 
затим потпредседник печујске Црквене општине, почасни члан Српске 
заједнице у Сегедину, члан кураторија Фондације Милош Црњански 
и истакнути члан српске заједнице у Мађарској– каже помоћник ми-
нистра Кривокућа.

Мандић са јерејом Миланом Ерићем из Печуја ради на очувању 
црквено-уметничке збирке и изградњи нове цркве у Печују на месту ста-
ре и оронуле. Председник је Печујско-барањског српског удружења, не-
владине цивилне организације, и потпредседник Црквено-општинског 
одбора у Печују. За то је Мандић награђен Похвалном повељом 1982. и 
потом и Светосавском повељом.

Марко Лопушина („Новости“)
„Српске  новине“, Црна Гора,  29. августа 2011.





[ANDOR PETEFI

Шандор Петефи (мађ. Petőfi   Sándor; Кишкереш, Мађарска, 1. јануар 
1823 — Шегешвар, 31. јул 1849, Мађарска (данас Сигишоара, Румунија)) 
мађарски је песник и један од вођа националног покрета 1848.

Извод из књиге рођених

Отац му је био Србин, Стеван Петровић, мајка му је била 
Словакиња, Марија Хрузова, а Шандорово крштено име је Алексан-
дар Петровић.[1]. Сматра се најталентованијим и најбољим мађарским 

821.511.141-1:929 Петефи Ш.
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лирским песником 19. века. Још као гимназијалац почео је да пише и 
објављује поезију.

У бурним годинама које су потресале већи део Европе, веома се 
истицао као ватрени мађарски националиста, поборник републике 
и присталица револуције. Године 1848. дошао је на чело пештанске 
омладине и ускоро постао идеолог мађарске револуције за отцепљење 
од Хабзбуршке монархије и осамостаљење Мађарске. Међутим, уб-
рзо су мађарски племићи преузели руководство и ушли у договоре 
са аустријским двором о повластицама и уступцима. Револуционар 
Шандор се придружио побуњеничкој војсци која је кренула у рат про-
тив хабзбуршких трупа. На несрећу по побуњенике Русија се активно 
укључила у догађаје подржавши бечки двор, а у намери да се угуши 
револуционарни републиканизам. Петефи је највероватније погинуо 
1849. у бици код Шегешвара, мада је исправније рећи да му се ту из-
губио сваки траг.

Његова поезија је имала велики утицај на јужнословенске песни-
ке, посебно на Ђуру Јакшића и Јована Јовановића Змаја. Најпознатија 
дела су му Петефијеве песме, Апостол и Витез Јанош.

Данас мост у Будимпешти носи његово име.

(Из Википедије, слободне енциклопедије)



IZ PUTNE BELE@NICE

MANASTIR SLANCI

Врачар је данас (17/30. марта 2012, на Св. Алексија Човека 
Божјег) само једна од седамнаест градских општина нашег Београ-
да, и то баш најмања и најгушће насељена; заузима површину од 
једва 292 хектара (са око 60.000 становника), а пре само 126 година 
био је „брдо и велико поље изнад Биограда са источне, с јужне и 
са западне стране“, које „допире до атара села на истоку Вишњице, 
Миријева и Малог Мокрог Луга, на југу до Великог Мокрог Луга и 
Кумодража, а на западу до Бањице и до Топчидера“ – како је то А. В. 
Богић уредно забележио у свом Топографском рјечнику објављеном 
у Гласнику српског ученог друштва 1866. године. Код Богића на-
лазим и да Врачарски срез (настао 1856) има два дела, Подунавље 
и Посавље, и да из Посавља „догоне у Биоград на продају дрва, јер 
на овоме крају има више шуме, а у Подунављу опет раде и доносе 
у Биоград те продају поврће, као: лук, купус, салату и другу зелен, 
јер имају добријех мјеста за то“. Богић је уз то, дао и занимљиве 
етнографске забелешке о ношњи и свадбеним обичајима Врачар-
ског среза, а оставио је записано и да „остаци старијех манастира 
и цркава познају се на овијем мјестима: у Ђаковој Страни у атару 
села Винча и у Јемировој Ливади у атару села Кумодража, па онда 
Манастирина у атару села Железника, Стари Манастир у атару 
села Сланаца и Црквина у атару села Железника“. 

726.71(497.11 Сланци)
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Тај Стари Манастир из Богићевог Топографског рјечника је, на-
равно, манастир Сланци са црквом Св. првомученика и архиђакона 
Стефана, манастир до ког се стиже за 20 минута вожње (аутобусом 
202, од окретнице код Богословског факултета до последње рас-
крснице на линији за Велико Село) и 20 минута пријатне и здраве 
шетње.  

Чим се из јутарње градске вреве и нервозе у дремљивом саобраћају, 
после Улице Мије Ковачевића и успона Вишњичком, после гробља 
Лешће пут почнс спуштати у насеље Лешће, па у село Сланци (некад 
Сланце) и даље према Великом Селу, највидљивији су, и лево, и десно 
од пута: пластеници! Као да су Богићеву белешку о поврћу схватили 
као заповест или и тапију на повртарство, на повртњаке из којих ће 
Београд снабдевати луком, купусом, салатом, спанаћем... А и вредни 
су, видео сам да су неки прекинули посао тек да би у девет сати стигли 
на литургију у манастирску цркву. 

Црква Св. првомученика и архиђакона Стефана у манастиру Сла-
нци је једноброда грађевина, с кровом на две воде, али овалног пла-
фона. Изнад улаза у цркву је тимпанон с ликом Св. Стефана и розетом 
изнад, која је и заштитни знак манастирских издања. Ту је још и пор-
тал са малим звоником. 

Црква није живописана, на зидовима наоса су иконе, а с леве и 
десне стране су и два трона. У десном, Архијереском, је велика ико-
на Светог Саве и испод ње две мање: Богородица и Св. Стефан, а у 
левом: Богородица Тројеручица, дар манастира Хиландар сланачком 
братству – донео ју је 1971. године тадашњи проигуман Хиландара 
отац Никанор.  

Између тронова и иконостаса су, и на левој, и на десној страни, не 
много широке певнице, такође неживописане. 

Иконостас је у дуборезу, с Богородицом лево и Христом десно од 
двери. На левим вратима иконостаса је архиђакон Стефан, а на дес-
ним Св. Јован. На царским дверима је приказ Благовести: Приснодјеве 
Марије и Св. архангела Гаврила. На врху иконостаса је, на крсту од 
истог дрвета, Распеће Христово, а са обе стране крста по медаљон: 
Пресвета Богородица и Св. Јован Богослов.  

Међу иконама на левом зиду наоса је и спомен плоча палим ратни-
цима из села Сланце: Косовски осветници Сливнички покајници, спо-
мен на једанаест јунака који своје миле животе положише за Краља, 
Отаџбину и потлачено Српство: Петар Ђурђевић, погинуо на Чупи-
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ном Брду; Павле Мишић, на Видину;  Павле Марјановић, на Мерћезу; 
Илија Софронијевић, на Куманову; Богдан Марковић, на Ретки Буки; 
Никола Тапић, умро у Кадикеју-Једрене; Милан Павловић, разболео 
се у Битољу, умро у Сланце; Милан Бугарчић, умро у Охриду; Цветко 
Ристић, у Крагујевцу; Димитрије Масларевић, у Сланце. 

После литургије повртлари се вратише у повртњаке, монаси одо-
ше за послушањима монашким, а ја потражих архимандрита Андреја. 
С неким мајстором је договарао уређење порте, па ми вели да га саче-
кам на тераси конака. 

Историја

Народ је склон веровању да је Свети Сава подигао овај манастир 
почетком тринаестог века и то веровање гради на постојању „Источ-
ника Св. Саве“, тј. извора у пољу близу манастира, извора који би 
сада било тешко пронаћи  – толико је запустео и отањио, а некад су га 
описивали као „снажног, благотворног“.  Пре ће бити да је немањићко 
порекло манастира везано за крај тог тринаестог века и краља Драгу-
тина, који је од 1284. до 1300. владао Сремом, Мачвом и Београдом, 
па како је тада овај богоугодник основао и подигао многе цркве и ма-
настире на овом подручју, биће да је тако и у селу Сланце подигао 
цркву, а можда баш и манастир. 

Кад је деспот Стефан Лазаревић 1404. године престоницу Србије 
пренео из Крушевца у Београд, поред привредног и сваког другог на-
претка у овом крају, бољитак се осетио и у црквама и манастирима, па 
је тога – претпоставка је – било и у селу Сланце, тим пре што су се из 
јужних крајева под Турцима монаси склањали у манастире на северу 
или су уз постојеће цркве оснивали манастире.  

За време деспота Ђурђа Бранковића, Стефановог сестрића и на-
следника, од 1427. године или не много потом Стари манастир, који 
је био посвећен Ваведењу Пресвете Богородице, посвећен је Светом 
првомученику и архиђакону Стефану – из поштовања према ктитору 
или по крсној слави деспотовој, који је тада даровао манастиру „део 
часних моштију Св. Стефана“. 

После пада Деспотовине 1459. године Турци су убили игума-
на и тридесет манастирских ђака, а монаси су се склонили у мана-
стир Војловица у Угарској. Тек сто година потом Турци ће у попису 
Београда и околине оставити писани траг о манастиру у селу Слан-



БРАТСТВО234

це наводећи како би „калуђер Рафаил“ требало да плати „порез за 
три ведра шире и ушур од кошница“. У то време (од обнове Пећке 
патријаршије 1557) Српска Црква је настојала да баш око Београда, 
у ком је тада било седиште турске војске и управе, подржи и помогне 
цркве и манастире: Сланце, Винча, Лештане и Раковица. Стално се 
одржавао и одржао само манастир Раковица, а остали су рушени и 
обнављани више пута, па је сланачки ипак некако успео да се кроз 
свако зло време и све недаће пробије и до овог (не)времена, док су 
Винча и Лештане, бојим се, заувек угашени. 

Пишући о фрушкогорским манастирима Дејан Медаковић пише1 
и о трајној угрожености српских монаха и указује на многа поновљена 
страдања, на збегове пред опасношћу, и поновно враћање на рушеви-
не манастира, па тако пише и о монасима овог манастира:  

Братство манастира Сланци код Београда је у рату 1739, по-
сле прве бежаније 1690. поново пребегло у Срем, а по наређењу 
патријарха Арсенија IV, „вешчи монастири“ предате су на чување 
Гргетегу. Судећи по попису сачињеном 1753, Сланци су имали добро 
опремљену ризницу, коју су донели у два велика сандука. 

У смутним временима насталим после Велике сеобе монаси из 
Сланаца су најпре насељени у Кувеждину, с чијом су братијом уб-
рзо дошли у сукоб. Највероватније јер су Кувеждинци сматрали да 
„гости“ намеравају да их потисну. Спор је на крају стигао и пред 
патријарха Арсенија III, који је био помало на страни избеглих сла-
начких калуђера, подсећајући огорчене кувеждинске монахе на то да 
је њихову сланачку браћу истерала нужда и турско насиље, па при-
времено немају куда. Сасвим помирљиво патријарх каже: „Ако Бог 
ослободи Србију од Турчина, они ће се повратити у свој манастир, а 
вама ће остати обадва“. Највероватнији разлог сукоба могао би да 
буде у томе што су сланачки монаси, избегавши из Србије 1690. об-
новили Кувеждин, опустео приликом турског повлачења из Срема две 
године раније. Неспоразум је настављен и након повратка сланач-
ких монаха у свој стари манастир, што им је омогућила аустријска 
окупација Србије између 1718. и 1739. године.

1 У књизи Света гора фрушкогорска – овде пренето онако како је објављено у 
новосадском Дневнику од 16. јануара 2009. године, ни пуну годину по смрти акаде-
мика Медаковића.
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У другој половини осамнаестог века манастир се одржавао ве-
ликом муком, „борећи се са многим тешкоћама, плаћајући Турцима 
чак и закупнину за земљу која му је одузета“.2  С том муком и тим 
и сличним тешкоћама ушао је и у деветнаести век, у време Првог 
српског устанка и прве наде у ослобођење, да би 1812. године чуве-
ни устаник Јеремија Михајловић, касније назван Петар Николајевић 
Молер, почео осликавање иконостаса, па до слома устанка 1813. 
стигао да уради тек три престоне иконе: Христа,  Богородице и Св. 
Јована Претече. 

Кад је 1827. године кнез Милош послао Јоакима Вујића да „по-
пише стање црквених споменика у Србији“, Јоаким је известио да га 
је игуман манастира Сланци лепо примио, али и да је црква попуцала, 
и да манастир за нешто мало земље плаћа Турчину, неком спахији 
Шишко-Мехмеду 12 гроша и да, поред тога, „сваки калуђер од своје 
главе по два гроша даје“.3 Само три године после тога, Милош ће од 
Порте издејствовати право да, поред осталог, обнавља храмове и мана-
стире, па ће се у једном спису из 1832. године наћи и запис да је мана-
стир у селу Сланце опорављен, што – нажалост – није било тачно, него 
је тачно да је манастир срушен, а 1834. године су од тог материјала по-
дигнуте две цркве: она у Миријеву, посвећена Св. Илији, и она у Вели-
ком Селу, посвећена Св. првомученику и архиђакону Стефану. Судећи 
по томе, биће да je Стари манастир у Сланцима био и Велики, па је 
тим пре и лакше у народу настала прича о рушитељима манастира, 
прича по којој се тројици сељака из три села (Миријево, Сланце и 
Велико Село) који су рушили и срушили овај манастир, иако су имали 
бројне породице, „све се у потпуности затреше“, а и свештеник који се 
сагласио са рушењем имаше ружан крај: „разгоропађени петао нанео 
му је безазлене повреде на глави, али су се оне дале на зло и поп је од 
неизлечивих рана умро (1856)“. Било како било, народ је тада оградом 
обележио простор на којем је био сланачки манастир, „а место Часне 
трпезе је покривено надстрешницом. Тек толико да се прича: ту је 
некада био манастир“.4 

2 У књизи Света гора фрушкогорска – овде пренето онако како је објављено у 
новосадском Дневнику од 16. јануара 2009. године, ни пуну годину по смрти акаде-
мика Медаковића.

3 Исто, стр. 19.
4 Исто, стр. 20.
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С терасе на којој седим не види се црква у Великом Селу, али 
ми се одједном учини да чујем лепет крила оног петла из народне 
приче... 

Храм и народ

Аримандрит Андреј ме уводи у своју канцеларију, у којој прво ви-
дим телефон, компјутер  и доста књига, и Мали мисионар, који Мана-
стир издаје седмично и дели народу што се овде сваке недеље окупља 
у броју који би пожелели многи манастири у српству и у свету. Архи-
мандриту је, видим, мило што је тако, па да бих га питао како је било 
кад је дошао овде, кажем му да је дошао пре двадесет година, а он:

– О, зар већ има толико!? 
Те 1992. године било је, вели, мање народа око цркве и манасти-

ра, али је – као и увек у невољама – почео више да долази онај који је 
избегао из западних српских крајева и крајина. Сада, недељом дола-
зи народ са свих страна: на литургију, на духовне разговоре, агапе... 
Највише их буде кад је слава манастирска: 9. јануара, на Св. Стефа-
на, и 15. августа (оба датума по новом календару), кад се обележава 
Пренос моштију Св. Стефана, али долази народ и овако, обичним 
даном...

У манастиру су сада три старца, Андреј, Авакум и Михаило, шест 
монаха и искушеници. Питам за послушањâ, раде ли сви све послове 
или се води рачуна ко шта боље уме; питам које бих ја послушање 
добио, кад бих се сад и овакав (прилично заобљен, а у 64-ој години) 
замонашио. 

– Добио би сто у овој канцеларији и да пишеш... Да пишеш. 
Знам да у сваком манастиру увек има много посла, а у овом по-

себно, јер поред свих монашких обавеза у цркви, у библиотеци, у 
штампарији Тихи глас... ваља стићи и на оне теже послове: нахранити 
краве и свиње, обићи пчелињак, спремити храну за сав тај народ који 
с радошћу хрли манастиру.

Идемо да обиђемо конаке, да видимо шта се и како гради, а прво 
што испред зграде видим нису грађевинске машине и слична помага-
ла, него неколико гајби кромпира и купуса, па ми отац Андреј гово-
ри од којег је то трговачког предузећа управо сад стигло као поклон; 
знају људи, биће и ове недеље пуно света у Сланцима. 
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Конаци и капела

У новом, заиста квалитетно грађеном конаку на четири спрата биће 
и лифт, но како се све гради споро, јер је мало пара, разгледању су не-
опходна додатна објашњења, али  спрат по спрат и соба по соба стичем 
утисак да ће, кад буде готов, ово бити можда и најлепши манастирски 
конак у овом делу света. У свакој монашкој соби, а све су светле, суве и 
од ветра и студени заштићене, постављена је мала пећ на дрва и свака 
соба обавезно има посебно купатило. Тако је чак и у поткровљу. 

Као метох Хиландара, манастир Сланци је замишљен као место 
где ће се млади искушеници и млади монаси припремати за одлазак у 
Свету Гору, у Свету царску лавру Хиландар, па ће ови услови сигурно 
допринети да те припреме буду лакше и радосније.  

У левом крилу конака је манастирска библиотека, у којој је, вели 
отац Андреј, мало књига, али се нада да ће их временом бити више. 

Поред библиотеке се спуштамо према новој капели у оквиру ко-
нака. Капела је као и црква овалног плафона, сличних, ако не и иден-
тичних певница и олтарске апсиде – још није завршена, па и није од-
лучено коме ће бити посвећена. У капелу се може ући из конака, као 
ми што смо, али и споља.

Манастир Сланци
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На брду изнад капеле ће, план је, бити саграђена и мала испосница. 
Силазимо у трпезарију и архимандрит ме успут пита јесам ли за 

кафу и ракију, велим да сам само за ракију, а кад седосмо, сипа ми 
лимунаду (“То је здраво. Це витамин!“) и тек кад сам ту чашу испраз-
нио донео ми је и ракију. Наравно да смо и ручали. Био је ту сладак 
купус, биле су и печурке, било је и салате, зелене, па младог лука, па 
ротквица, али и печених паприка белолучаних.

Као да се најмање деценију знамо, уз ручак смо причали о 
кра  је вима, црквама и манастирима у којима смо били или их само 
посећивали и о људима које смо сретали и познавали, о књигама и 
временима, добрим и мање добрим, о писцима и филозофима, о сли-
карима, живописцима; најмање о мени и о њему. 

Кад сам му предложио да га фотографишем, одбио је то с убеђењем 
чија гранитна тврдоћа није остављала ни најмање могућности да ико 
и само помисли да би некад и некако могао да начне његову монашку 
скромност. 

После друге ракије и још мало салате између неких краћих прича 
о временима и људима, о људима и обичајима, као и прича сведених 
на скоро само блесак слике истргнуте из сећања, дошла су нам два мо-
наха из неког удаљеног манастира: један да се архимандриту Андреју 
пожали на тамо неког, а други да ћути... Захвалим се на гостоприм-
ству, поздравим и полако кренем. 

Грожђе и чуда 

Преко безименог потока свратим на манастирско гробље, где су 
четири гроба: у првом реду само оца Стефана, за кога се по Београду 
прича да је додиром исцељивао и да ће сигурно бити проглашен за 
светог чим се на његовом гробу догоди неко чудо, а у другом свеште-
ника Перише Вранића из Сарајева, па монаха Игњатија и монахиње 
Гликерије, коју је отац Андреј, казао је, затекао овде у Сланцима кад 
је 1992. године дошао. Мало изван гробља видим необичан крст: као 
да је од дрвета, а није. 

У шетњи до аутобуса сетим се да сам већ био у једном хиландар-
ском метоху. Пре тачно тридесет година (на Благовести 1982. године) 
био сам – на повратку из Свете Горе, из Хиландара – у Какову, на ма-
настирском имању надомак Свете Горе, на имању које је нашој Светој 
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царској лаври поклонио, прича се, неки паша, који дуго, предуго није 
имао мушког порода, а силно је желео да има, па кад су му казали да 
ће добити сина, ако једе грожђа с лозе Св. Симеона и ако заиста верује 
да ће му то грожђе помоћи, а он јео и веровао, и још се зарекао да ће 
сина кад поодрасте довести да га остави у манастиру, те кад је јео и ве-
ровао, па добио сина и поодраслог га довео у Хиландар, мудри Хилан-
дарац му каза да „не примају голобраде и да води сина кући“, он је у 
знак захвалности поклонио то  големо и плодно Каково нашем Хилан-
дару. Ову су, или посве сличну, причу објавили многи, а код славног 
Нићифора Дучића (1832-1900), архимандрита, потпредседника Вели-
ког духовног суда, библиотекара Народне библиотеке и члана Српске 
краљевске академије, до чијег мишљења и иначе, не само о овом, него 
и о многим другим питањима из његова времена врло држим, нашао 
сам у Монографији Хиландара5 само ово: 

...При зиду (је) гроб Немањин. На њему је поклопница од бијелога 
мрамора; више њега балдахин позлаћен; а св. Симеун живописан на 
зиду изнад гроба, и висе двије старе иконе: Христова и Богородичина, 
а кандило вазда гори. 

По пријеносу његовијех светијех мошти из Хиландара у Студени-
цу, израсла је једна лоза из његова гроба кроза зид на изван, која и сада 
рађа најдивније грожђе, и држе га у Светој Гори за чудотворно.

Архимандрит Андреј причао ми је малопре како су и овде у Слан-
цима то грожђе с лозе Св. Симеона давали бездетним супружницима 
и како су неки долазили после да се захвале, јер су добили децу, али о 
томе – вели – није ништа остало записано. 

Приближавам се цркви у Великом Селу и опет мислим о хилан-
дарском метоху Каково, сада о томе како је отац Никанор (онај што је, 
као проигуман Хиландара, 1971. године донео овде у Сланце копију 
Тројеручице) позвао мајстора над мајсторима Драгомира Јашовића 
(1979. или 1980) да живопише црквицу на једном брежуљку каков-
ском и, како сам те Јашовићеве фреске видео још 1982. године и, ево, 
ни после три деценије не могу да их заборавим. Знам да је Јашовић 
живописао многе цркве по Србији, Српској, Црној Гори и расејању, на-
равно, увек с највишим оценама стручне јавности и огромним народ-
ним дивљењем, и покушавам да замислим како би он осликао цркву 

5 Четврта књига Књижевних радова архимандрита Нићифора Дучића, Београд, 
Државна штампарија Краљевине Србије, 1895. године.
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манастира у Сланцима да се неким чудом нашао овде 1/14. августа 
1961. године. Тог је дана патријарх српски г. Герман, као први који је 
после (1690) патријарха Арсенија III Чарнојевића дошао овде, служио 
велико бденије и положио камен темељац за обнову манастира... 
Био сам код Јашовића пре десетак дана и видео да, и после озбиљне 
болести, није престао да слика; ради дивне аквареле, на једном је баш 
она црквица из Какова. 

Од оснивања манастира Хиландар, 1198. године, многе су се вла-
дарске породице уписале у ктиторе и добротворе дарујући му зиратну 
земљу, шуме, воденице, цела села и цркве и манастире као метохе, 
па је тога у бољим временима бивало и много и доброг, а како је да-
нас – после свих оних давних комунистичких национализација и ових 
скорих квазидемократских приватизација уз празне приче о прекој 
потреби денационализације – казују муке које архимандрит манасти-
ра Сланци има у настојању да народној светињи коначно врати отето 
земљиште. 

Манастир Сланци је вероватно најудаљенији метох Хиландара, 
Каково му је сигурно најближи, а да ли између те две тачке на мапи 
српства и православља има још неких, не знам. Потрудићу се да саз-
нам пре него у октобру кренем још једном у Хиландар и у Каково, 
наравно.  

Душко М. Петровић



HIMNA SVETOM SAVI ISPEVANA 
U KUVE@DINU

Ни данас нисмо сасвим сигурни када и где је настала Химна по-
све ћена првом српском арихепископу Растку Немањићу – Светом 
Сави, јер смо народ чије историјске трагове брише време и догађаји. 
У бурним временима, ковитлацима и олујама, наши противници све 
чине да нам затру трагове. Тако је и у овом случају, па још увек трају 
истраживања и нагађања, јер, тамо где би требало да постоји писан 
траг о светосавској Химни, тамо је  ватром све спржено 1943. године, 
када су усташе спалиле  манастир Кувеждин, цркву, конаке, библио-
теку, архиву, а 60 монахиња је нашло смештај у манастиру Раковица 
код Београда.

Како других писаних трагова о Кувеждину нема, остаје предање 
забележено у рукописној књизи Слово Светог Јеролима из манасти-
ра Шишатовац, такође на Фрушкој гори, у којој је записано да је ма-
настир Кувеждин основао војвода и последњи српски деспот Стеван 
Штиљановић 1520. године, да негује култ Светог Саве и светосавску 
традицију. Других докумената који говоре о духовности и значају ма-
настира Кувеждин нема. Данас се зна да су рушевине и згариште на 
Фрушкој гори, поред села Дивош, стајале недирнуте све до 1997. годи-
не, када је обновљен део конака, а 2004. године почела је обнова цркве 
посвећене Светом Сави. Ватра једино није прогутала 20 икона, које 
је монахиња Јелена, која није хтела да оде из Кувеждина, пронашла у 
рушевинама цркве и сакрила у капели на манастирском гробљу. Своју 
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ревност и посвећеност монахиња Јелена је платила животом, јер су је 
усташе затекле на рушевинама манастира и стрељале. Те иконе, како 
тврде у Регионалном заводу за заштиту споменика културе у Сремској 
Митровици, биће враћене ускоро на олтар  обновљене цркве Светог 
Саве, која данас, обновљена,  делује нестварно – као бела голубица у 
планини, која само што не полети.  

Манастир Кувеждин

„Ускликнимо с љубављу светитељу Сави... „ химна посвећена пр-
вом српском архиепископу и књижевнику Светом Сави, настала је у 
манастиру Кувеждин на Фрушкој гори 1735. године. Ову свечану пес-
му испевао је владика Вршачки Јован Глигоријевић, који је касније 
постао и митрополит Карловачки. Песму је забележио јеромонах 
Силвестер Вучковић и 1832. пренео је у Хиландар.

У манастиру Кувеждин нема писаног трага када је настала ова 
песма и да ли је певана у манстирској цркви посевећеној Светом 
Сави, али историчари и истраживачи верују да је Химна Светом Сави, 
односно песма са насловом  „Песн Светитељу Сави и архиепископу 
сербскоме“, која је забележена тек 1832. године, појана у цркви овог 
манастира. А о првој школској слави постоји запис да је прослављена 
у Земуну 1812. године на иницијативу проте Јефтимија Ивановића, 
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који је претходно боравио у Кувеждину. Тада је основан и школски 
фонда са задатком да се „Свети Сава има обележавати сваке године, 
као заштитник српских школа“.

Манастирска архива у Кувеждину не постоји, изгорела је током 
другог светског рата па настојатељ ове обновљене светиње јеромонах 
Варнава не може да нам сведочи о светосавској химни.

– По предању знам да је Химна Светом Сави настала у овом мана-
стиру, али писаних трагова нема, jер је манастирска архива изгорела 
за време другог светског рата. Ако је Химна написана 1735. године 
онда је сигурно и појана у цркви Светог Саве, овде у манастиру, пре 
него што је постала школска слава у Срба – каже јеромонах Варнава.

Једини писани траг о Химни Светом Сави, о њеном настанку и ау-
тору, те јеромонаху који је песму записао и пренео  је у манастир Хи-
ландар, налазимо у споменици „Прва српска игуманија после средњег 
века“, коју је написала монахиња Теодора Васић, а издао манастир 
Ваведење Пресвете Богородице из Београда, 2006. године. У свом 
предговору за ову споменицу, професор др Драган Недељковић  пише 
да је у Кувеждину настала химна и спомиње њеног аутора Јована 
Георгијевића и јеромонаха Силвестра Вучковића, који је химну и за-
писао. У овом издању Недељковић не наводи извор података о настан-
ку Химне Светом Сави. 

Историчар Димитрије Руварац закључује да је песма настала у 
Срему, а закључак изводи на основу песмарице из 1845. године. Као 
могући аутор понегде се  спомиње  и песник и свештеник из Панчева, 
Васа Живковић, који је  живео од 1819. до 1891. године.

И док се Химна Светом Сави пева, док надахњује генерације срп-
ских ђака, још увек се истражује, како би се потврдили или деманто-
вали садашњи штури подаци о њеном настанку у манастиру Кувеж-
дин. Писаних докумената у Србији највероватније нема; постоји  само 
запис песме „Песн Светитељу Сави и архиепископу сербскоме“, коју 
је 1832. године  у Хиландар однео кувеждински јеромохан Силвестер 
Вучковић. Кључно место где би се у архиви могло сазнати када и како 
је Химна стигла на Свету гору, у манастир Хиландар, управо је архива 
овог манастира. Међутим,  веза са Кувеждином ипак постоји, па ди-
ректор Завода за заштиту споменика кулутре из Сремске Митровице 
Љубиша Шулаја, закључује:

– Штета је што нема кувеждинске архиве, међутим, запис др 
Драгана Недељковића о аутору Химне и јеромонаху који је записао 
стихове те свечане песме, даје ми за право да с разлогом мислим да 
је та свечана песма настала у манастиру Кувеждин, у време када је 
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овај манастир био пун живота и веома активних стваралаца. Да ли је 
појана у манастирској цркви у Кувеждину, тешко је рећи, јер нема пи-
саних трагова. Сматрам да би било веома важно да се сви ови подаци 
провере у архиви манастира Хиландар, јер је то сигурно тамо записа-
но ако је Химна стигла до ове светиње. Ако је јеромонах Силвестер 
Вучковић  1832. године однео текст Химне  на Свету гору, онда о томе 
постоји траг и он би био драгоцен и за будући живот тек обновљеног 
манастира Кувеждин, али и за српски род  – каже Шулаја.

Јеромонах Варнава, настојатељ манастира Кувеждин

Остаје да се детаљно  истражи да ли је Химна Светом Сави испе-
вана у Кувеждину на Фрушкој гори пре 277 година, онда и преписана  
стигла на Хиландар пре 180 година. То је део националне историје, па 
би било веома важно разјаснити све што се догађало са песмом „Песн 
Светитељу Сави и архиепископу сербскоме“, наравно,  и да  с поно-
сом наставимо да славимо школску славу, да темељније проучавамо 
живот и дело овог светитеља, јер нам то може бити и значајан путоказ 
за будућност,  да схватимо колико велик је допринос Светог Саве у 
свеукупном развоју српске државе и Српске  православне цркве.

Јеленко Слатинац    



SVETOSAVSKO SE]AWE I PAM]EWE

ПРОСЛАВА ДАНА СВЕТОГ САВЕ
Беседа домаћина Славе у Руском дому, 28. 1. 2012.

Даме и господо, уважени пријатељи,
Поштовани чланови Друштва „Свети Сава“, 
Поштовани председниче Друштва Свети сава, г. Зупан,
Поштовани представници Српке православне цркве, г. Панићу,
Поштовани представници Републике Српске, г. Цицовићу
Поштовани представници Министарстава вера и дијаспоре,
Поштовани домаћини из Руског дома (већ трећи пут смо овде),
Поштовани представници Филолошког факултета,
Поштовани представници Друштва за српски језик и књижевност 

Србије,
Драги ученици, драги наставници, 
Поштоваоци и пријатељи Друштва „Свети Сава“, драги СВЕТО-

САВЦИ,

Имам необично пријатну и лепу дужност да вас све поздравим у 
име Друштва „Свети Сава“, на, можемо рећи други дан ШКОЛСКЕ 
СЛАВЕ, на Дан преподобног Павла.  Друштво „Свети Сава“ ове го-
дине обележава ПРОСЛАВУ дана СВЕТОГ САВЕ овенчано орде-
ном Светог Саве другог реда, коју од јесенас, поводом 125 година 

821.163.41-5
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постојања, одлуком Светог Синода, с поносом носи као знак свето-
савског рада, светосавског пута и светосаввког држања у годинама и 
деценијама које су иза нас. 

Свети Сава и прослава дана Светог Саве обавезују на сећање 
и памћење , посебно данас, у важном дану наше историје и нашег 
колективног памћења. 

Кад већ поменух памћење, немамо већег од овог СВЕТОСАВ-
СКОГ, српско памћење и српска историја има два дела, оно до Светог 
Саве и оно после њега. До Светог Саве слаба нам је била и вера и 
историја и памћење, СРПСТВО пре Светог Саве има основно обележје 
да је дало Светог Саву. Можемо рећи да ни то није мало. 

Српство од Светог Саве с поносом слави дан Светог Саве и има 
СВЕТОСАВЉЕ , реч с неизмерном семантиком.

У важној књизи наше историје, 100 знаменитих  Срба , само 
су пре Светог Саве дати Стефан Немања и Стефан Првовенчани, а у 
тој књизи професорка Радмила Маринковић рече: „Међу сто знамени-
тих Срба Свети Сава је несумњиво најзнаменитији“.

Враћајући се својим коренима и својој историји, Срби увек до-
лазе, на крају, до Светог Саве и спознаје да је он онај темељни камен 
на коме се заснива целокупна зграда српске духовности. Свети Сава је 
темељ и последња одбрана нашег духовног бића. Све што имадосмо 
пре Светог Саве уклопило се у његов културни програм. Све што на-
стаде после Светог Саве ослонило се на темељ онога који је рођен у 
Расу око 1175. године, као трећи и најмлађи син госпође Ане и вели-
ког жупана свих српских и поморских земаља Стефана Немање. Рас-
тко је на крштењу постао најсветији међу свим светима.

Шта рећи ново о животу и делу Светог Саве, слободан сам каза-
ти да то није могуће, ко не зна живот и дело Светог Саве неће више 
моћи ништа научити, ми немамо личности у свеколикој историји која 
је СВЕТА ДА СВЕТИЈА НЕ МОЖЕ БИТИ, рекло би се да је то срећа 
за један народ, чија је историја успела да изнедри пуно СВЕТИХ, а 
Свети Сава је, већ рекосмо, НАЈСВЕТИЈИ.

Ипак, вреди знати, поновити и пренети да се Свети Сава још у 
раној младости окренуо извориштима европске цивилизације и то 
оној најстаријој, источној култури. Крах Византије и рушење Цари-
града нису поколебали његово биће. Тај ужас и велико разарање по-
бедила је његова природа и вера, нашао је снаге, у одсудном и теш-
ком времену, да идејном доследношћу, разборитошћу и државничком 
далековидошћу настави посао на осамостаљењу српске цркве и да 
мудрошћу и толеранцијом омогући признавање српске државне само-



247СВЕТОСАВСКО СЕЋАЊЕ И ПАМЋЕЊЕ

сталности, краљевском круном из Рима за брата Стефана, да организује 
Српску цркву и културни живот, уздигне земљу на цивилизацијски 
ниво правне државе, да од српског „племена“ направи „уљуђене 
људе“ како рече Милан Кашанин.

Данас, после 800 година, поред свега и изнад свега радује да су 
се Срби вратили вери, а није све изгледало тако лепо ни у даљој ни у 
новијој српској историји. Сетимо се само друге половине 20. века, до 
самог његовог краја када је СВЕТОСАВЉЕ било забрањено, а српска 
школа упркос пристојне, двестогодишње, традиције остала без школ-
ске славе. 

Као да је подизање Храма  Светог  Саве  на Врачару обавеза-
ло Србе да се врате вери и СВЕТОСАВЉУ. Подсетићу и на речи М. 
Бећковића, изговерене пре безмало 25 година: „Подижемо највећу 
богомољу кад нам је најтања вера. Подиже је одбожено покољење, у 
једно безбожно време. У недоба које је веровало да ни старе цркве ни-
чему неће служити, а било сигурно да нове неће градити. У не-време, 
у коме су први пут никли градови без цркава. Ни у послератном Бео-
граду, за пола века, није подигнута ниједна богомоља. Никаква, ни 
најмања. Сада се зида прва и једина... Највећа богомоља коју данас 
зида било који народ и било која вера. Гологлави Београд добија капу 
и на капи крст...“ (Бећковић: 1988).

Променио је ХРАМ гологлави Београд, Србију и СРПСТВО, 
вратио нам веру, подижемо цркве и славимо Светог Саву. Овим 
подсећањем желим са Вама, драги пријатељи, поделити радост како 
смо на испраћају прошлог века оставили „безбожништво“ и како се 
враћамо вери и СВЕТОСАВЉУ. Градимо цркве, славимо Светог Саву, 
у тешком времену, морамо знати да то није мало.

Не смемо, дакле,  заборавити да се доскора Светом Сави није 
дало да уђе у школе, данас је он, с радошћу свих нас поново школска 
слава, поново наша радост и поново наша вера, поново инспирација 
нашим ученицима, поново наша нада, поново наш највећи путоказ.  
Свети Сава је митска личност народног веровања и стални подстицај 
нашег постојања.

Верујући да ништа није случајно, тако је и место за храм, још пре 
три века одредио светитељ, ни место Руског дома није случајно, он је 
надомак знаменитих школа и факултета, уз највеће београдско поро-
дилиште, уз Саборну цркву, симбол Београда.

Нека свима вама, драги пријатељи, СВЕТОСАВЉЕ донесе ра-
дост, сваку срећу, желим вам да живите миру, у здрављу, да се владате 
СВЕТОСАВСКИ и да вам се све то СВЕТОСАВСКИ врати. 
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Ми смо данас овде и да покажемо јавно и јасно ко су српски школ-
ски СВЕТОСАВЦИ, ко су најбољи ученици и ко су њихови наставници, 
слава припада ученицима, а заслуга и наставницима. Додела награда 
представља централни део наше прославе, имена награђених нешто 
касније саопштиће професорка Јелена Ђорђевић, најбољи ученици 
прочитаће своје радове, награде ће им уручити председник Друштва 
г. Душан Зупан и помоћник министра вера г. Драган Новаковић. Хва-
ла нашим даровитим ученицима, ауторима награђених радова, наша 
прослава без њих не би имала смисла.

Наша је обавеза да поменемо и оне који су се искрено и од срца 
побринули да поред плакета, наши најбољи ученици и наставници 
добију и вредне поклоне.

Овог јануара уз нас су поклонима, тј. књигама били:
Завод за уџбенике,
Службени гласник РС,
Библиотека града Београда,
Народна библиотека Србије,
Издавачка кућа Драслар партнер,
Вукова задужбина,
Филолошки факултет у Београду и
Друштво за српски језик и књижевност Србије
Посебно хвала Филолошком факултету и његовој управи која је 

увек уз нас, а данас ће продекан Филолошког факултета, професорка 
Љ. Бајић уручити поклон и за велику  награду,  о томе када се буду 
делиле награде. 

Посебну  захвалност  дугујемо нашим љубазним домаћинима 
из Руског дома, Министарству вера и дијаспоре Републике Србије и 
представништву Републике Српске у Београду, и лично господину 
Цицовићу. Искрено хвала малом хору и диригенту Миодрагу Ђурићу, 
искрено хвала Хору славистике Филолошког факултета. Са  њима је 
Светосавље достојанственије, свечаније  и пријатније.

Са свима вама, драги СВЕТОСАВЦИ и пријатељи славити Све-
тог Саву је част, дугујем вам и захвалност што сте ме пажљиво сас-
лушали. 

Вељко Брборић
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* Браство, 1894, IV, 330-356 стр.
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IZVE[TAJ O RADU DRU[TVA 
„SVETI SAVA“ ZA 2011. GODINU

Година у којој смо прославили 125-годишњицу постојања донела 
је Друштву, као што се и очекивало, више активности, а то је, логично, 
захтевало и више ентузијазма у раду, па тек сада, кад смо се од свега тога 
одмакли (већ смо увелико у 2012. години) и кад смо занос и осећања 
стишали до нивоа на којем би ваљало да се окренемо плановима и 
акцијама које нас очекују у овој години, кад, дакле, можемо да го во-
римо без претеривања, кажем да нам је 2011. била једна од успе шни-
јих година.  

У оквиру припрема прославе овог заиста великог јубилеја прво 
смо се обратили Његовом краљевском височанству престолонаслед-
нику Александру који је прихватио да буде покровитељ наше про-
славе и у том својству је примио нашу делегацију у Белом двору на 
Дедињу. Састанку је присуствовао и члан Крунског савета, академик 
Матија Бећковић, а у делегацији су били: Душан Зупан, председник 
Друштва, Душко М. Петровић, председник Извршног одбора, проф. 
др Александра Вранеш и др Драган Новаковић, чланови Управног 
одбора, проф. др Злата Бојовић, проф. др Вељко Брборић и мр Перо 
Ђурђевић, чланови Извршног одбора и др Снежана Николајевић, члан 
Савета. 

У срдачном једночасовном разговору чланови делегације су упо-
знали престолонаследника са активностима Друштва „Свети Сава“, 
које је обновљено 1994. године и које, упркос неповољној економској 
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ситуацији у Србији, активно обавља своје основне просветне, хума-
нитарне и културне активности. Било је речи и о актуелним питањима 
и проблемима у хуманитарним активностима, о стању фондова и за-
дужбина, а саговорници су разменили мишљења и о актуелним пред-
лозима за решавање проблема реституције и сложили се да тренутно 
понуђена решења нису у складу са очекивањима бивших власника о 
правичној надокнади или о повратку имовине. Друштво „Свети Сава“, 
наиме, такође полаже право на повраћај знатне имовине у некретни-
нама, која му је била одузета после 1945. године.  

Истим поводом – 125-годишњица постојања Друштва – нашу 
де ле гацију примио је патријарх српски г. Иринеј, на Михољдан, 12. 
октобра, у Патријаршијском двору. У делегацији су били: академик 
Драгољуб Живојиновић, помоћник министра вера и дијаспоре др Дра-
ган Новаковић, проф. др Јасна Јанићијевић, проф др Злата Бојовић, 
проф. др Вељко Брборић и Душан Зупан, председник Друштва. 

Председник Друштва је упознао патријарха Иринеја са актив-
ностима овог, иначе,  најстаријег активног српског грађанског дру-
штва, које је основано 1886. године и с мањим прекидима радило 
до 1941. године, а група истакнутих српских интелектуалаца и чла-
нова породица бивших чланова управе Друштва обновила га 1994. 
године. 

У дужем разговору са делегацијом, Патријарх Иринеј дао је свој 
благослов за даљи рад Друштва „Свети Сава“ и истакао значај који 
таква удружења могу имати за српски народ и нарочито за српску 
омладину.  

Свечана академија у Народном позоришту у Београду, у суботу, 5. 
новембра 2011. године, протекла је, по свим досад забележеним утис-
цима и гостију и актера, на најбољи могући начин. Присуствовале су 
јој многе личности из државне администрације и владе, међу којима  и 
државни секретар у Министарству вера и дијаспоре прим. др Предраг 
Тајић, затим чланови Српске академија наука и уметности, Удружења 
књижевника Србије, Културно-просветне заједнице Београда, профе-
сори Београдског универзитета, дипломати из православних земаља 
акредитовани у Београду, међу којима и амбасадор Белорусије Влади-
мир Чушев, отправник послова Амбасаде Бугарске Георги Георгијев 
и други, чланови и пријатељи Друштва и српски уметници, од којих 
су неки и учествовали у програму. Такође су били присутни представ-
ници београдских установа које носе име Светог Саве, професори и 
директори средњих и основних школа које редовно учествују на тра-
диционалном Светосавском књижевном и ликовном конкурсу, пред-
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ставници Кола српских сестара на челу са председницом госпођом 
Милом Викторовић и Савеза Сокола Србије на челу са председницом 
проф. др Горданом Рајновић, као и председница Пододбора нашег 
Друштва из Бањалуке, госпођа Весна Аћић.  

Светосавска академија у Народном позоришту у Београду почела 
je химном Светом Сави. 

Српска православна црква одликовала је Друштво „Свети Сава“ 
Орденом Светога Саве другога реда. Орден је председнику Друштва, 
Душану Зупану уручио изасланик патријарха српског Иринеја, ви-
карни епископ ремезијански Андреј Ћилерџић, на свечаној академији 
истакао да је, на предлог патријарха Иринеја, Свети архијерејски си-
нод СПЦ одликовао Друштво „Свети Сава“: „за делатну љубав пре-
ма Светој мајци Цркви, нарочито показану његовим 125-годишњим 
доприносом у неговању Светосавља и очувању традиције и културе 
српског народа“.

Председник Друштва Душан Зупан прима 
Орден Светога Саве другог реда

Захваљући се у име Друштва. г. Зупан је рекао:

Ваше преосвештенство, драги пријатељи,
Наши преци и оснивачи би сигурно били поносни када би знали да 

је данас и овде Српска православна црква орденом Светог Саве одли-
ковала наше Друштво. Тиме смо се придружили угледном кругу носи-
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лаца овог важног одликовања – од Николе Тесле до Матије Бећковића 
и Новака Ђоковића, од Димитрија Медведева и Владимира Путина 
до патријарха Алексеја и Александра Солжењицина, од манастира 
Крушедола до Ваљевске гимназије... 

Орден Светога Саве другог реда

Овај орден примамо, пре свега, као признање и почаст нашим пре-
цима и претходницима који су се на свој, племенити и делотворни на-
чин борили за интересе српског народа у тешким тренуцима искушења 
и турске окупације, а затим и за српску омладину ван Србије, у разним 
историјским периодима и околностима.  Данас, 125 година касније, 
историја се на неки начин понавља: поново је пуно Срба ван своје ма-
тице, поново наступа потреба за очувањем њиховог идентитета у 
временима која јесу другачија, али нису ни мало лакша него она стара. 

Овај орден Светог Саве који ми данас примамо са великом захвал-
ношћу и поштовањем према нашој Светој мајци Цркви, посвећен је, 
пре свега, оној сјајној плејади државника, стваралаца и мислила-
ца који су Друштво створили и усмерили тако да оно преживи сва 
искушења којима су обиловала и обилују сва три века у којима је оно 
постојало и постоји. Он је нама данас инспирација и подршка. За-
гледани у прошлост, ми обезбеђујемо садашњост и спремамо се за 
будућност. На том путу и на том задатку, орден Светог Саве, као 
оличење светосавске мисли, нама је звезда водиља, путоказ у ком сме-
ру треба  да идемо, и као друштво, и као народ.
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Још једном, хвала патријарху српском Иринеју и Светом архи-
је рејском синоду на овом  изузетном признању које повезује векове и 
потврђује да добра дела не пролазе незапажено.  

Свечаност у Народном позоришту је била прилика да и наше 
Друштво ода признање појединцима и установама који су у проте-
клим годинама допринели његовом опстанку и напретку. 

Медаљом Друштва „Свети Сава“ одликовани су: проф. др Богољуб 
Шијаковић, ранији министар вера, и проф. др Јасна Јанићијевић, 
дугогодишњи генерални секретар Друштва. 

Плакете Друштва „Свети Сава“ добили су: Завод за уџбенике 
у Београду, Филолошки факултет у Београду, др Драган Новаковић, 
помоћник министра вера и дијаспоре и г. Млађен Цицовић, директор 
Представништва Републике Српске у Србији. 

У име свих који су добили наша признања захвалила се проф. др 
Јасна Јанићијевић: 

Поштовани гости, чланови и пријатељи Друштва Свети Сава,
Дозволите ми да се у име нас који смо данас добили ова висока 

признања, захвалим онима који су нас изабрали међу многима, такође 
заслужиним за рад Друштва. Ја лично, своју награду, медаљу Друшт-
ва, желим да поделим са свим члановима Извршног одбора са којима 
сам радила више од 15 година као генерални секретар и без којих да-
нас сигурно не бисмо били у овој велелепној дворани и славили овако 
редак јубилеј. 

Јер мало је оних који се данас у Србији могу да похвале да трају 
125 година. Као што сви знате, Друштво је 24. августа 1886, осно-
вао Светомир Николајевић, велико име српске културне и политич-
ке историје, професор Велике школе, министар, председник владе и 
шта још све не. Са својим истомишљеницима желео је да преко једне 
овакве невладине институције, помогне и олакша живот својих суна-
родника који су живели под Турцима, у још неослобођеним крајевима 
Македоније и Старе Србије. Да им поврати понос и да снагу, да пре-
ко просвете ојачају у тим крајевима јер ће, како су говорили,  туђини 
иначе да им отму језик и веру.  Отуда је основна идеја водиља осни-
вача била да се „шири просвета и негује национално осећање врлине у 
српском народу“. А то се чинило књигом, школом, сликом и песмом. И 
то је записано у свим документима Друштва до данашњег дана, без 
обзира на извесне промене које је Друштво доживело током година 
свог постојања.

А доживљавало је све оне мене, успоне и падове кроз које је прола-
зио и српски народ, па је тако три пута бивало угашено да би се сваки 
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пут обновило, као феникс из 
пепела. Гасили су га ратови: 
први пут Балкански после 
чега је кратко обновљено, 
па затим Први светски, 
после кога је обновљено у 
новој великој заједници на-
рода јужнословенских, да 
би по трећи пут било уга-
шено почетком Другог свет-
ског рата. Дефинитивно је 
забрањено доласком нове 
власти 1945, којој није било 
стало до српске прошлости, 
вере и светиња, већ само 
до „светле будућности“ у 
којој за оваква друштва није 
било места. Па ипак, пара-
доксално овај пут,  Друшт-
во је обновљено усред новог 
рата 1994, који је беснео на 
тлу бивше велике заједничке 
државе. У то смутно време, предвођена потомцима некадашњих 
чланова старог друштва (какав је био и покретач свега, покојни Мла-
ден Гавриловић, новинар, и други), група београдских интелектуала-
ца, професора универзитета, књижевника, лекара, адвоката, нови-
нара, дипломата, схватила је да је потребно поново оживети једну 
организацију која ће да се бави младима и да помаже својој браћи 
која су остала у новонасталим државама. Помоћи ће им не оружјем, 
већ као и некад Светомир Николајевић, књигом, школом, сликом и пес-
мом. Или краће, просветом и културом. Отуда су јаке наше везе са 
Републиком Српском, са њеном омладином која здушно учествује у 
раду Друштва, преко Светосавског  темата где добија бројне на-
граде које нам великим делом, обезбеђују управо данашњи добитници 
повеља Друштва. Тиме ови млади људи показују своју приврженост 
матици, али и своју оданост православљу и светосавској идеји. Тру-
димо се да ојачамо везе са Србима са Косова, али у том послу наи-
лазимо на многе потешкоће.  Позвали смо их да дођу данас, а ево 
шта нам је поручио преко интернета професор Добривоје Ђурђевић 
из Лепосавића: „Веома ми је жао што нећу моћи да присуствујем 

Др Јасна Јанићијевић
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прослави јубилеја Друштва Свети Сава. Тог дана ћу бити на барика-
дама у одбрани српства на Косову. Биће ми много лакше јер знам да 
има у српском народу неко као што је Друштво „Свети Сава“ које 
се бори за српство и сав српски народ. Срдачан поздрав вама и свим 
члановима Друштва, проф. Добривоје Ђурђевић“.

На крају, као неко ко је у Друштву дуго и много радио, хтела 
бих да изразим своју наду да ће нова управа успети у ономе у чему 
ми нисмо, мада смо то желели и настојали.  Мислим и да ће сви они 
који су данас добили ова лепа признања, поделити са мном ову жељу. 
А то је да што више младих људи уведемо у наше редове, пре свих 
професоре и наставнике основних и средњих школа и њихове ђаке, да 
младост у ово старо друштво унесе свежину, нову снагу и полет, и 
да то буде таква младост којој је на срцу српска културна историја 
и традиција и која љуби Светосавље.

Светосавску беседу на овој свечаности, која је одржана под 
покровитељством престолонаследника Александра Карађорђевића и 
са благословом патријарха Иринеја, одржао је члан Крунског саве-
та и изасланик престолонаследника, принца Александра II, академик 
Матија Бећковић:

Допустите да у пригодном беседном слову поводом 125-годи-
шњи це Друштва „Свети Сава“ славословимо у славу Светог Саве 
прослављајући онога који је њега прославио.

Беседу Светом Сави говори академик Матија Бећковић
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Српски народ је најважније дело Светог Саве, а Свети Сава нај ва-
жније дело српског народа. А обоје су дела Исуса Христа који се јавио 
и под њиховим именима. Другим речима, Свети Сава је једно од имена 
Исуса Христа. И колико смо одани свом светитељу, толико смо одани 
и Спаситељу света. Тако се вековима стварају и престварају, ткају и 
преткивају, српски народ и Свети Сава. Дело једног народа постало је дело 
једног човека који се обукао у Христа и свој народ обукао у једно тело.

Наш највећи појединац, стуб српске културне и моралне свести, 
збир је свих нас, а његово име збирно је име српског народа. Не бис-
мо погрешили ни када бисмо српски народ назвали Друштво „Светог 
Саве“ и казали да не славимо 125 година колико је старо Друштво  
него онолико колико их има Свети Сава.

За Светог Саву знамо и ко га је родио и кад се родио и где се ро-
дио, али колико има година остаје тајна у којој се преплићу и надмећу 
његове две биографије. Једна у  житију, а друга у народном предању.

Свети Сава је извадио прву личну карту српског народа и у њој 
оставио свој портрет рађен према живом моделу, онај милешевски 
„чији поглед прониче седмосветла небеса“, оверио је својеручним 
потписом и запечатио својим печатом. И  од тад знамо ко смо, шта 
смо и коме припадамо.

Али народно предање је животопис Светог Саве антидати-
рало и преместило на почетак света, дајући му пресудну улогу не 
само у својој историјској судбини него и у историји универзума. То 
није само улога културног хероја  и цивилизатора него и демијурга 
и космотворца. На једну главу стављена је  сва слава прошлости и 
будућности, дајући космичке размере његовој личности. Зато Свети 
Сава нема парбеника  међу светитељима других народа. Тек као да-
леки одблесци спомињу се његова сабраћа Свети Патрик у Ирској и 
Месроп Маштоц у Јерменији.

Сва српска земља је лична карта Светог Саве. На њој су заувек 
утиснуте његове очи, стопе, прсти, руке, ребра, поља, стране, боро-
ви, извори, почивала. Српски народ живи на земљи његовог тела и под 
небом његове душе.

Народна песма казује да га је звезда Даница заједно са Светим 
Петром узела за девера кад се удавала за сјајни месец. Том прили-
ком невеста је девере богато даривала дајући Светом Петру велике 
врућине, а Светом Сави на води ледове.

Свети Сава је свом роду даровао  кесу која се не може испразни-
ти, краву која непрестано даје млеко, крчаг из којег се могу напунити 
све посуде, крст чијим знаком се хлеб  по жељи повећава…
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Било је Срба и пре Светог Саве, али је Свети Сава први Србин 
који је знао ко је.

Било је цркве и пре Светог Саве, али је Свети Сава основао цркву 
и назвао је српском.

Било је манастира и пре Светог Саве, али је Хиландар најдоњи 
камен нашег духовног постојања.

Било је деце и пре Светог Саве, али ниједно није заволело бога коли-
ко је он волео нас, прелазећи пут од храста, Растка, Раса – до Христа, 
небеског грађанства и градитељства. И  доказао да се не може бити 
свет, а не бити светски, да се не може бити човек, а не бити свечовек, 
да се не може бити  небески, а не бити свечовечански.

Било је очева и синова и пре Светог Саве и Симеона Немање, али 
су њих двојица постали света двојица, синоними синства и очинства. 
Они су прешли пут од оца и сина до Свеоца и Оченаша, од земаљске 
до небеске цркве, од братства једног народа до братства читавог 
човечанства.

Било је писаца и пре Светог Саве, али је Свети Сава први српски 
писац чије име и презиме знамо.  

Било је српског језика и пре Светог Саве, али он је написао прву 
здраву реченицу на српском језику.

Било је молитви и пре Светог Саве, али се он први помолио на 
српском језику и доказао да је свака племенита мисао и свака јасна 
реченица само друго име за молитву. 

Било је писмености и пре Светог Саве, али се све што му је прет-
ходило у њему поново родило и препородило.

Било је пре Светог Саве и болница и учионица и библиотека, али је 
прву болницу, прву учионицу и прву библиотеку основао Свети Сава.

Било је пре Светог Саве и крста и слова и писма и језика и пута и 
имена, али је Свети Сава одредио и крст којим се крстимо и језик којим 
говоримо, и писмо којим пишемо и пут којим идемо и име којим се зовемо.

Речено је да без писмености не би било ни Немање ни Светог 
Саве ни Немањићске државе од чије славе српски народ живи до 
данашњега дана. Држава није могла настати ни из чега ни писме-
ност почети ни од кога, али Немања је родоначелник државе, а Свети 
Сава српске цркве и од њих је немањићска лоза постала светородна.

Реч да је Србија Исток Западу, а Запад Истоку извучена је из 
суштине његовог дела иако није канула с његовог пера. Независност 
у односу и на Рим и на Цариград, самосталност и самосвест виде се 
у свему што је градио, бојама и писменима насталим из укрштаја  
где се исток и запад нису помешали него дали нешто треће. Симбол 
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тог трећег је трећа рука насликана на оној  икони која му је у Светој 
земљи кренула у сусрет чим га је угледала. Икони коју је он донео у 
Хиландар, родно место наше писмености и усмености. Том руком је 
створено све што је стварано и што се  ствара, гради, слика, пише и 
пева  на српском језику до данашњега дана.  

Том руком се зида и храм на Врачару у коме у наше време васкрса-
ва тело Светог Саве.

Као и сви велики Срби и Свети Сава је био велики Европљанин, 
један од највећих у свом времену, и то оне Европе коју је Србија укра-
сила с највише храмова на хришћанском истоку.

Честитајући  Друштву „Свети Сава“ велики јубилеј и орден 
Све  тог Саве, дозволите да на крају, учиним један предлог и споме-
нем само једну од толиких још неиспуњених светих обавеза, коју би 
Друштво „Свети Сава“, вршећи своје дужности, могло помоћи да 
се оствари. Реч је о земним остацима Николе Тесле, који противно 
свим Божјим и људским законима још нису предати мајци земљи и 
већ деценијама чаме несахрањени у његовом музеју у Београду. Свети 
Ар хи јерејски сабор је поодавно одлучио да се они сахране пред Све-
тосавским храмом на Врачару, али то није учињено. Никола Тесла 
је и по оцу и по мајци син свештеника и по оцу и по мајци и потомак  
четрдесет свештеника и двојице владика Српске православне цркве. 
Нека би се његов прах придао праху Светог Саве, како би ли нас у 
мраку у којем живимо заједно обасјали са Врачара.

У уметничком делу програма који је приредио Милован Вите-
зовић, а режирао Живорад Ајдачић, учествовали су глумци Љи ља на 
Благојевић, Светлана Сретеновић, Ненад Хаџи Маричић и Небојша 
Кундачина, песници Љубивоје Ршумовић, Душко М. Петровић, 
Манојле Гавриловић и Слободан Станишић, пијанисткиње Снежана 
Николајевић и Весна Кршић, дечји хор „Чаролија“, диригент Леонти-
на Пат, и Хор Светосавског храма, диригент Јелена Јеж.

 
О Аранђеловдану 2011. године Управни и Извршини одбор 

Друштва „Свети Сава“ упутили су јавности апел ЗА МИР ПЕПЕЛУ 
ТЕСЛИНОМ:

У години у којој – као најстарије активно удружење грађана у 
Србији – слави 125 година постојања, Друштво „Свети Сава“ сма-
тра се позваним да јавно укаже на непримерен однос према зем-
ним остацима Николе Тесле, најславнијег Србина новог доба и да с 
љубављу према њему и дивљењем према свему што је овај геније на-
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шег рода учинио за цео свет, позове удружења грађана, институције 
науке, културе и уметности у Србији и све Србе у земљи и расејању 
да нас подрже у захтеву да власт Београда и Србије, коначно и нео-
позиво, дозволи да и овај покојник буде сахрањен. 

На Божић, 7. јануара 2012. године, почеће да тече и седамдесе-
та година од смрти Николе Тесле, а шест месеци потом (јула 2012) 
навршиће се 55 година откако је његов пепео пренесен из Њујорка 
у Београд и нехришћански смештен у Музеј, заједно са патентима, 
цртежима, сликама и личним стварима. 

Годину пред којом смо видимо као годину у којој ће овај народ и 
ова држава коначно наћи мир пепелу Теслином. 

Опело које је 12. јануара 1943. године, у цркви Светог Јована Бо-
гослова на Менхетну, у Њујорку, почео бискуп Менинг на енглеском, 
наставио је на српском језику прота Душан Шуклетовић, старешина 
храма Светог Саве у њујоршкој парохији. 

Парастос Николи Тесли, и на српској земљи, и на српском језику, 
био је у Саборној цркви у Београду 23. јануара 2006. године, поводом 
150-годишњице рођења великог научника. 

На мајском заседању те године Свети архијерејски сабор Српске 
православне цркве подржао је иницијативу више српских владика да 
се урна са прахом српског научника сахрани испред Храма Светог 
Саве на Врачару, као што су Вук и Доситеј сахрањени испред Сабор-
не цркве, али је градска власт одбила да изда потребну дозволу. 

Пет година после тога одлучили смо да иницијативу српских вла-
дика преточимо у захтев, јер – као што сви људи имају једнако право 
на живот, тако сви људи имају и једнако право на сахрану. 

Не смемо и нећемо дозволити да тог права буде лишен само Ни-
кола Тесла. 

Музеј није гробно место. 
Пепео Николе Тесле није музејски експонат. 
На врачарском платоу, на месту где је Синан-паша спалио мош-

ти Светог Саве с намером да заплаши народ српски и отме га од вере 
православне, на месту где смо с љубављу и вером подигли наш највећи 
храм светосавски, видимо и место вечном починку Николе Тесле. 

Да род и народ знају где му је гроб!
Позивамо сва удружења грађана, све институције науке, културе 

и уметности у Србији и све Србе у земљи и расејању да нас подрже 
у овом захтеву. 

Тако нам Бог помогао. 
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До 26. децембра 2011. подршке овом Апелу стизале су скоро сва-
кодневно. Тог дана је у „Политици“ објављена одлука Извршног од-
бора Матице српске, а сличне подршке су стизале и касније, у овој 
години. Међу онима који су нас подржали издвајају се: Владика ка-
надски Георгије, Мила Викторовић у име Кола српских сестара, Ра-
домир Андрић у име Удружења књижевника Србије, Немања Видић у 
име Друштва Ћирилица, др Драгутин Илић у име Друштва Змијање, 
Бањалука, Радомир Батуран у име редакције часописа Људи гово-
ре, Торонто, Милојко Будимир, у име Теслиних земљака, Удружења 
Срба избеглих и прогнаних из Хрватске, Стеван Р. Стевић из Брчког, 
Милица Мирић, из Бечеја, Дарко Бабић, Никола Радошевић, Алекса 
Ђурић... 

Наравно, и 2011. година је почела Светосавском прославом и 
доделом награда на књижевном конкурсу у Београду и ликовном у 
Бањалуци ученицима основних и средњих школа Србије, Српске, Црне 
Горе и расејања, али због изузетног значаја 125-годишњице Друштва, 
добијања Ордена Светог Саве, свечане академије у Народном позо-
ришту у Београду и нашег Апела који је академик Бећковић на тој 
свечаности иницирао, у овом извештају тек сада крећем од суботе, 22. 
јануара и наше традиционалне прославе Савиндана, која је ово пута 
уприличена у модерном амбијенту обновљеног Театра „Култ“, где се 
окупило више од две стотине ученика, наставника, чланова Друштва 
„Свети Сава“ и наших пријатеља.

После службе и освећења славског колача, хор Основне школе „Петар 
Кочић“ са Новог Београда је и ове године отпевао неколико светосавских 
песама, а потом су уследили: одлука жирија Светосавског књижевног 
конкурса (проф. Јелена Ђорђевић), додела награда победницима и читање 
најбољих радова. Велику награду Светосавског књижевног конкурса ове 
године је добио ученик Никола Боровчанин, из ОШ „Васа Чарапић“ из 
Белог Потока код Београда. Њему је посебне дарове уручио помоћник 
министра вера у Влади Републике Србије др Драган Новаковић. По оп-
штем уверењу и жирија а и публике, у питању је изузетно квалитретан 
рад, који се среће можда једном у више година.  

Песму Бранка В. Радичевића о Светом Сави говорила је глумица 
Александра Рукавина, која је водила и конферансу, а у оквиру умет-
ничког програма изведен је и део из комада „Наша ствар“Андреја 
Јелића Мариокова, у извођењу глумца Небојше Дугалића и вокалне 
групе „Наша ствар“, у режији Славенка Салетовића.  

Целу приредбу је ове године веома успешно осмислио члан Из-
вршног одбора Друштва г. Перо Ђурђевић, који је задужен за сценску 
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делатност, а драгоцену помоћ су пружиле госпођа Јасна Јанићијевић, 
донедавни генерални секретар Друштва и госпођа Јованка Додиг, 
члан Друштва. 

Свим добитницима и њиховим професорима уручене су, и ове го-
дине, вредне књиге које су поклонили, учествујући у нашем слављу 
и подржавајући наше прегнуће, познати српски издавачи, на чему им 
посебно захваљујемо: Вукова задужбина, Чигоја, Драслар партнер, 
Букленд, Стубови културе, Српска књижевна задруга, Албатрос плус 
и Сигнатуре, као и Народна библиотека Србије и Библиотека града 
Београда.  

Слично је било и у Бањалуци. На свечаности у Бањалуци радост 
успеха на ликовном конкурсу нашег Пододбора у Републици Српској 
– тема је била ШТАП СВЕТОГ САВЕ – поделиле су три ученице, 
добитнице прве, друге и треће награде, али и још три чије је аутор-
ство, заједничко, успело да освоји једну специјалну награду. Поред 
награђених радова, бањалучкој публици је у великом холу Дјечијег 
позоришта Републике Српске, на пригодној изложби показано још 49 
сликарских и скулпторских дела ученика из Нових Бановаца, Поточа-
на, Долова, Стројица, Станара, Пакленице Доње, Сомбора, Бањалуке, 
Књажевца, Слатине, Лакташа, Козлука и Ђулића. 

Председница жирија, мр сликарства Берина Шушчевић, саопшти-
ла је олдуку да је првонаграђени рад дело Росе Јотановић, ученица 
Основне школе „Милош Црњански“, Поточани. Уз пригодну беседу 
и добре жеље и наде у даљи успешан рад Пододбора друштва „Свети 
Сава“ у Републици Српској, награду најуспешнијој младој ликовној 
уметници уручио је помоћник министра просвете и културе Републи-
ке Српске, г. Мирослав Бобрек. 

Награде су биле лепе (повеље), корисне (књиге) и слатке (чоко-
ладе, бомбони, колачи), а тако је (лепо, корисно и слатко) било и на 
веселом дружењу потом. 

Око Трибине друштва „Свети Сава“ у 2011. години окупили смо 
се два пута. 

Прво у Библиотеци града Београда, Одељење периодике, 7. апри-
ла кад смо промовисали наш часопис „Братство“ број 14 (за 2010. го-
дину). Говорили су: главни уредник, проф. др Злата Бојовић, чланови 
редакције и аутори прилога у овом броју часописа академик Петар 
Влаховић и Душко М. Петровић, као и пријатељ друштва проф. др 
Гордана Јовановић са Филолошког факултета у Београду, а други пут 
2. јуна 2011, у сали Педагошког музеја, где је доц. др Александар 
Милановић говорио о реформи језика и правописа Саве Мркаља.  
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Библиотеци Српске патријаршије поклонили смо комплет по-
слератних „Братстава“, као и друга наша досад штампана издања. 
Наша издања уручили смо и Првој крагујевачкој гимназији, Библи-
отеци Музеја у Аранђеловцу и црквено-школској општини СПЦ у 
Јоханесбургу, Јужна Африка. 

Наставили смо упоран рад на сакупљању документације са до-
казима својине Друштва на непокретностима одузетим после рата, а 
у вези са могућом реституцијом. Поред осталих архива, добили смо 
приступ и документима из архиве Патријаршије, документима који се 
односе на нашу својину.  

Друштво „Свети Сава“, са својим пододбором у Бањалуци и За-
ви чајним друштвом „Змијање“ из Бањалуке, уз свесрдну помоћ Пред-
ставништва Републике Српске у Србији, 26. и 27. августа 2011. године 
организовало је пренос Кочићеве иконе – Св. Игњатије – из Београда у 
манастир Гомионица, у којем је Петров отац, свештеник Јован Кочић, 
оставши удовац, био калуђер (1879, отац Герасим), а Петров брат Илија 
игуман. Петар Кочић је у овом манастиру стекао прво образовање. 

Икона Петра Кочића први пут је стигла у Београд, вероватно, 
1904. године, кад је Кочић, по венчању с Милком Вукомановић, пре-
шао у Србију, да би после Кочићевог службовања у Скопљу, Битољу, 
Сарајеву, Бањалуци и његове мученичке смрти у окупираном Београ-
ду (1916), поново стигла у овај град кад се Милка преселила овде. 
Милка Кочић ће породичну икону касније оставити својој кћерки 
Душици, а Душица свој кћерки Бојани, чија ће је кћер, дакле, прау-
нука Петра Кочића, Весна Аћимић ове године, заједно са својом де-
цом Наташом и Стефаном и књижевницима из Београда, Бањалуке 
и Грачанице, Мирјаном Булатовић, Драганом Колунџијом, Стевком 
Козић Прерадовић, Ранком Павловићем, Живком Вујићем и Рат-
ком Поповићем, понети на дар манастиру Гомионица. С благосло-
вом епископа бањалучког г. Јефрема, икона је у петак, 26. августа, 
стигла у Бањалуку и уз молитву свештеника Драгана Максимовића 
смештена у олтар Храма Христа Спаситеља. Сутрадан, 27. августа, 
Кочићевим потомцима и књижевницима из Београда, Бањалуке и Гра-
чанице придружили су се академик Драгослав Михаиловић, добитник 
„Кочићеве награде 2011“ и Милан Анђелковић, ученик Основне шко-
ле „Петар Кочић“ у Брњаку, општина Зубин Поток, добитник награде 
„Змијањче“. Кочићеву икону из руку дародаваца примила је игуманија 
Јефимија. У манастирској цркви, посвећеној Ваведењу Пресвете Бо-
городице, после молитве и пригодне беседе оца Методија, о Кочићу 
и икони сам, у име Друштва „Свети Сава“, организатора ове акције, 
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рекао неколико речи, а потом смо у порти манастира приредили лепо 
књижевно подне. 

На крају ваља казати да смо у 2011. години имали онолико саста-
нака колико је било потребно да се све, што се у тој години догађало 
и радило, добро припреми и организује.  

На заједничкој, децембарској седници Управног и Извршног 
одбора, једногласно смо за председника Савета Друштва изабрали 
нашег дугогодишњег члана, академика Драгољуба Живојиновића. 
Свети архијерејски синод Српске православне цркве је, потом, као 
свог представника у Савету нашег Друштва, делегирао свештеника 
Радивоја Панића, старешину Светосавског храма на Врачару. 

На истој седници, Управни и Извршни одбор су примили к знању 
оставку на чланство у Надзорном одбору и у самом Друштву проф. 
др Бојана Ђорђевића, који се није сложио са иницијативом за сахрану 
посмртних остатака Николе Тесле.

 Душан М. Петровић
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Драган Новаковић: СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У СТАРОЈ 

СРБИЈИ И МАКЕДОНИЈИ ОД УКИДАЊА ПЕЋКЕ 
ПАТРИЈАРШИЈЕ 1766. ГОДИНЕ ДО ОСЛОБОЂЕЊА

Владимир Стојанчевић: ШВАЈЦАРАЦ АРЧИБАЛД РАЈС О СРБИЈИ 
И СРБИМА ЗА ВРЕМЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Драгољуб Р. Живојиновић: НЕУТРАЛНОСТ ИЛИ РАТ: 
КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА 1939–1941.

Петар Влаховић: УЛОГА МАНАСТИРА МОРАЧЕ У 
КУЛТУРНОИСТОРИЈСКОМ НАСЛЕЂУ ЦРНЕ ГОРЕ

Ирена Арсић: О СВЕТОСАВСКИМ СВЕЧАНОСТИМА У 
ДУБРОВНИКУ КРАЈЕМ XIX ВЕКА

Владимир Јовановић: ПОЕЗИЈА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ КАО 
ИНСПИРАЦИЈА НАШИХ МУЗИЧКИХ СТВАРАЛАЦА 

Драгана Мршевић-Радовић: ПАРЕМИЈЕ: ТЕКСТУАЛНИ ОКВИР ЗА 
НАЦИОНАЛНУ КУЛТУРУ

Злата Бојовић: СРПСКА ПАРЕМИОГРАФИЈА
Биљана Сикимић: ЗАПИСИ О ВУЧАРИМА НА КОСОВУ
ИЗ ПУТНЕ БЕЛЕЖНИЦЕ
М. С. Гавриловић: МАНАСТИР САВИНА ТРЕЗОР ИСТОРИЈСКЕ 

ГРАЂЕ НАШЕ КУЛТУРНЕ ПРОШЛОСТИ И ДУХОВНОСТИ 
СРБИ У СВЕТУ
Душан Зупан: СРБИ И СЛОВЕНЦИ: ПРИЈАТЕЉИ ЗАУВЕК?
Никола Милованчев: СРБИ И СРПСКА ВЛАСТЕЛА БРАНКОВИЋИ 

У СЛОВЕНИЈИ И СЕВЕРНОЈ ИТАЛИЈИ У XV ВЕКУ
Горан Башић: ПОЛОЖАЈ ЕТНИЧКИХ МАЊИНА У ДРЖАВАМА 

НАСТАЛИМ НА ПРОСТОРУ ПРЕТХОДНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
ИЗ РАДА ДРУШТВА „СВЕТИ САВА“
Проф. др Јасна Јанићијевић: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА 

„СВЕТИ САВА“ У 2002. ГОДИНИ
Проф. др Јасна Јанићијевић: „САВИНДАН“ – РЕВИЈА ЗА СРПСКУ 

ДУХОВНУ ОБНОВУ 2003.
ИЗ СТАРОГ „БРАСТВА“
Митар С. Влаховић: ЛУЖИЧКИ СРБИ И ЊИХОВА ДОМОВИНА
САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“
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БРАТСТВО VIII, 2004.

Рајко Петров Ного: СУЗНА МОЛИТВА
Драгољуб Р. Живојиновић: ПРИЛИКЕ У БЕОГРАДСКОМ 

ПАШАЛУКУ И ПОЧЕТАК ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА 
1790–1804. ГОДИНЕ

Снежана Самарџија: ЛИК КАРАЂОРЂА У ВУКОВОЈ ЗБИРЦИ
Бошко Сувајџић: КА ПОЕТИЦИ УСТАНИЧКЕ ЕПИКЕ ФИЛИПА 

ВИШЊИЋА
Михаило Војводић: СТОЈАН НОВАКОВИЋ И РУСИЈА
Петар Влаховић: ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА СРПСКИХ СЕЛА У XIX 

И ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XX ВЕКА
Арсен Ђуровић: УЛОГА ХУМАНИТАРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

У ДРУШТВЕНОМ ЖИВОТУ КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ 
ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА

Недељко Радосављевић: РЕЛИГИОЗНОСТ СРПСКОГ ДРУШТВА 
КРАЈЕМ XVIII И ПОЧЕТКОМ XIX ВЕКА

Милош Немањић: КЊИГЕ, ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И БИБЛИОТЕЧКЕ 
УСТАНОВЕ У СРБИЈИ XIX ВЕКА

Борислава Лилић: САВА ФИЛАРЕТОВ И ВУК КАРАЏИЋ
Душан Костић: ХОРОВИ МЕЂУ ФРЕСКАМА
Владимир Стојанчевић: МИЛОШ С. МИЛОЈЕВИЋ И ЊЕГОВ 

ПУТОПИС О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
Младен Гавриловић: ПОД АПСИДОМ ЈЕРУСАЛИМА
Саша Недељковић: КУЛТУРНО ДЕЛОВАЊЕ СРБА У ПРИМОРЈУ
СРБИ У СВЕТУ
Петар Влаховић: ТРАГ СРБА У РУСКОМ ЦАРСТВУ КОЈИХ ВИШЕ 

НЕМА
ИЗ СТАРОГ „БРАСТВА“
Боривоје Дробњаковић: ТОПОЛА, КАРАЂОРЂЕВА ПРЕСТОНИЦА.
Јасна Јанићијевић: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА 

„СВЕТИ САВА“ 2003.
Драгана Мршевић-Радовић: ДУЖАН КАО ГРЧКА
СТАТУТ ДРУШТВА „СВЕТИ САВА“
САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“
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БРАТСТВО IX, 2005.

Кристина Јоцковић: СЛОВО СВЕТОМ САВИ
Снежана Бојовић: ОСНИВАЊЕ БЕОГРАДСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА 

1905. ГОДИНЕ
Арсен Ђуровић: СВЕТОМИР НИКОЛАЈЕВИЋ – РЕКТОР ВЕЛИКЕ 

ШКОЛЕ И ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА „СВЕТИ САВА“
Петар Влаховић: ЕТНОЛОГИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У 

БЕОГРАДУ
Предраг Пузовић: БОГОСЛОВСКЕ ШКОЛЕ СРПСКЕ 

ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ПРЕ ОТВАРАЊА 
БОГОСЛОВСКОГ ФАКУЛТЕТА

Ирена Арсић: МАТИЈА БАН И ПОКУШАЈ ОСНИВАЊА ДРУШТВА 
СВЕТОГ САВЕ

Владимир Стојанчевић: ШВАЈЦАРАЦ ДР АДОЛФ ФИШЕР О 
СРБИМА У СВОЈОЈ КЊИЗИ AN DER SERBISCHEN FRONT, 
У БАЛКАНСКОМ РАТУ 1912. ГОДИНЕ

Драгољуб Живојиновић: АДМИРАЛ ЕРНЕСТ Ч. Т. ТРУБРИЏ: 
ДНЕВНИК ИЗ СРБИЈЕ 1915.

ИЗ ПУТНЕ БЕЛЕЖНИЦЕ
Младен Гавриловић: МАНАСТИРИ ДАЛИБЕЛЕ – СВЕТИЊЕ 

ПРАВОСЛАВАЦА СА РОГА АФРИКЕ
Љубинко Раденковић: ВОДЕНИЦА У КУЛТУРИ СРБА
Саша Недељковић: ИЗ ПРОШЛОСТИ СОКОЛСТВА
СРБИ У СВЕТУ
Драган Недељковић: ВЕТО НА НЕСЛОГУ
ИЗ СТАРОГ „БРАСТВА“
Радослав Перовић: ДНЕВНИК ЈЕРЕМИЈЕ ГАГИЋА
Јасна Јанићејевић: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА 

„СВЕТИ САВА“ 2004.
САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“

БРАТСТВО X, 2006.

Ђуро Дамјановић: ДВАДЕСЕТ СЕДМИ ДАН ЗВЕЗДЕ
Јован Ђорђевић: БОЖЕ ПРАВДЕ
Даворин Јенко: БОЖЕ ПРАВДЕ, ХИМНА, НОТНИ ТЕКСТ ЗА ХОР
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Јасна Јанићијевић: ДРУШТВО „СВЕТИ САВА“ НЕКАД И САД: УЗ 
120 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

Оливер Томић: РЕСАВА ДЕСПОТА СТЕФАНА
Зорица Несторовић: СУДБИНЕ И ЉУДИ: ЈОВАН СТЕРИЈА 

ПОПОВИЋ
Снежана Николајевић: МОКРАЊАЦ – РЕАЛИСТА И/ИЛИ 

КЛАСИЧАР
Борислава Лилић: ПОГЛЕД АМИ БУЕА НА УЛОГУ СРБИЈЕ У 

БУДУЋИМ ДОГАЂАЈИМА 19. ВЕКА
Светозар Стојановић: КОСМЕТСКИ ПРОБЛЕМ У ДОМАЋЕМ И 

МЕЂУНАРОДНОМ КОНТЕКСТУ
Марија Лина Века: ИЗГУБЉЕНО КОСОВО (ОДЛОМЦИ)
Петар Влаховић: НАУЧНО ДЕЛО МИОДРАГА ВАСИЉЕВИЋА У 

СВЕТЛУ ЕТНОЛОГИЈЕ
Ивица Тодоровић: МИТСКО ЗЛАТО
Брана Димитријевић: ИЗ НАРОДНЕ МЕДИЦИНЕ:

1. НАРОДНА МЕДИЦИНА У СРБА
2. РЊИЦА ИЛИ ШКРБ

ИЗ ПУТНЕ БЕЛЕЖНИЦЕ
Младен Гавриловић: АЛЕКСАНДРИЈСКА ПАТРИЈАРШИЈА
Саша Недељковић: СРПСКИ СОКО У ДАЛМАЦИЈИ 
СРБИ У СВЕТУ
Душан Зупан: СРБИ У ШВЕДСКОЈ
ИЗ СТАРОГ „БРАСТВА“
Јован Хаџи Васиљевић: ПРИЛИКЕ ПОД КОЈИМА ЈЕ ПОСТАЛО 

ДРУШТВО СВ. САВЕ И ЊЕГОВ РАД ОД ПОСТАНКА ДО 
ДАНАС

Младен Гавриловић: IN MEMORIAM: ДУШАН КОСТИЋ
Јасна Јанићијевић: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА „СВЕТИ САВА“ 

2005.
САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“

БРАТСТВО XI, 2007.

Даринка Јеврић: ДЕЧАНСКА ЗВОНА
Недељко Радосављевић: ПЕЋКА ПАТРИЈАРШИЈА, ОД 

ОБНОВЕ АУТОКЕФАЛНОСТИ ДО УКИДАЊА (1557–1766)
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Миодраг Јовановић: УРОШ ПРЕДИЋ (1857–1953)
Божица Младеновић: ТОПЛИЧКИ УСТАНАК 1917. – 

ОСОБИТОСТИ И ЗНАЧАЈ У СРПСКОЈ ИСТОРИЈИ
Богдан Љ. Поповић: НАЧЕРТАНИЈЕ ИЛИЈЕ 

ГАРАШАНИНА И ЊЕГОВА ПРИМЕНА
Драгољуб Р. Живојиновић: СРПСКА ПРАВОСЛАВНА 

ЦРКВА 1941–1945
Светлана В. Недић: ДВА ЗДАЊА ДРУШТВА СВЕТОГА 

САВЕ. I. ДОМ СВЕТОГ САВЕ
Зоран Ч. Вукадиновић: ХРАМ СВЕТОГ САВЕ У 

КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ
Слободан Кљакић: ХОЋЕ ЛИ НАУКА ПРЕТВОРИТИ 

ТРАВУ У МЛЕКО КАО ШТО ТО ЧИНИ КРАВА ИЛИ 
О МИХАЈЛУ ПУПИНУ (1858–1935)

Арсен Ђуровић: ДР ДРАГУТИН МИЈУШКОВИЋ – 
СКИЦА ЗА ПОРТРЕТ ПРОФЕСОРА И ХУМАНИСТЕ

СРБИ У СВЕТУ
СРБИ У ШВАЈЦАРСКОЈ
ИЗ СТАРОГ „БРАСТВА“
Влад. Р. Петковић: УМЕТНОСТ У СРБИЈИ ЗА ВЛАДЕ 

ДЕСПОТА СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА
Душан Зупан: СРБИЈА ДО ТОКИЈА
Јасна Јанићијевић: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ДРУШТВА „СВЕТИ САВА“ 2006.
САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА

БРАТСТВО XII, 2008.

Миодраг Павловић: NELLA QUIETE DI SAN SAVA A CARIA
Злата Бојовић: МАРИН ДРЖИЋ (1508–1567)
Бојан Ђорђевић: САТИРИЧАР РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ (1873–1908)
Слободанка Пековић: ИСИДОРА СЕКУЛИЋ (1877–1958)
Драгољуб Р. Живојиновић: ЛОЈД ЏОРЏ И СРПСКО ПИТАЊЕ У 

ПРОЛЕЋЕ 1917. ГОДИНЕ
Живојин Андрејић: РАЗМИШЉАЊЕ О ДАТУМУ СМРТИ И 

ХИРОТОНИСАЊУ СВЕТОГ САВЕ ЗА ПРВОГ ПАТРИЈАРХА 
СРБА И БУГАРА
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Светлана В. Недић: ДВА ЗДАЊА ДРУШТВА СВЕТОГ САВЕ. II: 
ЗГРАДА ДРУШТВА СВЕТОГ САВЕ

Снежана Самарџија: СВЕТИ САВА У ПЕСМАМА
Ратко Нешковић: САВА НЕМАЊИЋ: РАЗНОВРСНО И 

ВИШЕСЛОЈНО ПРОСВЕТИТЕЉСТВО
Зоран Живковић Христић: ПОЗИВНИЦЕ ЗА СВЕТОСАВСКЕ 

ПРОСЛАВЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ У XIX ВЕКУ
Петар Влаховић: РАЧУНАЊЕ ПОЧЕТКА НОВЕ ГОДИНЕ У 

ТРАДИЦИОНАЛНОЈ КУЛТУРИ
Саша Недељковић: СРБИ КАТОЛИЦИ НА ПРИМОРЈУ ОД 

УЈЕДИЊЕЊА ДО АПРИЛСКОГ РАТА
Саша Недељковић: СОКОЛСКИ ПРОСВЕТНИ ФИЛМ
Радмила Мићић: ЗАПИС СА КОСОВА: ЖИВОТ ПОСЛЕ 

ТРАГЕДИЈЕ
СРБИ У СВЕТУ
СРБИ У АУСТРАЛИЈИ
ИЗ СТАРОГ „БРАСТВА“
Мил. С. Филиповић: СВЕТИ САВА У КУЛТУ И ПРЕДАЊУ У 

СЕВЕРОИСТОЧНОЈ БОСНИ
ПОМЕНИК
Д. З.: МЛАДЕН ГАВРИЛОВИЋ (1924–2007)
Јасна Јанићијевић: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА 

„СВЕТИ САВА“ 2007
САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“

БРАТСТВО XIII, 2009.

Васко Попа: ЖИЧА 
Драго Ручнов: ПРВИ МЕЂУ ПРВИМА: ДИМИТРИЈЕ ПУТНИКОВИЋ
Борјанка Трајковић: ДИМИТРИЈЕ ПУТНИКОВИЋ (1859–

1910) –У СВЕТЛУ БИБЛИОГРАФСКИХ ПОДАТАКА
Драгољуб Путниковић: ЈЕДАН ДЕТАЉ ИЗ 

БИБЛИОГРАФИЈЕ РАДОВА ДИМИТРИЈА Ј. ПУТНИКОВИЋА
Динко Давидов: САВА I АРХИЕПИСКОП СРПСКИ У 

ЈЕРУСАЛИМУ 1229. И 1234–1235. 
Живојин Андрејић: СРБИЈА И СВЕТИ САВА ИЗМЕЂУ 

ВИЗАНТИЈЕ, УГАРСКЕ И БУГАРСКЕ
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Динко Давидов: ХРИСТОФОР ЖЕФАРОВИЋ И ЊЕГОВО ДОБА 
Драган Новаковић: ПОЛОЖАЈ И ДЕЛОВАЊЕ 

ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ТОКОМ ПРВОГ СРПСКОГ 
УСТАНКА

Триво Инђић: КИРАЈЏИЈЕ ИЗ ЏЕХАНИНЕ КУЋЕ: 
СЛУЧАЈ ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА ИЛИ О 
НАЦИОНАЛНОМ НЕХАТУ

Триво Инђић: ПРИРОДНЕ НАУКЕ У ПРИВРЕДНОЈ КУЛТУРИ СРБА
Томислав Крсмановић: „САГА О ...ИЋИМА
Зоран Живковић Христић: СЕЋАЊА СВЕТОЗАРА 

ТОМИЋА НА СВЕТОСАВСКЕ ПРОСЛАВЕ У 
СТАРОЈ СРБИЈИ И МАЋЕДОНИЈИ КРАЈЕМ XIX И 
ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА

Јоланта Ђуба, Регина Вишкјевич-Максимов: ГДЕ СУ 
СРБИСТИ, ТАМО ЈЕ И СЛАВА: СЛАВА КАТЕДРЕ ЗА 
СЛАВИСТИКУ У ГДАЊСКУ

Светлана В. Недић: ПРВО ИЗВОЂЕЊЕ МОКРАЊЧЕВЕ 
ШЕСТЕ РУКОВЕТИ

Владимир Стојанчевић: СЕЛО КРАПА У ПОРЕЧУ И 
ЊЕГОВ СВЕШТЕНИК ПОП ТАСЕ КОНЕВИЋ НА 
ПОЧЕТКУ 19. ВЕКА

Борислава Лилић: ТРАДИЦИОНАЛНА МЕДИЦИНА У 
ВРАЊУ И ОКОЛИНИ ЗА ВРЕМЕ ТУРАКА

Зо ран Жив ко вић Хри стић: О МИЛИЦИ ПЕТКОВИЋ, 
ЕТНОЛОГУ И ЊЕНИМ ЖЕНАМА ПОНИШАВЉА

 Иван Ђорђевић : ЖИЧА И СТУДЕНИЦА
ИЗ ПУТНЕ БЕЛЕЖНИЦЕ
Душко М. Петровић: РМАЊ МАНАСТИР
Петар Влаховић: ПЕДЕСЕТ ГОДИНА АНТРОПОЛОШКОГ 

ДРУШТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ1959–2009 (ОД 2007. 
АНТРОПОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ)

Арсен Ђуровић: ОБРАЗОВАЊЕ У ПОРТУГАЛУ У19. 
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