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У окви ру сво је ре дов не Три би не по све ће не ве ли ким 
ју би ле ји ма срп ске исто ри је и кул ту ре Дру штво „Све ти 
Са ва“ је обе ле жи ло то ком про ле ћа 2010. го ди не 150. го-
ди шњи цу ро ђе ња јед ног од нај зна ча ни јих срп ских пе сни ка 
– Во ји сла ва Или ћа (1860–1894). На увод ном ме сту об ја-
вљу је се пре да ва ње одр жа но у Пе да го шком му зе ју у Бе о-
гра ду, као и нај по зна ти ја пе сма о Све том Са ви – Све ти 
Са ва Во ји сла ва Или ћа.

Са др жај XIV књи ге „Брат ства“ по све ћен је те ма ма 
из обла сти ко је су ре дов но за сту пље не на стра ни ца ма 
ча со пи са, из исто ри је, књи жев но сти, ет но ло ги је, на у ке, 
кул тур не исто ри је. Ста ри јем пе ри о ду срп ске исто ри је 
по све ћен је при лог рас пра ва ма о по ре клу Ве ли ког жу па на 
Сте фа на Не ма ње, као и на пис о срп ској ко ло ни ји у Ер де-
љу у XV и XVI ве ку. Пред ста вљен је рад и ве ли ки до при-
нос срп ској и свет ској на у ци Мом чи ла Ми лан ко ви ћа, Ти-
хо ми ра Ђор ђе ви ћа, Во ји сла ва Ми шко ви ћа. Об ја вљу је се 
не ко ли ко при ло га и ори ги нал них ар хив ских до ку ме на та о 
про сла ва ма Да на Све тог Са ве у XIX и XX ве ку (о пр вој све-
то сав ској свет ко ви ни у Бо сни и Хер це го ви ни, о про сла ви 
у гим на зи ји у Ско пљу 1905). У по себ ном при ло гу до но си се 
кул тур но и сто риј ска сли ка Шап ца.

У ре дов ној ру бри ци „Из пут не бе ле жни це“ пред ста-
вљен је ма на стир Кру па на Вр ба су, а у одељ ку „Ср би у 
све ту“ об ја вљу је се пот пу ни при лог у ко ме су пред ста-
вље ни Ср би у Ју жној Афри ци – дру ги пут.

На кра ју ча со пис до но си из ве штај о ра ду Дру штва 
„Све ти Са ва“ у прет ход ној го ди ни.

Уре ђи вач ки под бор





SVE TI SA VA

Ко уда ра та ко по зно у ду би ни ноћ ног ми ра
На ка пи ји за тво ре ној све то гор ског ма на сти ра?
„Већ је про шло тав но ве че, и не ма се по ноћ хва та,
Се ди оци, ка лу ђе ри, отвор’те ми те шка вра та.
Све тлост ми ду ша хо ће, а од мо ра сла бе но ге,
Кло ну ло је мо је те ло, умор не су мо је но ге –
Ал’ је креп ка во ља мо ја, што ме но ћас ва ма во ди,
Да по све тим жи вот ро ду, отаџ би ни и сло бо ди.
Пре зрео сам цар ске дво ре, цар ску кру ну и пор фи ру,
И сад, ево, све тлост тра жим у скром но ме ма на сти ру.
Отвор’те ми, ча сни оци, ма на стир ска те шка вра та,
И при ми те цар ског си на кô нај мла ђег сво га бра та...“

За шкри па ше те шка вра та, а над њи ма со ва пр ну
И с кре шта њем раз ви кри ла и скло ни се у ноћ цр ну.
А на пра гу хра ма све тог, где се бож је име сла ви,
Са бук ти њом упа ље ном, на стој ник се отац ја ви.
Он бук ти њу го ре ди же, из над сво је гла ве све те,
И угле да, чу де ћи се, бе за зле но бо со де те.
Ви со ко му бле до че ло, по мр ше не гу сте вла си,
Али че ло уз ви ше но бо жан стве на му дрост кра си.
За ру ку га ста рац узе, по љу би му че ло бле до,
А кроз су зе про ша пу та: „При ма мо те, ми ло че до“.

***
Ве ко ви су про ху ја ли од чу де сне оне но ћи, –
Ве ко ви су про ху ја ли и мно ги ће јо ште про ћи –
Ал’ то де те јо ште жи ви, јер ње го ва жи ви сла ва,
Јер то де те бе ше Раст ко, син Не ма њин, све ти Са ва.

1889.
Во ји слав Илић
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VO JI SLAV ILI]
(1860 – 1894)

1.
Го ди не 1942, у је ку Дру гог свет ског ра та, и у оку пи ра ној зе мљи, 

срп ске вла сти до не ле су Ре гу ла ци о ни план за град Бе о град, ко јим је, из-
ме ђу оста ло га, би ло пред ви ђе но да се Дал ма тин ска ули ца про ши ри за 
чи та ва че ти ри ме тра. Због то га је би ло по треб но сру ши ти не ко ли ко 
ста рих ку ћа. Ре кон струк ци ја Дал ма тин ске ули це по че ла је 1943. го ди-
не, и та да је сру ше на и ку ћа по ро ди це Илић, ко ја је у де вет на е стом 
ве ку би ла сте ци ште ин те лек ту а ла ца, књи жев ни ка, па и по ли ти ча ра 
та да шње Ср би је и Бе о гра да. Ову ку ћу ку пио је Јо ван Илић, пе сник и 
по ли ти чар, отац че тво ри це бра ће Илић. Ку пио ју је по чет ком сед ме 
де це ни је де вет на е стог ве ка, тач ни је 1861. го ди не. Са ма ку ћа, пак, 
са гра ђе на је 1843. го ди не, и да кле сру ше на по сле тач но јед но га ве ка. 
Њен пр ви вла сник би ла је из ве сна Ју ли ја на, ко ју су, по што је би ла из у-
зет но ду го веч на, сви упам ти ли као ба ба Ју лу. Она је има ла де ве то ро 
уну ча ди. За сва ко уну че по са ди ла је уз огра ду по је дан орах, и ду го су 
ста нов ни ци Бе о гра да ову ку ћу, сме ште ну пре ко пу та чу ве не ка фа не 
„Код се дам Шва ба“, ваљ да по ана ло ги ји  зва ли „Ку ћа код де вет ора-
ха“. Има ње је би ло ве ли ко, а Ју ла си ро ма ши ла, па је по че ла да про да је 
део по део. Нај ве ћи део има ња и са му ку ћу ку пио је Јо ван Илић. У 
њој су од ра ста ла и ње го ва де ца, ме ђу њи ма и нај слав ни ји ме ђу њи-
ма, пе сник Во ји слав Илић. Ку ћу је, по сле смр ти Јо ва на Или ћа, ку пи ла 
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по ро ди ца Ди вац, ко ја је ду го чу ва ла та пи ју са пот пи си ма Јо ва на и 
Во ји сла ва Или ћа, али се та та пи ја у Дру гом свет ском ра ту из гу би ла. 
Не стан ком ове ку ће, не стао је ма те ри јал ни траг о јед ној пе снич кој 
по ро ди ци и о јед ном вре ме ну зна чај ном за кул тур ну и књи жев ну исто-
ри ју на шег на ро да. А у њој јед ном чла ну те по ро ди це, Во ји сла ву Или-
ћу, при па да за си гур но јед но од нај ви ших ме ста.

Мо ра се ис та ћи, та ко ђе, да је у то ку оку па ци је, го ди не 1944. на све-
чан на чин обе ле же но по ла ве ка од смр ти Во ји сла ва Или ћа, и да је то пр-
во об е ле жа ва ње – иако у не вре ме – не ког ју би ле ја ово га пе сни ка. Уоста-
лом, ан ке те ко је су та да во ђе не у бе о град ским књи жа ра ма по ка зи ва ле 
су да Во ји слав Илић спа да ме ђу нај чи та ни је срп ске пи сце, уз Јо ва на 
Ду чи ћа, Ми ла на Ра ки ћа, Вељ ка Пе тро ви ћа и Ми ло ша Цр њан ског. Ис-
ти ца на је у при год ним тек сто ви ма „ин те лек ту ал ност“ Или ће ве по е зи је 
(за раз ли ку од „емо ци о нал но сти“ Бран ка Ра ди че ви ћа и „па си о нал но-
сти“ Ђу ре Јак ши ћа“), а усред оку па ци је и на ци о на ли стич ке иде о ло ги-
је ко ја је са свих стра на на ме та на, ипак се про би јао и глас ано ним ног 
ауто ра ко ји је твр дио да је ве ли чи на Во ји сла ва Или ћа у то ме што је био 
„од раз ин те лек ту ал не епо хе, а не ра сне, на ци о нал не!“ Одр жа на је све-
ча на ака де ми ја у Ко лар че вом на род ном уни вер зи те ту на ко јој је го во-
рио Мо мир Вељ ко вић (и ова ње го ва бе се да би ће му ста вље на на ду шу 
од мах по сле осло бо ђе ња, ка да ће би ти стре љан). Вла дан Сто ја но вић 
Зо ро ва вељ у свом есе ју у не дељ ни ку „Срп ски на род“ на звао је Или ћа 
„ар хи тек том“, „ма те ма ти ча рем“, „Ар хи ме дом срп ског сти ха“, и за кљу-
чио: „С Во ји сла вом Или ћем у срп ској књи жев но сти ин те лек ту ал ност је 
од не ла пре ва гу над ре то рич но шћу... Пе сма је по ста ла еру ди ци ја ства-
ра лач ког до сто јан ства... Илић је по да рио тзв. су му по е ти ке, ко ју и до-
бро по дра жа ва ти зна чи ло је би ти со ли дан пе сник.“ По себ но је ис ти цао 
чи ње ни цу да се у Или ће вој по е зи ји ви ди „спој на ци о нал ног осе ћа ња 
и европ ске тра ди ци је.“ Та ко је пр ви пут, на жа лост, у вре ме ну са свим 
не по де сном за по е зи ју, Во ји слав Илић до био све ча ни, али и све стра ни 
осврт на сво ју лич ност и де ло. Тре ба ло је, ме ђу тим, да про ђе по ла ве ка 
од пре ра не ње го ве смр ти.

2.

Жи вот ни јед но га срп ско га пи сца (сем, мо жда, Мом чи ла На ста-
си је ви ћа) ни је био та ко ве зан за по ро ди цу, па ни је ни чуд но што је и 
Или ћев жи вот и пе снич ки рад по сма тран у том ши рем по ро дич ном 
окви ру. Глав на сли ка већ је до бро по зна та, и скла па ла се у по след-
њих не ко ли ко де це ни ја, да би би ла су ми ра на у ис тра жи ва њи ма Ми-
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ло ра да Па ви ћа. Зна се да је Или ће во по ре кло ју жно ср би јан ско, и да 
му је пра дед Про ка био ни шки мум џи ја. Про кин син Ни кол ча (а не 
Ни ко ла, ка ко се че сто на зи ва) убио је Тур чи на ко ји му је обеш ча стио 
се стру од тет ке, па је 1806. го ди не пре бе гао уста ни ци ма. По сле 
сло ма устан ка, Ни кол ча је остао у Бе о гра ду. По ста вља се пи та ње 
ни је ли са ње го ве стра не по ти ца ла она „спу та на буј на на рав“ пе-
сни ко ва, ко ју у сво јим се ћа њи ма по ми ње пе сни ков брат Ми лу тин 
Илић? Ни кол ча је остао у Бе о гра ду под Тур ци ма, а по чет ни ка пи тал 
за ра дио та ко што је са ку пљао и са хра њи вао оку же не ле ше ве. Од 
тог нов ца отво рио је и сам мум џиј ску рад њу, и та ко на ста вио по ро-
дич ну за нат ску тра ди ци ју. Оже нио се углед ном и бо га том Ста ном 
Ста ној ло вић из Ре сни ка, чи ји су пре ци, ста ри ном од Под го ри це, за-
сно ва ли ово се ло, да на шње бе о град ско на се ље. Уз то, Ста нин отац 
Ста ној ло био је и пи смен чо век, што је би ла рет кост за то до ба. Ро-
ђен је 1753. го ди не (а не, ка ко се до сад ми сли ло, 1733), и био још жив 
1848. го ди не, ка да му је унук, Јо ван Илић, у Ре сник до вео мла дог, а 
већ оми ље ног пе сни ка, Бран ка Ра ди че ви ћа. Пе сни ков де да Ни кол ча, 
ина че, ни је до вољ но ис тра же на лич ност. Жи вот му ни је био пре те-
ра но сре ћан, ни дуг, а окон чао се тра гич но. Он је, по ред свог за на та, 
био и ли фе рант за тур ску вој ну по са ду у Бе о гра ду. За ра дио је та ко 
ве ли ку сво ту, али тек што је са Ста ном до био кћи Жив ку (1822) и 
си на Јо ва на, по то њег пе сни ка (1824), фи зич ко, а и мен тал но здра-
вље по че ло је на гло да му се по гор ша ва. До сад ни је би ло по твр да 
шта је то ме узрок, али у Исто риј ском ар хи ву Бе о гра да има до ста 
до ку ме на та о „мум џи ји Ни кол чи Или ћу“. По ред ме ни ца, при зна ни-
ца, на ла зе се ту и не ки по ли циј ски из ве шта ји, али и је дан ле кар ски 
из ве штај, са не ко ли ким при ме ри ма за ра зних бо ле сти у та да шњем 
Бе о гра ду. Ту је за бе ле жен и Ни кол ча Про кић (пре зи ме је упи са но по 
ње го вом оцу Про ки). Она ко ка ко је ле кар пред ста вио ње го во ста ње, 
мо же се за кљу чи ти да је бо ло вао од си фи ли са, и да је то сна жно 
ути ца ло и на ње го во ду шев но ста ње. И већ 1826. го ди не Ни кол ча је 
из вр шио са мо у би ство, а Ста на се 1828. го ди не пре у да ла за по ро дич-
ног при ја те ља Или ју, ко ји је ве о ма ути цао на Јо ва на ко ји ће по ње му 
и узе ти пре зи ме Или јић, тј. Илић. Зна се и ка да је то би ло. Го ди не 
1831. Јо ван је у основ ну шко лу упи сан као Ни ко лић (по оцу), а од дру-
гог раз ре да пи ше уз ње го во име ис кљу чи во Или јић.

Јо ван Илић је и сам био вешт тр го вац, знао је да уве ћа бо гат-
ство, али је увек оста јао скро ман, све стан свог ва ро шког, за нат ског 
по ре кла. И ка да је већ био ми ни стар ски са вет ник, ку ћу је 1861. го ди-
не, ка ко смо по ка за ли, по ди гао у та да шњем пред гра ђу – Па ли лу ли. 
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Пре ма то ме, то не мо же би ти род на ку ћа Во ји сла ва Или ћа, ка ко се 
то већ пун век по инер ци ји твр ди. Уоста лом, и тач на го ди на ро ђе ња 
Во ји сла ва Или ћа утвр ђе на је ре ла тив но ка сно, тек 1926. го ди не. Или-
ћев школ ски друг, гим на зиј ски про фе сор и кул тур ни рад ник Пе тар Ј. 
Пе тро вић та да је у Про то ко лу кр ште них цр кве св. Мар ка, на стр. 
113, про на шао по да так да се Во ји слав Илић ро дио 8/20. апри ла 1860. 
го ди не, и да му је кум на кр ште њу био Ди ми три је Ма тић, ко ји ће ка-
сни је би ти ми ни стар про све те и цр кве них по сло ва. Да кле, у но ву ку ћу 
Во ји слав је био унет као бе ба од го ди ну да на!

Осам де се тих го ди на Јо ван Илић по ли тич ки сто ји ло ше и од ла зи 
у пен зи ју. Та да Или ћи до спе ва ју у лош ма те ри јал ни по ло жај, што је 
очи глед но у мла дим Јо ва но вим си но ви ма рас пи ри ва ло бунт. Ипак, др-
жа ло их је „ста ро го спод ство“, због ко га се ни ка да ни су пар тиј ски 
ан га жо ва ли. Но, у ово до ба мла ди Во ји слав је иде о ло шки бли зак ра-
ди ка ли ма. Упра во тих, осам де се тих го ди на де вет на е стог ве ка, дом 
Или ће вих је сте ци ште књи жев ни ка, кул тур них и по ли тич ких рад ни-
ка из Ср би је и Хр ват ске. У свом по зна том се ћа њу, Бра ни слав Ну шић, 
ми мо се бе, по ми ње три де сет шест лич но сти ко је су све, сва ка на свој 
на чин, обе ле жи ле то до ба у Ср би ји.

3.

Та да и Вој си лав Илић по чи ње да пи ше. У по чет ку се чи ни да је 
нај пре те жни ји био Зма јев ути цај, и то из Ђу ли ћа и Ђу ли ћа уве ла ка. 
Та ква је пе сма с кра ја 1881. го ди не, При ви ђе ње, сва у то ну Зма је ве 
по е зи је:

Бо жан стве на сли ка ње на
Си ноћ ми се у сну ја ви.
Има ла је зе лен ве нац
На су мор ној, бле дој гла ви...

Та ко ду си то ну, блу де,
Са све ти њом до ба ста ра.
Та ко не бо сно ве бу ди,
Да сил ни је раз о ча ра.

Но, то су го ди не ка да Илић стал но лу та из ме ђу ро ман ти чар-
ских од се ва и већ пре ва зи ђе них тен ден ци ја, и но во га из ра за. Јер, са-
мо го ди ну да на по сле ове пе сме ко ја је сва у ду ху пре цва лог по зног 
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ро ман ти зма, Илић ће пи са ти, у са свим дру гом кљу чу, пе сму о ве ли-
чи ни али и по губ но сти ле по те – свог Ти бу ла. Тих го ди на стал но 
је ње го ва по е зи ја на клац ка ли ци из ме ђу та два по ла. Та ко го то во 
исто вре ме но пи ше и пе сме ко је као да су на ста ја ле у до ба ра ног 
ро ман ти зма (Љу би чи ца, Не вер ство, Про ле ће, Под љуп ким не бом) 
и пе сме мо дер ног, ин те лек ту а ли зо ва ног и сти ша ног из ра за ко је 
већ на го ве шта ва ју еле мен те сим бо ли стич ке по е ти ке (Јед на ноћ, У 
но ћи, Из ме ђу не ба и зе мље, Та сов опро штај). Тих го ди на је и пу но 
чи тао, че сто не кри тич ки, тра же ћи се би не то ли ко узо ра, ко ли ко 
под сти ца ја. Нај че шће се го во ри о ру ском и до не кле фран цу ском 
ути ца ју. Али, из гле да да је Илић, ма кар и у ру ди мен тар ном ви ду, 
знао и не мач ки је зик! У на у ци до сад ни је при ме ће но да је ње го ва пе-
сма Ла ку ноћ уства ри па ра фра за јед не пе сме ано ним ног не мач ког 
пе сни ка (Gu te Nacht):

Ла ку ноћ, ла ку ноћ!
Сун це то не за пла ни не,
И по след њи тр не зрак

Ла ку ноћ, ла ку ноћ!
Док не сва не зо ра пла ва,
Док не гра не бе ли дан,
Ла ку ноћ!

А не мач ка пе сма:

Gu te Nacht! Gu te Nacht!
Al len Müden sei ge bracht!
Ne igt der Tag stil le zu En de,
Bis der Mor gen ist er wacht.
Gu te Nacht! Gu te Nacht!

(Ла ка ноћ! Ла ка ноћ
не ка до ђе сви ма ко ји су умор ни!
Дан се ла га но кло ни сми ра ју,
Док не сва не зо ра.
Ла ку ноћ! Ла ку ноћ!)

Тих го ди на на ста је и ње го ва пе сма са све то сав ском те ма ти ком, 
под на зи вом Све ти Са ва, ко ја је да нас ма ње по зна та од исто и ме не 
пе сме ко ју ће Илић на пи са ти 1889. го ди не. За то је вре ди на ве сти:
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Над атон ским хра мом, још у дав но вре ме,
По ди же се бу ра усред но ћи не ме.

И док мрач ним кри лом за не бо се хва та,
Не ко жи во луп ну у хра сто ва вра та.

Игу ман се ди же. На ула ску са мом
Сто ја ло је мом че, уви је но та мом.

У ње го вој ру ци, што је го ре ди же,
С упа ље на лу ча руј ни пла мен ли же.

Дим се ви је, мо та – и ко лу ти ју ре
У ка пи ју твр ду и зи ди не су ре.

Ко је ово мом че? Ко ји јад га сла ма?
И шта тра жи но ћас од бо жи јег хра ма?

Црн, се бар ски плашт му мла да пле ћа кра си,
По ко ме су па ле ко вр џа сте вла си.

А по вит ком ста су, што га ди чи та ко,
Твр дом се је ли ком опа сао ја ко.

И он смер но сто ји. О ње го вом вра ту
Са мо крст тре пе ри у су во ме зла ту.

То бе ја ше Раст ко. Син Не ма њин то је,
Што је цар ске дво ре оста вио сво је.

Јер га љу бав го ни, јер га же ља сла ма
Да по ста не слу гом бо жи је га хра ма.

Црн, се  бар ски плашт му мла да пле ћа кра си,
По ко ме су па ле ко вр џа сте вла си.

И над ле пом гла вом, у ду би ни мра ка,
Сја јан ко лут си ја од нај леп шег зра ка.

Но, Или ћев пе снич ки глас до ћи ће до пу ног из ра жа ја под стак нут 
суд бо но сним исто риј ским до га ђа ји ма, то јест сло мом Ти моч ке бу не. 
И сам по ра жен на род ном тра ге ди јом, Илић је нај пре у пе сми Ис по-
вест ис ка зао и ту гу и ре зиг на ци ју, али и ве ру у људ ску по тре бу да 
тра га за исти ном и че зне за сло бо дом. От по че ла као со лип си стич ка 
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по е ма о уза луд но сти и ни штав но сти сва ког људ ског хте ња и та шти-
не и про ла зно сти сва ке на де, пе сма Ис по вест пре ра ста ла је (а пи са на 
је у ви ше вер зи ја то ком две го ди не) у оп ту жбу про тив вла сти и са мо-
га кра ља Ми ла на, у чи јој Ср би ји „свуд се ши ри ноћ, ду бо ка ноћ!“ Чак 
ни при зив слав не про шло сти не ма ви ше ни ка кво га деј ства. Пе сник 
екс пли цит но ве ли: „Про шлост је гро бље.“ То ће, мо ра се ре ћи, би ти 
кон стан та ње го вог про ми шља ња исто ри је, оп ште и срп ске. Исти 
тај стих по но ви ће и у пе сми Му ра то во тул бе – од Ко сов ског ми та и 
за ве та ни је оста ло ни шта, сем гро бља!

Ако је у пе сми Ис по вест (ко ја упра во због алу зи је на Ти моч ку бу ну 
ни је мо гла би ти штам па на пу не две го ди не) до пу штао да га та ма 
са вла да, и пе си ми зам оп хр ва, Илић је у дру гој пе сми из то га до ба, ин-
спи ри са ној истим до га ђа јем, у пе сми Грм, ука зао на при кри ве ну и за-
та је ну сна гу на ро да ко га је сте оши ну ла „му ња“, и ко га ло ме „хлад ни 
ве тро ви“, али „он ће би ти ту“, упр кос то ме, и за у век!

Дру ги кру пан до га ђај па да упра во у то вре ме, и ти че се Или ће вог 
ин тим ног жи во та. По сле тре нут них оп чи ње но сти три ма же на ма 
– глу ми цом Зор ком Ко ла ро вић (то је Зо ра из спе ва Ри бар), и две ма 
књи жев ни ца ма, Пер си дом Стој ко вић (чи ја је при ча Де те у ра ју ин-
спи ри са ла Во ји сла ва Или ћа да на пи ше Зим ску иди лу) и Ми ле вом Ста-
ни шић (ко ја је, као и Илић, пре во ди ла Љер мон то ва), Во ји слав се за-
љу био у кћер Ђу ре Јак ши ћа, Ти ја ну. Као траг те љу ба ви остао је 
чи тав низ пе са ма ис пе ва них од 1881. до 1883. го ди не. Илић се оже нио 
Ти ја ном 14. но вем бра 1883, а ку мо ви су му би ли школ ски друг Пе тар 
Ј. Пе тро вић и мла ди Јо сиф Ма рин ко вић, ком по зи тор (ко ји је упра во 
та да ком по но вао му зи ку на Или ће ву пе сму Грм). Да Во ји слав ни је био 
зрео за же нид бу сма тра ли су мно ги, па и ње гов отац Јо ван: „Не мо-
же ни се бе да хра ни, не го је пао дру го ме на врат, а ка ко ће тек же ну 
хра ни ти!“ Ти ја на је, уз то, има ла са мо ше сна ест го ди на. У то вре ме 
Во ји слав се спре мао за пут у Па риз и на го во рио сво ју та шту да по кре-
не спор про тив Од бо ра за из да ва ње де ла Ђу ре Јак ши ћа, тра же ћи ве-
ли ку сво ту нов ца. Ис пле ла се ру жна афе ра, ко ја је нај ма ње слу жи ла 
на част пе сни ку. Ипак, Во ји слав је во лео и по што вао Ти ја ну, а су де ћи 
по ње ним пи сми ма, и она је би ла ве о ма срећ на у бра ку. Но, вре ме се 
та да за пе сни ка убр за ва као у ак це ле ра то ру. До вољ но је по ре ђа ти 
да ту ме па ви де ти ка кви су све ло мо ви сти за ли Во ји сла ва Или ћа. Ти ја-
ни но пи смо се стри у ко ме она, у дру гом ста њу (она и Во ји слав већ су 
до би ли кћер Зор ку), ве се ло пи ше о див ном жи во ту и ве ли кој сре ћи на-
пи са но је 7. ју ла 1885. го ди не. Син Мом чи ло ро дио се 6. ав гу ста 1885, 
а умро је као бе ба, већ 7. ок то бра 1885. го ди не. Ис цр пље на по ро ђа јем, 



БРАТСТВО18

од ту бер ку ло зе уми ре и Ти ја на, 25. но вем бра 1885, а већ 11. де цем бра 
1885. го ди не уми ре и кћи Зор ка. Ако је у сво јим пе снич ким по че ци ма 
ишао сто па ма Зма је вим, са да ви ше та ве за ни је ви ше ли те рар на, 
већ жи вот на – и Во ји слав Илић оста је без це ле по ро ди це. Дра гу-
тин Илић је у тој тра ге ди ји ви део за че так про па да ња сво га бра та: 
„Ти ја ни на смрт оста ви ла је ду бок траг у Во ји сла вље вом жи во ту... 
Услед то га је уда рио у ис па де не у ред ног жи во та. До та да у сва ком 
по гле ду уме рен, он је са да по чео да жи ви бур но...“ Уз то, сту пио је 
у скан да ло зну ве зу са Ти ја ни ном се стром Ми ле вом, учи те љи цом. Ми-
ле ва као да је би ла пре ко гроб на ве за са Ти ја ном. Због тог скан да ла, 
она је би ла пре ме ште на у уну тра шњост Ср би је, а Во ји слав је и сам 
био све стан ка кав оди јум је иза звао, и о то ме пи сао уред ни ку „Ле-
то пи са Ма ти це срп ске“ Ми ла ну Са ви ћу: „О да љој мо јој исто ри ји 
не мо гу да ти пи шем, али мо гу да ти ја вим да она још ни је свр ше на. 
Крв ми по ју ри у гла ву, и до ла зи ми да са мо га се бе ру ка ма уда вим, 
због осе ћа ја ко ји ме у про паст во ди. Пи ши ми, али те као при ја те ља 
мо лим, не мој да ми пи шеш ни шта да ље о то ме што би ме мо гло под-
се ћа ти на сра мо те и по ни же ња ко ја сам до жи вео. Ле ви ца (Ми ле ва; 
прим. Б. Ђ.) је учи те љи ца у Вар ва ри ну. Она ми пи ше сва ки дан и мло-
го.“ Ту ве зу је пре ки ну ла Ми ле ва, удав ши се 1888. го ди не за Ри сту 
Про ти ћа, али је и она већ сле де ће го ди не умр ла. За ни мљи во је да је 
још и 1892. го ди не, из Турн Се ве ри на, оже њен и са но вом по ро ди цом, 
Во ји слав Илић Ми ла ну Са ви ћу пи сао да ни је Ти ја на, већ да је Ми ле ва 
би ла ње го ва нај ве ћа љу бав!

У вре ме Ми ле ви не смр ти, ме ђу тим, Во ји слав је већ био у дру гом 
бра ку, са Зор ком Фи липо вић из Го спо ђи на ца. Оже нио се ју ла 1888. го-
ди не, а вен ча ње ума ло ни је от ка за но, јер су га ве че пре то га аустриј-
ске вла сти ухап си ле за то што је пи јан у Но вом Са ду псо вао Аустри ју 
и „ца ра Фра њу“. Не ко ли ко го ди на ко је је за тим још по жи вео би ле 
су за ње га тек не што мир ни је. До био је пр ви пут не ку вр сту др жав-
не слу жбе, исти на, бед но пла ће не. Нај пре је био ко рек тор Др жав не 
штам па ри је, а по том чи нов ник срп ског кон зу ла та у Со лу ну. Ка да је 
ода тле по ву чен, сме њен и оста вљен без сред ста ва за жи вот, а по-
ро ди ца му се уве ћа ла, Вој си лав Илић је по стао же сто ки про тив ник 
ра ди ка ла. Ста ње у тој стран ци опи сао је сти хо ви ма:

Свак за се бе ра ди, сви за се бе жи ве,
Са мо се за про паст уза јам но кри ве.
Па шта ме се ти че њи хо во ве се ље,
Или њи не на де, или њи не же ље!
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И ка да их чу јем на ка кво ме ве ћу
Слу ша ћу их хлад но, ал' спо ри ти не ћу.
Га ди ћу се са мо у ср цу и ду ши – 
И зви жда ћу та ко да им зво не уши! 

За Во ји сла ва Или ћа  Ни ко ла Па шић је по сле сво га по кај нич ко га и 
удво рич ко га пи сма кра љу Алек сан дру Обре но ви ћу био мр тав и као по ли-
ти чар и као чо век, што пе сник апо стро фи ра у пе сми Смрт Ка то но ва:

Не ка је про клет и пре зрен лу ка ви из бра ник ро да,
Што мир но пред со бом гле да кад зе мљи мре сло бо да!

У то вре ме пи ше и са ти рич не сти хо ве. У не ки ма од њих пре по зна је-
мо ско ро до ма но ви ћев ски тон, а по гла ви то у сти хо ви ма ко ји ма ка ри ки ра 
и па ро ди ше по ли тич ку остра шће ност и за гри же ност срп ског на ро да 
(као у пе сми Ср бин у ра ју). У та квом ста њу, Во ји слав Илић као да је 
је два до че као да се упра зни ме сто срп ског учи те ља у Турн Се ве ри ну, у Ру-
му ни ји, и та мо је про сто по бе гао, оста вив ши у Бе о гра ду и же ну и де цу.

4.

Ра де ћи у Шко ли Срп ско-сло вен ске оп шти не Во ји слав Илић не са-
мо да ни је на шао же ље ни мир, већ су га пот пу но за хва ти ли очај и 
без на ђе. О се би го во ри да је за пао у „ми зе ран по ло жај“, сво је уче ни ке 
на зи ва „од врат ном де чур ли јом“. „Про сто бих се убио“, ве ли у јед ном 
пи сму. У дру гом: „Жи вим као пче ла на бру су.“ С јед не стра не, пи ше 
но стал гич не пе сме Зор ки. С дру ге, сво јим при ја те љи ма у пи сми ма го-
во ри о ерот ским до жи вља ји ма са со ба ри цом. Од свег тог жи во та у 
Турн Се ве ри ну оста ла је јед на од нај леп ших ње го вих пе са ма – Еле ги ја 
на раз ва ли на ма ку ле Се ве ро ве, у ко јој је до се гао пу но ћу из ра за и ко ја 
је по сво јој су шти ни чи ста сим бо ли стич ка пе сма:

Са да шњост мо ја је пу ста, ко пу ста пе ћи на не ка,
И у њој су мор но зво ни мој сла би и пра зан глас.
Про шлост је про те кла мо ја ко бур на пла нин ска ре ка,
А с њо ме ра до сти мо је ко рај ски је дан час.

Ко звук из гу бљен дав но, за све што бе ше ле по,
За отаџ би ну, за љу бав, за мла дог дру га свог.
Спо кој ство и да не сво је ја сам жр тво во сле по,
И си ле ду ха мог.
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И све је про па ло ре дом: за ви чај, љу бав и дру зи,
Па и то пли на же ља, и ве ра, па и над.
И ја сам остао са мац. О, пој те пе сму о ту зи!
Смрт но је мо је те ло ра зо рен, пра зан град.

5.

Тра чак на де, ме ђу тим, ука зао се 1892. го ди не, ка да су у Ср би ји на 
власт до шли ли бе ра ли. Во ји слав Илић се вра тио у Бе о град на по зив 
но во по ста вље ног ми ни стра уну тра шњих де ла Сто ја на Ри бар ца. Том 
истом Ри бар цу Во ји слав је не што ра ни је на пи сао оштар епи грам. 
Но, уме сто осве те, сти гло је пр во ука зно (зва нич но) ухле бље ње за 
пе сни ка. Ри ба рац је, на и ме, то ли ко во лео Или ће ву по е зи ју да је све ње-
го ве пе сме знао на па мет! Сто га га је у свом ми ни стар ству и по ста-
вио за пи са ра, са ја сном све шћу да од Или ћа као чи нов ни ка не ће би ти 
вај де: „То је при вид но. Нек се ди та мо и нек пи ше сти хо ве.“ Но, не ке 
вај де од ово га на ме ште ња Или ће ва по ро ди ца ни је ви де ла. Знат но ка-
сни је, Зор ка Илић се се ћа ла: „Иако је до био ука зну слу жбу, ни шта бо-
ље ни је би ло. Ка ко смо ми у жи во ту на крај из ла зи ли, Бог све ти зна. 
Ишла сам с њим ка да је при мао па ре и узи ма ла му но вац из ру ку истог 
мо мен та... Ина че, све про лум пу је или та ко раз да...“

Но, не ду го за тим, Во ји слав Илић је до био слу жбу у срп ском кон зу-
ла ту у При шти ни. Оно ма ло вре ме на ко је је та мо про вео (око го ди ну 
и по да на) би ли су, по све му су де ћи, нај спо кој ни ји и нај срећ ни ји ча со ви 
ње го вог крат ког жи во та. Кон зул је био ње гов ста ри при ја тељ, књи-
жев ник Бра ни слав Ну шић, с ко јим је во дио раз го во ре о по е зи ји. Сем 
то га, у При шти ни је он бо ра вио са по ро ди цом, ко ја је тад већ бро ја ла 
и тро је де це (Све тла ну, Је ле ну и Ми лу ти на). Чак је и чи нов нич ки по-
сао вр ло са ве сно оба вљао. У ча со ви ма пре да ха пе као је ра ки ју, ра дио 
у ба шти. Оби ла зио је Ко со во и са ку пљао пре да ња и ле ген де. Пра вио 
је ски цу за спев о Ко со ву, а по ред не ко ли ко пе са ма, та да је на пи сао и 
сво је нај зре ли је де ло – спев Амор на се лу. Но, ни је му би ло су ђе но да 
ду го ужи ва у нај зад про на ђе ном ми ру.

6.

Воји слав Илић ду го је бо ло вао од ту бер ко ло зе, ко јом га је, нај-
ве ро ват ни је, за ра зи ла Ти ја на Јак шић. Бо лест се по сте пе но раз-
ви ја ла. Го ди не 1886. пи сао је да га „бо ле гру ди“, да „по вре ме но 
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ка шље“. Већ че ти ри го ди не доц ни је, 1890, имао је те шку кри зу, и 
је два пре жи вео: „Ха ла ме је изе ла, крв сам про пљу вао, те су од ме-
не оста ле са мо ко сти.“ Не у ре дан жи вот оста вио је тра га. Ју ла 
1893. Во ји слав је већ те жак бо ле сник. Та да је био по след њи пут 
у Бе о гра ду, и сви су то при ме ти ли и пи та ли се ко ли ко ће још жи-
ве ти. Вој на ве жба на ко ју је мо рао да иде у ок то бру 1893. го ди не 
је пот пу но уни шти ла ње го ва плу ћа. Зор ки је та да на пи сао: „Ка-
ква је нео про сти ва глу пост учи ње на са мном.“ У вој ном та бо ру 
на пи сао је по след њу сво ју пе сму, Са по гле дом уга ше ним, у ко јој је 
пред ста вио се бе на од ру. У по след њем пи сму ко је је са бо ле снич ке 
по сте ље по слао Ну ши ћу (и ко је је до Ну ши ћа сти гло исто вре ме но 
са те ле гра мом о Или ће вој смр ти!), пе сник је осли као сво је ужа сно 
ста ње: „Сад имам јед ну ужа сну му ку: но ге ме из да ле. Оно мад, у 
не де љу, хтео сам да се ма ло про ђем, али при си ла ску ме но ге та ко 
из да ду да сам до кућ них ба са ма ка и у са мој со би пао не ко ли ко пу та 
и при лич но се угру вао. Ето, та ко сто ји са мном!“ Ко нач но му је, 
21. ја ну а ра 1894. го ди не, сти гао онај по след њи гост из ње го ве ра-
ни је исто и ме не пе сме и убе ле жио га у Књи гу:

Чуд но ват не ка кав гост. Усне му гро зно се сме ше.
Из пра зних шу пљи на оч них сту де на пу стош се ши ри.
У ру ци др жа ше ко су. То са мрт ле де на бе ше.

Во ји слав Илић имао је ве ли ку са хра ну. По гре бу је при су ство-
ва ло бли зу шест хи ља да љу ди. Пе ва ло је пет пе вач ких дру шта ва, а 
до шао је и кра љев иза сла ник, те мно ги бив ши ми ни стри. Но, ка ко 
су при ме ти ли но ви на ри „Днев ног ли ста“, би ла је то ли це мер на це-
ре мо ни ја: „По греб је био ве ли чан ствен. Жао нам је што са мо то, и 
ни јед но ви ше до бро де ло пре ма ве ли ком пе сни ку, не мо же мо по ме-
ну ти.“ И оста ли но вин ски члан ци има ли су исти тон. У „Ви де лу“ 
је на го ди шњи цу пе сни ко ве смр ти иза шао чла нак Кро ко дил ске су зе: 
„А кад је умро, по ред све га сла вље ња и по ред све по ча сти ука за не 
ње го вом мр твом те лу, за бо ра ви ло се на ње го ву жи ву по ро ди цу. Ако 
је за жи во та пе сни ко ва по ро ди ца жи ве ла си ро ма шно, по сле ње го-
ве смр ти жи ви му че нич ки.“ Тек 1902. го ди не Скуп шти на Кра ље ви-
не Ср би је до де ли ла је скром ну по моћ пе сни ко вој удо ви ци. До дат на 
сра мо та сти гла је по смрт но пе сни ка 1904. го ди не, ка да је Срп ска 
књи жев на за дру га из да ла Спо ме ни цу у ко јој су об ја вље ни и тек сто-
ви ко ји су пред ста вља ли на пад на ње го во пе сни штво (Мар ка Ца ра, 
Ми ло ра да Шап ча ни на, и слич ни)! Те го ди не му је по диг ну та би ста 
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на Ка ле мег да ну, али у то ме ни је узе ла уче шће др жа ва. Ка да су у Пр-
вом свет ском ра ту про па ли и сви пе сни ко ви ру ко пи си, мо гло се ре ћи 
да је нај зад од ње га оста ло са мо оно пре те жни је, и веч но. Ње го ва 
не про ла зна по е зи ја.

Бо јан Ђор ђе вић



O POREKLU VELIKOG @UPANA
STEFANA NEMAWE

Прворазредне изворе за сазнања о животу Стефана Немање 
представљају три његова Житија која су написали: архиепископ 
Сава I, Стефан Немања II Првовенчани и Доментијан. Повезивањем 
свих чињеница које се ту на специфичан начин износе и релевант-
них досадашњих сазнања историјске науке долази се до целовите 
слике и хронологије његових живота, али ништа, или готово ништа, 
не сазнајемо о његовом пореклу, пореклу његове супруге Ане као и 
његовој рођеној браћи коју је, индиректно сазнајемо, имао.

Стефан Првовенчани нас обавештава да је „био велики метеж у 
овој страни српске земље, и Диоклитије и Далмације и Травуније, и да 
су родитељу његову браћа му завишћу одузела земљу. А он изиђе из буна 
њихових у место рођења својега, по имену Диоклитија“.1 Јасно се даје 
на знање да је Немањин отац био владар и да су против њега браћа, 
подигла буну. Значи да је Немањин отац имао бар двојицу браће који су 
га свргли у Рашкој и зато се упутио у Диоклитију – Дукљу, у место где 
је био рођен2, а ту ће се родити и његов син Немања. Када је у питању 
Немањин отац, у више радова смо доказали да је реч о великом жупану 
Стефану Вукану који је имао бар још једног брата поред само једног 

1  Љ. Ју хас-Ге ор ги јев ска, Сте фан Пр во вен ча ни – Са бра ни спи си, стр. 64.
2  Ди о кли ти ја, ме сто ро ђе ња Не ма њи ног оца је не сум њи во у бли зи ни Риб ни це где 

ће би ти ро ђен Не ма ња. Риб ни ца је да на шњи део Под го ри це.
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познатог и знаног као Урош I3. Ови Стефанови подаци се у потпунос-
ти слажу са хронологијом и пореклом жупана Марка и његовог ста-
ријег брата великог жупана Вукана4 који су живели у Дукљу на двору 
краља Бодина пре него што су добили власт над Рашком, 1084. године. 
Стефан Вукан и Урош I (Немања) су рођени, 1080–1084. године, у Риб-
ници пре одласка њиховог оца Марка у Рашку.

Немањин отац, Стефан Вукан је због непријатеља избегао у 
Дукљу код некога ко му је морао бити пријатељ. У то време, 1111–1112. 
године умро је дукљански краљ Владимир, а на власт је дошао Боди-
нов син Ђорђе. Међутим, убрзо, 1114. године, по наредби византијс-
ког цара Алексија Комнина за краља је постављен Грубиша, а Ђорђе 
из Дукље бежи у Рашку са Стефаном Вуканом. Тада је, по свему, у 
Рашку избегао и принц Градихна. Градихна се у Рашкој оженио ћер-
ком Стефана Вукана, сестром Немањином. Грубиша влада 8. година, 
до 1122. Тада је Грубишу напао и убио Ђорђе са Рашанима, по свему 
са Урошем I, Стефаном Вуканом и принцом Градихном, а пришли су 
му и Драгихна и Драгило, браћа краља Грубише. Међутим, неколико 
година касније неко је у Расу утамничио великог жупана Уроша I и 
на Драгилов савет краљ Ђорђе упада у Рашку са војском и ослобађа 
Уроша, 1126–1127. године. Дукљанин каже да је Ђорђе ослободио из 
затвора Уроша а потом га вратио на власт и упутио у Рас. У то 
време се Градихна повлачи или враћа у Захумље.5 Произилази да Урош 
није био утамничен у Расу. Још је Срећковић претпоставио да је Гра-
дихна свргао Уроша и на рашки трон поставио свог таста Стефана 
Вукана.6 Постоји претпоставка да је Уроша свргао Завида, син по-
којног великог жупана Вукана I а све опет под недоказаном тврдњом 
да је он отац Немањин7.

3  Ж. Ан дре јић, Ти хо ми ри, Уро ши, Ву ка ни, Ми ро сла ви, За ви де и Не ма ње, или о 
по ре клу жу па на Сте фа на Не ма ње, Но во па зар ски збор ни к 26, Но ви Па зар 2002, стр. 
37–82. Исти, Све ти Са ва, Ра ча 2004, стр. 5–55; Исти, При лог ис тра жи ва њу о ве-
ли ким жу па ни ма При ми сла ву и Бе лу шу и прет по став ка о њи хо вим мо гу ћим по том-
ци ма, Ми то ло шки збор ник 13, Ра ча 2005, стр. 43–50. Исти, Све та срп ска ло за, Ра-
ча 2005; Исти, Цр ква све те Бо го ро ди це у До њој Ка ме ни ци, Ра ча 2007, стр. 27–38; 
Исти, Ко је хум ски кнез Ми ро слав и ка да је на ста ло ње го во је ван ђе ље, Ми то ло шки 
збор ник 18, Ра ча 2008, стр. 133–149.

4  Да су Ву кан и Мар ко ро ђе на бра ћа дав но је ус по ста вље на исто риј ска прет-
по став ка. Урош и Сте фан Ву кан се за си гур но по ми њу као си нов ци ве ли ког жу па на 
Ву ка на, од но сно си но ви ње го вог бра та.

5  С. Ми ју шко вић, Ле то пис по па Ду кља ни на, Ти то град 1967, стр. 272–276.
6  П. Срећ ко вић, Исто ри ја срп ског на ро да I, Бе о град 1884, стр. 418.
7  Т. Жив ко вић, Пор тре ти срп ских вла да ра, Бе о град 2006, стр. 114.
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После 1127. године, Ђорђе хвата кнеза Михајла, сина краља Вла-
димира, потом и Драгила, а Драгихна са својим синовима: Првошом, 
Грубишом, Немањом и Сираком – Страцимиром бежи у Драч. Убрзо 
је у Драч стигао и Градихна. Уз помоћ Византије и стратега Алек-
сија Кондостефана припремљена је војска и извршен напад на краља 
Ђорђа Бодина који одмах наређује да убију Драгила и његовог нећака 
Михајла и напада важну тврђаву Облик коју је јуначки бранио Прво-
слав, син Драгихнин. На страну Градихне је стала и Рашка, а побунио 
се и град Котор у који се склонио краљ. Которани су предали Ђорђа 
који је окован и одведен у Цариград8. На страну Градихне је стао ње-
гов таст Стефан Вукан и његови синови. Градихна је постао једини 
краљ, 1130. године, а потом влада 11. година, до 1142. После њихове 
смрти његов син Радослав одлази код новог византијског цара Ма-
нојла, 1143. године. Затим, Дукљанин каже да су против Радослава 
устали „неки злотвори који беху непријатељи од давнина и одмет-
нуше се од њега и доведу Десу, Урошевог сина, и њему дадоше Зету и 
Травунију“. Радослав и његови потомци „непрестано настављаху да 
се туку и боре против Урошевог сина и осталих...“9 Немања је успео 
да протера Радослава и његову браћу 1161. године.10 Дакле, ово је ис-
торијски миље Србије и ситуација у којој је рођен и одрастао принц 
Немања.11

* * *

Потом, о Немањи Св. Сава каже: „Рођење му је било у Зети на 
Рибници, и онде је примио свето крштење“12; Стефан (Првовенчани) 
тврди: „... роди и ово своје дете у месту по имену Рибница... у хра-
му том прими (Немања) и латинско крштење“13, а Доментијан: „од 
великих велики, од славних славан и од доброга корена красан цвет... 
изиђе из бедара оних који су господовали српском земљом. Међу свом 
својом браћом по рођењу најмањи...“.14 Види се да је Немањин отац 

8  С. Ми ју шко вић, Ле то пис по па Ду кља ни на, стр. 276–281.
9  Исто, стр. 281–282.
10  M. Or bin, Kra ljev stvo Sla ve na, str. 258.
11  По све му су де ћи, по сле смр ти кра ља Гра дих не, ње го ва су пру га, Не ма њи на се-

стра се вра ти ла у То пли цу где се, нај ве ро ват ни је, за мо на ши ла а по сле смр ти је ту 
и са хра ње на.

12  Љ. Г. Ју хас, Ста ра срп ска књи жев ност – жи ти ја, Бе о град 1987, стр. 35.
13  Д. Бог да но вић, Ста ре срп ске би о гра фи је, Бе о град 1968, стр. 67.
14  Л. Мир ко вић, Жи во ти Св. Са ве и Св. Си ме о на, Бе о град 1938, стр. 223.
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напустио Рашку у време великих немира насталих после смрти 
дукљанског краља Владимира и рашког великог жупана Вукана, 1111–
1112. године. Такође се јасно даје на знање да је Немања пореклом од 
оних владара који су некада, када су његови делови постављени на 
власт у Рашкој, били господари Србије, а то су били краљ Михајло и 
његов син Бодин, потомци Стефана Војислава, оснивача тзв. динас-
тије Војисављевића.

Када је после српско-византијског рата, 1046. године, кнез Сте-
фан Војислав заузео Рашку она је постала удеона област његовог 
сина Предимира. Предимир се том приликом оженио Прехвалом а по-
том је њеног оца, свог таста, оставио да и даље буде жупан Рашке. 
Жупан Рашке је имао синове Плену и Радиграда. Предимир поставља 
свог шурака Радиграда за жупана Оногошта (Никшић) у Травунији.15 
Орбини нас обавештава, иако је Предимира који се оженио Прехва-
лом, ћерком рашког жупана, преместио у прошлост и помешао са 
неким другим, да је рашки жупан прогнан од стране Византинаца 
и да је враћен од стране Предимира у Рас. Предимир је са Прехва-
лом имао четири сина.16 Према Дукљанину, Предимир и његов брат 
Гојислав су убијени у побуни која је избила у Захумљу и Травунији, а 
Предимир је сахрањен у цркви Св. Петра у Расу.17 Имајући то у виду 
може се тврдити да је Предимир владао Захумљем и Травунијом. По-
буну су изазвали Мирослав и Страшимир синови хумског кнеза Љу-
товита. Краљ Радослав и његов брат Михајло су угушили побуну у 
крви. Међутим, Михајло се завадио са братом Радославом и рашким 
жупаном које порази и заузме престо.18 Рашки жупан и краљ Радос-
лав су били у блиској вези и савезу тако да може бити да су били и у 
родбинској вези. Радослав је имао поред осам синова и четири кћери 
тако да се чини да је нека од њих била удата за рашког жупана. Врло 
је приметно да је рашки велики жупан Вукан савезник краљу Кочапа-
ру, сину краља Радослава, који је био ожењен ћерком босанског бана 
(Стефана).19 У бици на реци Морачи Вукан и Кочапар су потукли про-
тивкраља Доброслава кога су заробили и засужњили у Рашкој, 1101. 
године. Пошто је своју кћер удао за Владимира, новог краља, Вукан је 

15  E. Perčić, Lje to pis po pa Du klja ni na, стр. 62.
16  M. Or bin, Kra ljev stvo Sla ve na, str. 283.
17  С. Бог да но вић (Си ни ша), Ро до слов ди на сти је Бе ле – Па вли ми ра и Тје хо ми ла, 

Ле то пис Ма ти це срп ске, 156, св. 4, Но ви Сад 1888, стр. 44.
18  С. Ми ју шко вић, Ле то пис по па Ду ка ља ни на, стр. 259.
19  Исто, стр. 270–271.
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ослободио Доброслава јер је био стриц његовог зета.20 За Кочапаро-
вог синовца, краља Градихну (1121–1131.), понављамо, била је удата 
кћер жупана Стефана Вукана, сестра Стефана Немање.

У време српско-византијског рата 1072. године и устанка 
Ђорђа Војтеха Бодин, син краља Михајла, заузима источне земље. 
Међутим, Византинци су поразили Бодина, заробили и заточили 
у Антиохији одакле је успео да се ослободи уз помоћ млетачких 
трговаца. Бодин се оженио Норманком Јаквинтом из Барија, 1081. 
године, а после очеве смрти, 1082. године, ослобађа Босну и Рашку. 
У Рашку је ишао његов брат Петрислав који рашког жупана и ње-
гову породицу одводи у Дукљу. Нешто касније, 1084. године, Бодин 
поставља жупана Стефана за владаре Босне, а у Рашку упућује 
своје дворане Вукана и Марка. Вукан и Марко му се заклеше „да 
ће они и њихови синови бити истакнути приврженици краља Бо-
дина“.21 Из последњег навода се види да су и Вукан и Марко имали 
синове. Међутим, о Вукановим синовима нема трага у изворима. 
Имајући све у виду, још је Ковачевић претпоставио да је онај раш-
ки жупан, кога је Петрислав одвео са породицом у Дукљу, отац 
Вукана и Марка и предак Стефана Немање.22 Немањин отац је 
„избегао“ у дукљанску Рибницу, тамо где је живео његов отац 
Марко и где је и он рођен у време краља Бодина и где је непознати 
рашки жупан одведен у време краља Михајла.

Али, не сме се заборавити и онај претходни жупан Рашке, таст 
кнеза Предимира. Има се утисак да је Предимиров таст исти онај 
који се као савезник краља Радослава завадио са Михајлом који је ус-
пео да их победи и дошао на власт, 1046. године. По свему судећи да 
је тада у Рашку ушао Михајлов син Петрислав који ће тог жупана 
са породицом одвести у Дукљу. Ако није у питању Предимиров таст 
онда је тај рашки жупан, који се сврстао против Михајла, био Преди-
миров други шурак имајући у виду да је Радиград постављен за жупа-
на у Оногошту. Овај други син рашког жупана се зове, како Дукљанин 
каже, име Плена23 или Пигна. Дакле, сасвим јасно произилази, да су 

20  Исто, стр. 271.
21  E. Perčić, Lje to pi si po pa Du klja ni na, стр. 85.
22  Љ. Ко ва че вић, Не ко ли ка пи та ња о Сте фа ну Не ма њи, Глас СКА LVI II, Бе о град 

1900, стр. 60.
23  Дру ги син ра шког жу па на има вр ло чуд но име ко је се об ја шња ва бли же дру гим 

а и то нам ни је ра зу мљи во. У срп ско сло вен ском је зи ку реч „пле на“ и „плјан“ зна чи ла-
нац, оков и плен (С. Пе тро вић, Реч ник цр кве но сло вен ског је зи ка, Ср. Кар лов ци 1935, 
стр. 154–155.). У Жич кој по ве љи се по ми ње Пљен (Љ. Ју хас-Ге ор ги ев ска, Сте фан 
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жупани Вукан и Марко синови рашког жупана, таста Предимировог, 
или синови његовог шурака Плене. Или још јасније, Вукан и Марко су 
синови или унуци рашког жупана, таста кнеза Предимира. Предимир 
је син српског владара Стефана Војислава и нећаке цара Самуила. 
Вукан и Марко би, заправо, били синови рашког жупана и кћери ср-
пског краља Радослава чију је владарску грану лозе потиснуо краљ 
Михајло и његов син Бодин.

Ово нису једине родбинске везе српске владарске куће рода 
Воји слављевића и рашких жупана. И Драгимир, отац Стефана 
Воји сла ва био је ожењен ћерком рашког жупана Љутомира који је 
погинуо на реци Ибар, 960–962. године.24 Пре Љутомира, Дукља-
нин тврди да је кнез Часлав поставио дринског жупана Техомила 
за жупана Рашке.25 То је било после ослобађања Србије од Бугара, 
933. године.26 Према Дукљанину Техомил је био син неког попа из 
села Рабице и у борби против Угара се посебно истакао а Часлав 
га награђује тако што га поставља за жупана Дрине и при томе 
га жени са ћерком рашког жупана. Када су Угари поразили и убили 
Часлава, 943. године, Тихомил је „наследио Рашку али се није усу-
дио назвати краљем или баном већ само великим жупаном“.27 Техо-
милови потомци су наставили да владају Рашком.28 То би значило 
да је рашки жупан страдао са Чаславом и зато га наслеђује његов 
зет. Овај рашки жупан је могао бити један од она четири жупана 
са којима је Часлав побегао из Бугарске и ослободио Србију. Техо-
милов син је Љутомир а имао је и још једног неименованог сина. 
Техомилова унука, кћер Љутомирова, била је супруга кнеза Драги-
мира и мајка Стефана Војислава.

* * *

Пр во вен ча ни – Са бра ни спи си, стр. 111.). Ова ста ро сло вен ска реч је осно ва за ре чи: 
плја на ју, плјан ју, плја не ние у зна че њу: пле ни ти, од ве сти у роп ство, за ро бља ва ти. (С. 
Пе тро вић, Реч ник цр кве но сло вен ског је зи ка, стр. 155.) У Ву ко вом на род ном је зи ку 
„пи га“, од но сно „пи гав“ озна ча ва пе га вог чо ве ка (В. Ст. Ка ра џић, Срп ски ри јеч ник, 
Бе о град 1969, стр. 499.). Сло бод ни је ту ма че ње име на дру гог си на ра шког жу па на, 
ко ји је био од ве ден у роп ство, би ло би Пе га ви.

24  M. Or bin, Kra ljev stvo Sla ve na, str. 281; E. Perčić, Lje to pis po pa Du klja ni na, стр. 59.
25  Исто, стр. 56–57.
26  Т. Жив ко вић, Пор тре ти срп ских вла да ра, Бе о град 2006, стр. 52.
27  M. Or bin, Kra ljev stvo Sla ve na, стр. 280; *** Исто ри ја Цр не Го ре, Ти то град 

1967, стр. 408.
28  E. Perčić, Lje to pi si po pa Du klja ni na, стр. 61.
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Велики жупан Стефан Немања је био најмлађи од браће, али се 
не каже јасно колико их је било. Сматра се да је имао три старија 
брата. Међутим, Доментијан нам алузивно, кроз уводни део, кроз 
причу о Нојевим синовима даје до знања да је Немања био трећи син. 
Немањин отац има три сина: „... и раздели тројици синова својих 
тако да сваки има свој део“.29 Данас је опште прихваћено да се Не-
мања родио, 1113. године, у дукљанској Рибници.

Потом, Св. Сава тврди: „... и, кад је то дете било изнесено ова-
мо (у Рас), прими га епископ цркве Св. Апостола и, дав молитву мла-
денцу, миром га помаза, па и друго крштење прими“30; затим, Сте-
фан Првовенчани: „А кад се вратио отац у столно место, опет се 
удостоји да прими друго крштење... усред српске земље, у храму... 
апостола Петра и Павла...“.31 Пошто је крштен у Дукљи, у цркви Св. 
Марије по латинском обреду по повратку у Рас, Немања је примио 
православно миропомазање. Тврди се јасно да је у питању дете а то 
значи да је повратак Немањиног оца са породицом у Рас могао бити 
између 1114. и 1117. године. Повратак његовог оца у престоно место 
Рас могао би да значи само повратак на престо Рашке.

Стефан Првовенчани, потом, тврди: „А кад је одрастао до мла-
дићства (пунолетства) и примио 14 честочаства својег, по имену 
Топлицу, Ибар и Расину и зване Реке...“.32 Доментијан даје и допуну: 
„када је доспео до младићког реда, и дотле да га сједине ка исто-
ку...“.33 Дакле, у то време источну област Рашке представљају Топ-
лица, Ибар, Расина и Реке. То значи да је Немања удеону област и 
кнежевску титулу морао добити од свог оца Стефана Вукана или 
стрица Уроша I, који су у то време владали Србијом. Овакав обичај је 
био нормалан уколико се има у виду да је и Растко Немањић добио од 
оца на управу област са 14. година али није том приликом ожењен. 
Ако би смо прихватили тврдњу Доментијанову, да је Немања примио 
удеону област и том приликом био ожењен, онда је то било 1127–
1130. године.34

29  Д. Бог да но вић, Ста ре срп ске би о гра фи је, стр. 63–66.
30  Љ. Г. Ју хас, Ста ра срп ска књи жев ност, стр. 35.
31  Д. Бог да но вић, Ста ре срп ске би о гра фи је, стр. 67–68.
32  Д. Бог да но вић, стр. 68.
33  Л. Мир ко вић, стр. 224.
34  Ру ва рац је сма трао да је Не ма њи на су пру га Ана „не зна ног ро да“ (И. Ру ва рац, 

Ву кан, нај ста ри ји син Сте фа на Не ма ње и Ву ка но ви ћи, Го ди шњак Н. Чу пи ћа X, Бе о-
град 1888. стр. 1.), а Пан та Срећ ко вић је прет по ста вљао да је Ана ћер ка ду кљан ског 
кра ља Ђор ђа Бо ди на (П. Срећ ко вић, Исто ри ја срп ског на ро да II, Бе о град 1888, стр. 
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Стојан Новаковић је добро наслутио да су Немањини део и дело-
ви његове браће били приближно једнаке величине при чему се држао 
постојећег схватања да је имао тројицу старије браће и да су то били 
Тихомир, Страцимир и Мирослав иако је у то изражавао велику сумњу. 
На основу тога је покушао да утврди величину Немањиног дела земље 
– отачаства.35 У сваком случају утврђене удеоне области ове четво-
рице браће, иако ни они нису сви рођена браћа, добро су фундиране. 
Новаковић је дошао и до врло важног закључка да је Рашка под упра-
вом великог жупана Вукана, заправо, Немањина „дедина“ и да је она 
била већа од Немањиног „отачаства“.36 Потом је Љуба Ковачевић за-
пазио да Немањин отац није био владар, са чим се не можемо сложити, 
пошто „нема сумље да би га Немања поменуо... а кад је поменуо само 
дедове а оца није, то значи или да је Немања потомак рашке династије 
по женској линији, што се не да доказати, јер не знамо ко му је мати 
била, или да на његова оца није дошао ред да влада...“. Осим тога, било 
је јасно да је „Србија првобитна или прва дедина Немањина...“ Али, и 
Ковачевићу је било јасно, позивајући се на старе изворе, да је „Немања 
потомак рашке династије“37 Произилази да је „дедовина“ била још већа 
и да је у питању Србија краља Бодина као и то да Немања и није дирек-
тно наследио оца већ брата из стричевске гране лозе.

Реља Новаковић је приметио да Немања не спомиње неке области 
међу онима које је „освојио“: Неретва, Захумље, Травунија, Подгорје, 
Рашка, Ибар, Топлица и Расина и сматра да је то зато што су били 
у саставу државе којом су управљали његови преци а то значи да је 
обновио своју дедовину на свим територијама које су држали његови 
преци као владари. Зато, сматра, Немања и није родоначелник нове 
династије већ настављач старе која је владала „оном истом српском 
земљом о којој су нам оставили податке и састављачи DAI и Дукљанин 
у више махова“. Новаковић претпоставља да је Немањин отац припа-
дао „некој владајућој породици, јер се на други начин није дедина могла 

12). У но ви је вре ме по сто ји претпоставка да је Ана била родом из Беле Цркве – То-
плице. (М. Чанак-Медић, Ђ. Бошковић, Архитектура Немањиног доба I, стр. 31.) У 
Ћоровићевом летопису се каже да је Ана умрла у Топлици, 21. јуна или 21. јула после 
1200. године, а касније су њене мошти пренесене у Студеницу.

35  С. Но ва ко вић, Зе мљи ште рад ње Не ма њи не, стр. 81.
36  Исто, стр. 182. Овим Но ва ко ви ће вим за кључ ци ма ма ло шта се мо гло до да ти 

до да нас. (М. Бла го је вић, О „Зе мљи шту радње Не ма њи не“, Сте фан Не ма ња – Све-
ти Си ме он Ми ро то чи ви, Бе о град 2000, стр. 65–74.)

37  Љ. Ко ва че вић, Не ко ли ка пи та ња о Сте фа ну Не ма њи, Глас СКА LVI II, Бе о град 
1900, стр. 22, 25, 31.
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ни добити... у најмању руку, родоначелников син, а врло је вероватно 
унук или чак праунук“.38 Ми смо ове одличне закључке Реље Новаковића 
уважили али то до данас није учинила наша историјска наука. Исто 
тако, Новаковић је приметио да Савин помен две дедине подразумева 
две области „једна Немањиног оца, а друга самог Немање“ и претпос-
тавио да дедина Немањиног оца није захватила Зету, а та област није 
била ни Немањина иако се он у њој и родио. Без одјека је остао и закљу-
чак да је Немањин отац имао више браће, а „то ће рећи да је Немањин 
деда имао више синова, па би нам то могло помоћи у трагању за Не-
мањиним пореклом...“. Две дедовине Немањине су „источна“ и „запад-
на“ земља. Источна земља, у оквиру које је друга дедовина Немањина, 
јесте, заправо, Рашка са областима све до иза Јужне Мораве.

* * *

И српски родослови потврђују неке тврдње Житија али и додат-
но осветљавају ове догађаје: „(Немања) дође у цркву Светих апостола 
Петра и Павла, која је усред Раса, и ту прими свето крштење руком пре-
освештеног епископа рашког Леонтија, у свом узрасту од 30. година.“39 
С. Мандић је сматрао да овај податак из Родослова треба тумачити 
тако да је у Расу Немања овенчан великожупанским венцом и добио име 
Стефан.40 Р. Новаковић тумачи да се Немања вратио тада у Рашку, да 
се тек тада оженио, да је тада добио на управу део очевине у 30. годи-
ни живота.41 М. Благојевић сматра да је Немања као удеони кнез тек 
после добијања Дубочице добио „царски сан“ и владарско достојанство 
нашавши се у посебном положају у односу на осталу браћу. Готово да 
се изједначио са братом који је владао Рашком а био је виши од кнезова 
Страцимира и Мирослава.42 У још новије време, Благојевић сматра да је 
Манојло Комнен почаствовао царским – владарским достојаством Не-
мању са титулом кнеза и, заправио, уздигао у ранг владара који је њему 
потчињен.43

38  Р. Но ва ко вић, Где се на ла зи ла Ср би ја од VII до XII ве ка, Бе о град 1981, стр. 
140–144, 146.

39  Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски ро до сло ви и ле то пи си, стр. 16–19.
40  С. Ман дић, Ве ли ка го спо да све срп ске зе мље, Бе о град 1968, стр. 46.
41  Р. Но ва ко вић, Где се на ла зи ла Ср би ја од VII до XII ве ка, стр. 142.
42  М. Бла го је вић, Срп ске уде о не кне же ви не, Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког ин-

сти ту та 36, Бе о град 1997, стр. 59.
43  М. Бла го је вић, Ве ли ки кнез и зе маљ ски кнез, Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког 

ин сти ту та 41, Бе о град 2004, стр. 298.
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И у Хиландарској повељи, из 1198. године, помиње се свето крш-
тење Немањино: „И постави ме (Бог за) великог жупана нареченог 
у светом крштењу Стефана Немању“.44 Ово би било неко треће или 
четврто крштење Немањино. Заправо, „крштење“ из Хиландарске 
повеље се односи на овенчавање великожупанским венцом када је ко-
начно постао врховни господар Србије и Рашке победивши браћу пос-
ле битке код Пантина.

Међутим, ако се речи из Житија „Урастав пак до отрочине, 
примио 14-ог часточаства својег речену Топлицу, Ибар и Расину и 
такозване Реке“ схвате на други начин, онда Немања влада удеоном 
кнежевином (Топлица, Расина, Ибар и Реке) са напуњених 14. годи-
на, од 1127. година, а то би значило да је убрзо и ожењен. То је вре-
ме када је на власт дошао његов стриц Урош I уз помоћ дукљанског 
краља Ђорђа Бодина. Краљ Ђорђе је упао у Рашку са војском 1126. 
да би ослободио Уроша I кога су у тамницу бацили сродници. Срећ-
ковић је претпостављао да је дукљански владар Градихна, зет Сте-
фана Немање, пре тога заузео Рашку и утамничио Уроша а потом 
поставио на власт свог таста Стефана Вукана.45 Али, 1127. године, 
дукљански краљ Градихна је поразио и заробио краља Ђорђа Бодина, 
а потом га упутио у Цариград. У оба случаја се види да је отац Сте-
фана Немање био и, потом, поново постао велики жупан Рашке и да 
је био савладар са братом Урошом I. Имајући све ово у виду, као и Јо-
сифа Троношца који каже да је Стефан Немања ишао код „фрушког 
краља“ и да му он даде своју кћер за жену, произилази да је Панта 
Срећковић имао добру антиципацију и претпоставку да је тада Не-
мања добио поменуте жупе и био ожењен ћерком краља Ђорђа Боди-
на по ступању у пунолество, 1127–1130. године. Шта више, може се 
претпоставити да се ћерка краља Ђорђа звала Ана. Ђорђе је у исто 
време развлашћен. Убрзо, 1131. године је Јелена, ћерка великог жупа-
на Урошева I, удата за угарског краља Белу II. У овом браку са Аном 
Бодин Немања је морао бити најмање 12. година и по свему је са 
њом имао деце. Уколико је најстарији Немањин син Вукан био из овог 
брака могао је бити рођен око 1130. године, тако да произилази да 
је умро у 78. години. У прилог претпоставци да је Вукан унук краља 
Ђорђа Бодина иде и то што је најстарији Вуканов син, унук великог 
жупана Немање, добио име Ђорђе.

44  А. Со ло вјев, По ве ља Сте фа на Не ма ње 1198–1199, При ло зи V, Бе о град 1925, 
стр. 282–283.

45  П. Срећ ко вић, Исто ри ја срп ског на ро да I, стр. 418.
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Немања добија своју област као принц 1127. и влада као удеони 
кнез, када је постао пунолетан46. Када је напунио 30. година Немања 
је поново „крштен“, 1143. године, односно венчан новом супругом и 
при томе влада из Топлице као удеони кнез, када је и Манојло I по-
стао византијски цар и када се завршила власт српског великог жупа-
на Уроша I.47 Ова два тако важна догађаја се хронолошки подударају 
и морају бити у вези са променама власти које су наступиле у Србији 
као и са Немањиним уздизањем.

* * *

Хронолошки следи податак који износи Стефан Првовенчани: 
„... ожалошћаваше га браћом његовом... у нападу браће његове...“.48 
Долазимо до сазнања да су неки непријатељи почели да на Немању 
хушкају његову браћу, рођену или неку другу, тако да је дошло до 
размирица које су прерасле и у отворен напад. Ови сукоби су морали 
бити између 1130. и 1143. године у време византијског цара Јована II 
Комнина.

Потом Стефан описује врло важан догађај: „Цар Манојло (Ко-
мнин)... приближив се нишевској страни... посла по њ’ да дође на 
ви ђење... прими га с царском љубављу и пољуби га... Одликова га 
царским достојанством... и одвојив му од своје земље, даде му зна-
ну Дубочицу, говорећи: – Теби буди и потомству твојему по теби у 
векове...“.49 Доментијан је у вези овог догађаја још опширнији: „Када 
је овај Божји причастник (Немања) живео на истоку, источни цар ца-
риградски даде му део од источне земље свога царства (Дубочицу) 
говорећи: ’Ово нека је твоје и твојих чеда и њиховог порода’.“ То би 
значило да је Немања у то време већ имао децу млађег узраста.

Немања је почаствован неком царском титулом и уз то од 
цара добио у баштину и област Дубочицу а то ће бити зато што је 
ожењен Аном50, нећаком византијског цара Манојла I Комнена, ћер-

46  У сред њем ве ку се пу но лет ство сти ца ло за де ча ке са 14, а за де вој чи це са 12 
го ди на ста ро сти. То је би ло и вре ме ка да се до сти за ла пол на зре лост и сти ца ло пра во 
на скла па ње бра ка.

47  Сте фан Пр во вен ча ни, Са бра ни спи си, стр. 65.
48  Д. Бог да но вић, стр. 68.
49  Исто.
50  О по ре клу Не ма њи не же не Ане по сто је раз ли чи та све до чан ства и до ми шља-

ња. (Ж. Ан дре јић, Ти хо ми ри, Уро ши, Ву ка ни, Ми ро сла ви, За ви де и Не ма ње, или о по-
ре клу жу па на Сте фа на Не ма ње, стр. 59–60.)
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ком босанског бана Бориса.51 Борис је за време боравка у Цариграду, 
после 1127. године, у време рата Византије са Угарском, као претен-
дент на угарски престо, ожењен са Арети Дука, рођаком цара Јована 
II Комнина, која се потом ословљава краљицом.52 Арети Дука, ташта 
жупана Стефана Немање и његовог брата од стрица, хумског кне-
за Мирослава, била је ћерка севастократора Андроника (+1129.) и 
Ирине Дука, синовица византијског цара Јована II Комнена, а сестра 
од стрица цара Манојла Комнена. Арети Дука се удала за Бориса, по 
свему, после очеве смрти, 1130. године. Немања се оженио царском 
сестром од стрица Аном Арпад Дука и том приликом добио област 
Дубочица у баштину „теби и семену твоме после тебе у векове“, 
а то је могло бити после 1143. године, али, свакако, пре 1149–1150. 
године. Ана, старија ћерка Бориса и Арети Дука је, највероватније, 
рођена 1131. године.53 Пунолетна је постала 1143. године и исте го-
дине се указала згодна политичка прилика за брак са Немањом који је 
тада имао пуне 30. године. Сматра се да је, позивајући се на тврдње 
његовог сина, архиепископа Саву, Ана била прва и једина Немањина 
супруга. Имајући у виду да је Немања у време пунолетства, 1127. го-
дине, добио на управу своју удеону област: Топлицу, Расину, Ибар и 
Реке, мало је вероватно да тада није ступио у брак, односно да је 
у брак ступио тек у, за то време, дубоко одмаклим годинама, 1143, 
када је имао преко 30 година.

Дефинитивно треба одбацити као нетачне тврдње Св. Саве54 и 
Теодосија55 да је Ана једина Немањина супруга: „... (Ане), Богом дане 
првог венца... не би учесника другог брака...“ и „... узе, по закону, себи 
по имену Ану... Родише им се синови и кћери...“ Доста уопштено, али 

51  Исто, стр. 59–61; Исти, Све ти Са ва, 36–37; Исти, Ра ни ба но ви Бо сне, Гла-
сник 5, Ба ња Лу ка 2007, стр. 116–119.

52  В. Стан ко вић, Ма ној ло Ком нен, Бе о град 2008, стр. 269.
53  У при лог то ме, да смо у пра ву го во ри и екс пер ти за ске ле та мо на хи ње Ана ста-

си је из Сту де ни це ко ја је по ка за ла да је умр ла ка да је има ла „до 70. го ди на“ а то било 
је пре 1199. године (Д. Поповић, Средњовековни надгробни споменици у Студеници, 
Студеница у византијској уметности око 1200. године, Београд 1988, стр. 493–494; 
Исти, Српски владарски гроб у средњем веку, Београд 1992, стр. 31–34.). Дакле, ако 
је Анастасија умрла у 69. години нешто пре 1199. године то значи да је била рођена 
1130. године. Али, ако је умрла у 68. години, што ће бити најтачније, рођена је 1131. 
године а то значи да је била млађа од Немање 18. година. То исто значи да је била 
пунолетна 1143. године и да је тада и могла ступити у легалан брак.

54  Са ва Не ма њић, Жи вот Сте фа на Не ма ње, Бе о град 1980, стр. 54.
55  Д. Бог да но вић, стр. 90.
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слично, тврди и Доментијан56: „Када је благоверни и благочастиви... 
самодржавни господин Стефан, великославни и велеродни и превели-
ки жупан Немања самодржавно царево свом Српском и Поморском 
земљом, и Диоклитијом и Далмацијом и Травунијом, са ... супругом... 
Аном... родише синове и кћери.“ Према Доментијану произилази да је 
Немања са Аном изродио синове и кћери тек када је постао самод-
ржаван, а то је могло бити тек после 1143. године.

У другој половини 1146. године, одржано је у Цариграду венчање 
цара Манојла Комнена са Бертом – Ирином од Сулцбаха, свастиком 
немачког владара Конрада III, у време припреме новог Крсташког 
рата. Немања је почаствован неком нижом царском титулом и, као 
што је то Византија увек захтевала у таквим ситуацијама, царски зет 
са „царским чином“ требало је једног дана да дође на престо српских 
великих жупана. У овој женидби је битну улогу играо Немањин отац, 
сматрамо Стефан Вукан, који је у то време морао бити велики жупан. 
Ако не пре, до уручења царског звања дошло је тек 1149. године када 
се цар Манојло нашао у Нишу припремајући се за рат са Угарском и 
Србијом.57 Примање царског сана у том тренутку од византијског цара 
неизоставно значи да се Немања ставио на његову страну у рату који 
је следио. По логици ствари произилази и да је Немања II (Првовенча-
ни) рођен између 1143–1147. године. Тако, отпадају претпоставке да 
су сва Немањина деца рођена, као Растко – монах Сава, у Расу. Они су 
рођени у Топлици, далеко пре доласка Немање на трон рашких вели-
ких жупана. Вукан и Вука би били из првог Немањиног брака.

До данас је остало непознато који царски сан – чин је Немања до-
био од цара Манојла Комнина приликом женидбе. Јиречек је претпо-
ставио да би та титула могла бити „дворска титула протоспатора или 
тако нешто“, а она је у XIV веку била у рангу на 35. месту. У XII веку 
ова титула је била нешто више на лествици.58 Стефан Првовенчани 
каже за свог оца да је био „јуноша“ коме се цар Манојло Комнин дивио 
у време сусрета иако је Немања био у одмаклим годинама. Српскосло-
венска реч „јуност“ значи младост и раскош, али има и значење момак 
– слуга.59 Јасно је да Немања и у време првог сусрета са Манојлом 

56  Л. Мар ко вић, стр. 27.
57  По сто ји ми шље ње да је пр ви су срет Ма ној ла и Не ма ње био тек 1158. или 

1159. го ди не. (С. Пи ри ва тр ић, При лог хро но ло ги ји по чет ка Не ма њи не вла сти, ЗР ВИ 
XXIX–XXX, Бе о град 1991, стр. 129.)

58  К. Ји ре чек, Исто ри ја Ср ба I, Бе о град 1978, стр. 148.
59  С. Пет ко вић, Реч ник цр кве но сло вен ског је зи ка, стр. 320.



БРАТСТВО36

није млад. То значи да је Првовенчани уместо грчке употребио једну 
српскословенску реч у значењу слуга – јуноша. Заправо, сваки пода-
ник владара, нижи или виши, у пренесеном значењу јесте слуга. Лич-
ност са ниском титулом слуге била је особа која је обављала послове 
чиновника на двору. Зато је реалније мислити да је Немања добио ти-
тулу доместика која се изједначавала са титулом слуге. Ово дворско 
звање је познато у Србији и односи се на заповедника војске.60 Дакле, 
Немања је добио титулу војног команданта.

* * *

Доментијан, потом, резимира претходно речено кроз симболику и 
алузије да би затим почео ново поглавље о Немањином животу. Јасно 
каже61 за ове догађаје: „Ради тога Господ постави овога преподобног 
оца нашег (Симеона) прво на исток, и показа га светлијег од сунца, 
да светли... све своје отачаство...“. На овај начин потврђује да влада 
својом удеоном – источном кнежевином којом је некада на тај начин 
владао његов отац, а то би значило да његов отац није био жив. По-
том, констатује да Господ „просветиће га божанством му благодаћу, 
и разагнаће мрачну таму браће своје и разориће безаконе њихове саве-
те... Пошто његова старија браћа савећаше зли савет, злом ревношћу 
тражили су да озлобе преподобног...“62 Немањина браћа су се саста-
ла на неком важном скупу са намером да саветују Немањи промену 
политике према њима и цару Манојлу, али у томе нису успели. То је 
морало бити 1149. године, пре битке на Тари, 1150. Тај напад је могао 
бити само онај у оквиру напада Уроша II на суседне византијске тери-
торије које савремени хроничари нису именовали. Византијски цар је 
брзо реаговао и Урош II се повукао у брда а Рас је разорен. Манојло је 
крајем лета 1150. године окупио код Ниша велику војску у непосред-

60  Ти ту лу слу ге и ве ли ког слу ге по се до ва ли су Дра го слав, Бран ко (Мла де но вић), 
Да би жив Чи хо рић, При бац (Хре бе ља но вић) и Јо ван Оли вер. При бац је био пр во ло го-
тет, а за тим слу га и нај зад ве ли ки слу га. Јо ван Оли вер је био ве ли ки вој во да, ве ли ки 
слу га, ве ли ки чел ник, се ва сто кра тор и на кра ју де спот. Зва ње ве ли ког слу ге се из јед-
на ча ва са ви зан тиј ском ти ту лом ве ли ки до ме стик ко ја се по Псе у до-Ко ди ну на ла зи-
ла на сед мом ме сту. (К. Ји ре чек, Ј. Ра до њић, Исто ри ја Ср ба II, Бе о град 1978, стр. 
23.; Р. Ми хаљ чић, Ве ли ки слу га, у: Лек си кон срп ског сред њег ве ка, Бе о град 2002, стр. 
74.) У Ви зан ти ји, X–XII ве ка, до ме стик и ве ли ки до ме стик је вр хов ни за по вед ник вој-
ске (Г. Остро гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, Бе о град 1993, стр. 347.).

61  Л. Мир ко вић, стр. 225.
62  Исто.
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ном суседству Немањине земље. Имајући све у виду, долазимо до тога 
да је Немања био лојалан цару Манојлу у рату који је покренут.

Пошто Немањини непријатељи нису одустајали, Доментијан63 
после тога каже: „ ... законопреступници устадоше на мене (Немању), 
и сабор моћних тражаше душу моју...“ Очигледно је да су на неком ве-
ликом државном сабору, највероватније у Расу, а може бити и у Нишу, 
на сабору који је сазвао Манојло Комнен, 1155. године, тражили да 
се одузме или умањи Немањина власт. Тумачећи индиректно смисао 
ових Доментијанових тврдњи долази се до сазнања да ни овога пута 
нису успели и да је још више порасло Немањино самопоуздање а то 
се види и из онога што следи у сва три Житија.

Сава: „Сам пак сазда манастире: прво у Топлици светог оца 
Николе. И други онде Св. Богородице у Топлици. Потом опет сазида 
манастир Светог Ђорђа у Расу“.64 Стефан Немања II тврди скоро 
исто, али уз још пар важних информација: „... поче жур но зи да ти у 
ота ча ству сво јем, у То пли ци, храм Пре све те Бо го ро ди це... са... под-
руч јем сво јим, по име ну Аном. И пре да де јој храм Пре све те, да се ста-
ра о ње му...“65 До мен ти јан је, по оби ча ју, не што пре ци зни ји и ши ри у 
из ла га њу: „И жи ве ћи на ис то ку у сво ме де лу, по че зи да ти ма на стир 
у име пре све те Бо го ро ди це... би свр шен ма на стир пре све те Бо го ро ди-
це...“66 Да кле, по сле не у спе лих на па да, убр зо по сле 1155. го ди не, Не ма-
ња схва та да мо же и ви ше и жур но по чи ње са сво јом су пру гом Аном 
из град њу ма на сти ра Св. Бо го ро ди це на ушћу Ко са ни це у То пли цу. Из-
град ња ове цр кве и ма на сти ра је про шла у ми ру иако је иза зва ла по-
зор ност ње го ве бра ће.

Ме ђу тим, но ва Не ма њи на од лу ка, ак ци ја и нов гра ди тељ ски чин 
иза зи ва про тив ме ре: „... док је зи дао храм све тог чу до твор ца и бр-
зог у бе да ма по моћ ни ка Ни ко ле, опет бра ћа ње го ва... до ђо ше да ожа-
ло сте Све тог, го во ре ћи: – Шта ра диш то, не до го ворив се о то ме 
с на ма...“ (Сте фан Пр во вен ча ни).67 О све му ово ме нас убе дљи ви је 
оба ве шта ва До мен ти јан: „И док се још на ис то ку ба вио... и опет у 
то ме сво ме де лу по че зи да ти дру ги ма на стир... ве ли ког ар хи је ре ја Ни-
ко ле... и бр зом по мо ћу бр зо га по моћ ни ка (Ни ко ле) и то плом љу ба вљу 
пре по доб но га (Си ме о на Не ма ње) (ми сли се са мо на ње га, а не ће би ти 

63  Исто, стр. 226.
64  Љ. Г. Ју хас, стр. 24.
65  Д. Бог да но вић, стр. 69.
66  Л. Мир ко вић, стр. 226.
67  Д. Бог да но вић, стр. 69.
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са мо ње га, прим. Ж. А.) би са зи да на цр ква и пред цр квом ку ла ко ја се 
по ди за ла у не бе сну ви си ну. А ста ри ја бра ћа ње го ва чув ши (ово) убо ја-
ше се без ум ни од стра ха. Бра ћа ње го ва са брав ши се до ђо ше та мо (у 
Рас, а пре ће би ти у Ниш), да озло бе све то га... са ве ћав ши са вет да 
раз о ре де ло пре по доб но га, го во ре ћи: „За што чи ниш та кве (ства ри)... 
То ни си са ве ћао са на ма, и чи ниш ви ше од нас (јер имаш пра ва са мо 
ко ли ко и ми – уде о ни кне зо ви, прим. Ж. А.)... И до са див ши му зло бом 
сво јом, но Го спод бе ше са пра вед ни ком и не да де им да га озло бе... 
и та ко гне вом ди шу ћи на пра вед ни ка, бу ду ћи без дел ни, вра ти ше се 
сво јој ку ћи.“68 Чи ни се да, гра ђе њем још јед не цр кве, по све му епи ско-
пал не, на уз ви ше њу из над ушћа Бањ ске ре ке у То пли цу, а ве ро ват но, 
по ред ста рог утвр ђе ња (Ма рин град) и но вог утвр ђе ња, са ве ли ком и 
ви со ком ку лом, Не ма ња пре ва зи ла зи окви ре уде о не вла сти са ја сном 
пре тен зи јом на вр хов ну власт. Бра ћа су се по но во са ста ла у Ра су и, 
по што је Не ма ња остао упо ран, кре ну ли су да сру ше ње го во де ло. Не 
то ли ко цр кву Св. Ни ко ле, ко ли ко но во утвр ђе ње уз њу у То пли ци. На-
па ли су га, али ни су ус пе ли ни ово га пу та. Не ма њи ни про тив ни ци су 
се вра ти ли сво јим „ку ћа ма“. У да љем тек сту До мен ти јан по твр ђу је 
ова кав раз вој до га ђа ја69: „... и та ко је он (Си ме он Не ма ња) пре би вао 
у бла го да ре њу Бо га и у све тим мо ли тва ма је до бро успе вао пре ма све-
том (Ни ко ли), а за зло бу сво је бра ће ни је ма рио“. Има се ути сак да 
Не ма ња одо ле ва за хва љу ју ћи сво јој мо ћи, пре ћут ној по мо ћи срп ског 
ве ли ког жу па на и ин те ре си ма ви зан тиј ског ца ра.

Али, овај не у спех ни је обес хра брио ње го ве про тив ни ке „... јер се 
до го во ри ше с нај ста ри јим од бра ће ње го ве ко ји је та да вла дао овом 
срп ском зе мљом (ве ли ким жу па ном), и до звав ши... ухва ти ше га, и око-
ва ше му ру ке и но ге, и вр го ше га у пе ћи ну ка ме ни ту... (и) мо ља ше се 
све том... Ђор ђу...“70 И о ово ме је До мен ти јан ис црп ни ји: „И док је 
још жи вео на ис то ку, а бра ћа ње го ва раз го рев ши се без у мљем сво-
јим... са ве ћа ше зли са вет, го во ре ћи: Са ве жи мо пра вед ни ка, јер нам је 
не зго дан, и уни ши ти мо са зе мље ње го ву успо ме ну, јер ни је у је дин ству 
са на ма. И са ве ћав ши са нај ста ри јим бра том сво јим, ко ји је та да 
вла дао срп ском зе мљом, са звав ши не ки ве ли ки са вет, та ко да се ни је 
мо гао од њих укло ни ти... ухва ти ше га и све за ше га, и по ло жи ше му 
на ру ке и но ге же ле зне око ве, и са њим ухва ти ше и све за ше ње го ве 
иза бра не слу ге... би пра вед ник по ве ден на смрт... ба ци ше у ка ме ну пе-

68  Л. Мир ко вић, стр. 226–227.
69  Исто, стр. 228.
70  Д. Бог да но вић, стр. 70.
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ћи ну... а овај пре по доб ни... би од ве ден од ис точ не зе мље у љу ту там-
ни цу... на за па ду... би ба чен у там ни цу од ка ме на... све за них ру ку и 
но гу...“.71

У на шој на у ци се сма тра да је не што пре 1166. го ди не, 1158. или 
1162. до 1168. го ди не,72 жу пан Не ма ња по ди гао две цр кве у „ота ча-
ству сво јем, у То пли ци, храм пре све те Бо го ро ди це, на ушћу ре ке по 
име ну Ко сал ни це“ и цр кву Све тог Ни ко ле на ушћу ре ке Бањ ске у То-
пли цу.73 Као што се ви ди из по ја шње не хро но ло ги је Не ма њи них би о-
гра фа ус по ста вље на хро но ло ги ја на ших исто ри ча ра ни је у ре ду. Ва-
сић је је ди ни сма трао да је цр кву. Св. Бо го ро ди це гра дио из ме ђу 1158. 
и 1160.74 Ми сма тра мо да је Св. Бо го ро ди цу са гра дио, од но сно ши ре 
об но вио, већ 1156. го ди не, чак мо же би ти и мно го пре, око 1146. го ди-
не75, а по том Св. Ни ко лу са утвр ђе њем у пе ри о ду из ме ђу 1158. и 1162. 
го ди не. Бра ћа су га на па ла без у спе шно, 1163–64. го ди не, а по том је 
до не та лу ка ва од лу ка и са зван Са бор. Оста је да се раз ја сни ка да и 
где је био Са бор на ко ји је Не ма ња мо рао до ћи и где је утам ни чен са 
сво јим иза бра ним „слу га ма“.

При мет но је да се у Жи ти ји ма ни ка ко не по ми ње Не ма њин отац 
(Сте фан Ву кан) што је слу чај и овом при ли ком. Исто та ко се не по ми-
њу ни Не ма њи на ста ри ја бра ћа. Ме ђу иза бра ним слу га ма кне за Сте-
фа на Не ма ње су та да мо ра ли би ти и ње го ви си но ви, Ву кан и Не ма ња 

71  Л. Мир ко вић, стр. 228–230.
72  М. Ча нак-Ме дић, Ар хи тек ту ра Не ма њи ног до ба I, стр. 15, 39.
73  Сте фан Пр во вен ча ни, Са бра ни спи си, стр. 66.
74  Ми ло је Ва сић је сма трао да је Св. Бо го ро ди ца по диг ну та од мах по сле Не ма њи-

ног су сре та са Ма ној лом Ком не ном, а то би зна чи ло из ме ђу 1143. и 1150. го ди не. Он 
на во ди стил ске и хро но ло шке ана ло ги је за елип тич но ку бе Св. Бо го ро ди це у То пли ци. 
То је по греб на ка пе ла Јо ва на Ком не на у Ца ри гра ду ко ја је са зи да на 1136. го ди не. (М. 
Ва сић, Жи ча и Ла за ри ца, Бе о град 1928, стр. 14, 16). Број ни је ана ло ги је у Ца ри гра ду 
и Ки је ву, за на чин и стил зи да ња Не ма њи них цр ка ва у То пли ци, М. Ча нак-Ме дић успе-
шно на ла зи са цр ква ма у XI и пр вој по ло ви ни XII ве ка. (М. Ча нак-Ме дић, Ар хи тек ту-
ра Не ма њи ног до ба I, стр. 27.)

75  Сва ка ко тре ба ве ро ва ти ви ше Пр во вен ча ном да је пр во „са гра ђе на“ Св. Бо-
го ро ди ца јер је он, за раз ли ку од Св. Са ве, био у уз ра сту ка да је мо гао гле да ти оче-
ве град ње у пре сто ној То пли ци. Са ви на не до след ност у ве зи са ре до сле дом град њи 
Не ма њи них цр ка ва као да има не ки раз лог. Прет по ста ви мо да је то за то што он 
јед на чи Св. Бо го ро ди цу у То пли ци и Св. Бо го ро ди цу у Ра су ко ју је Не ма ња гра дио са 
дру гом су пру гом и у ко ју се као мо на хи ња за пу ти ла Са ви на мај ка Ана. По ја ва ових не-
до след но сти се мо же ту ма чи ти на сле де ћи на чин: Не ма ња је об но вио Св. Бо го ро ди-
цу у То пли ци и у ову цр кву је као мо на хи ња упу ће на ње го ва пр ва су пру га, око 1143–46. 
го ди не, а Св. Бо го ро ди ца у Ра су је гра ђе на по сле 1190. го ди не и у њу се упу ти ла као 
мо на хи ња дру га су пру га, мај ка Св. Са ве.
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II (Пр во вен ча ни). Ву кан је био у 34. (ро ђен око 1132.) или 20. го ди ни 
(ро ђен 1146.), био у бра ку са не ком ро ђа ком па пе Ино ћен ти ја III и 
имао де це: Ђор ђа (ро ђен око 1150.) ко ји је та да имао 17. го ди на, Сте-
фа на (Не ма њу) (14. го ди не), Вла ди на (око 10. го ди на), Еуфро си ну (око 
5 го ди на) и Раст ка (око го ди ну да на ста ро сти).76 Сло бод ни смо да 
твр ди мо и да су Ву ка но ва де ца: Ђор ђе, Сте фан, Вла дин, Еуфро си на 
и Раст ко ро ђе ни не где у Не ма њи ној ис точ ној зе мљи, ако не и у са мој 
То пли ци (Бе ле Цр кве). А Не ма ња II Пр во вен ча ни се у то вре ме, 1166. 
го ди не, са око 16. го ди на, већ био пу но ле тан и мо жда већ оже њен. 
Сма тра се да је Са бор на ко ме је за су жњен Сте фан Не ма ња био у 
Ра су, 1166. го ди не. По До мен ти ја но вим ре чи ма се ви ди да Са бор ни је 
био у Ра су већ не где у ис точ ној зе мљи па је по сле хап ше ња до ве ден у 
за пад ни део Ра шке где је утам ни чен. Са бор је, мо же се при хва ти ти, 
био 1166. го ди не, али у То пли ци, или не где из ме ђу, где је Не ма ња и ухва-
ћен а по том је од ве ден и утам ни чен у Ра су.

У на шој на у ци се сма тра да је Не ма ња цр кву Св. Ни ко ле у То пли-
ци гра дио у вре ме вла сти ње го ве ро ђе не бра ће, ве ли ког жу па на Ти хо-
ми ра, кне за Стра ци ми ра и жу па на Ми ро сла ва, па је ова ње гов по тез 
оце њен као угро жа ва ње њи хо ве вла сти и они су га утам ни чи ли. Због 
ова ког од но са жу па на Ти хо ми ра пре ма Не ма њи, али не са мо због то-
га, сма тра мо да они ни су би ли ро ђе на бра ћа. Ми смо до ка зи ва ли да 
су Не ма њи на ро ђе на бра ћа ве ли ки жу па ни При ми слав и Бе луш. Да кле, 
Св. Бо го ро ди цу је Сте фан Не ма ња гра дио у не ко за ње га по ли тич ки 
по вољ ни је вре ме, нај ве ро ват ни је, за вре ме вла сти ње го ве ро ђе не бра-
ће, ве ли ких жу па на При ми сла ва и Бе лу ша, ко је је са вла сти сме нио, 
та ко ђе, ви зан тиј ски цар Ма ној ло I Ком нен.77

Ро ђе ну бра ћу, ве ли ке жу па не При ми сла ва и Бе лу ша по ми ње јед-
ном са мо Ки нам,78 али не ка же ни шта о њи хо вом по ре клу. По сле свр-
га ва ња жу па на Де се цар Ма ној ло Ком нен је на власт у Ра шкој по ста-
вио При ми сла ва а ка да се и он по бу нио по сле пар го ди на, сме њен 
је и на власт је до ве ден Бе луш. Цар Ма ној ло је из са жа ље ња пре ма 
ње го вој суд би ни „од вео да не  би мо гао и да ље до са ђи ва ти, и об да ри“ 
дав ши му део зе мље, ве о ма плод ном и бо га том за ис па шу сто ке (ве-

76  Очи глед но, у по ро ди ци Не ма њи на ко ле на ово је пр ви принц по име ну Раст ко. 
Ву ка нов син Раст ко се за мо на шио под име ном Те о до си је.

77  Ж. Ан дре јић, При лог ис тра жи ва њу о ве ли ким жу па ни ма При ми сла ву и Бе лу-
шу и прет по став ка о њи хо вим мо гу ћим по том ци ма, стр. 43–48.

78  М. Атла гић, Б. Ми лу ти но вић, Из во ри за исто ри ју Ср ба до XV ве ка, К. Ми тро-
ви ца-Ра ча 2002, стр. 110, 118.
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ро ват но у Ху му или За ху мљу). Крат ко вре ме иза то га и Бе луш оста ви 
вла дар ске озна ке и оде у Угар ску „те та мо, ду го још по жи вев ши, и 
умре“. При ми слав, Бе луш и н. н. се стра, су пру га ду кљан ског кра ља 
Гра дих не, ста ри ји су од Не ма њи не. Да се прет по ста ви ти да је При ми-
слав ро ђен око 1007, Бе луш око 1109. и се стра, око 1111. го ди не. Да се 
прет по ста ви ти да су При ми слав и Бе луш има ли по том ке, мо гу ће је и 
вр ло број не.79

* * *

Сле де ће што ка жу Сте фан и До мен ти јан до во ди нас до до га ђа ја 
ко ји прет хо де осва ја њу вр хов не вла сти Ср би је од стра не Сте фа на Не-
ма ње: „... мо ља ше се све том ... Ђор ђу... и ис пу ни све што је про сио 
у ње га (Не ма ња)... И ра заг на и ра се ја та да овај Све ти не при ја те ље 
сво је по зе мља ма ино пле ме ним....“80 , „ ... сам Го спод креп ком ру ком 
и ви со ком ми ши цом из ве де га из ка ме не пе ћи не... И Го спод... рас то-
чи не при ја те ље оца на ше га по ту ђим стра на ма...“81По што се Не ма ња 
осло бо дио там ни це „уз по моћ Св. Ђор ђа“ про те рао је бра ћу од стри ца 
и ро ђа ке. Чу де сна по моћ Св. Ђор ђа је очи глед но не ка кон крет на вој-
на по моћ и не ка кон крет на лич ност ко ја се ова ко, уоби ча је но, ме та-
фо рич но пред ста вља. Ме та фо рич но опи си ва ње до га ђа ја и чу да је у 
функ ци ји ства ра ња ико не Св. Си ме о на Не ма ње и обич но иза Св. Ђор-
ђа сто ји не ка исто рич на лич ност, чак, исто вет ног име на.82 Исто вет но 
име исто риј ске лич но сти и све ца је, не сум њи во, у ве зи са мо гу ћим 

79  Има ју ћи у ви ду по ре кло Мр њав че ви ћа из Ху ма и њи хо во ус пи ња ње до ти ту ле 
де спо та у вре ме ца ра Ду ша на и кра љев ске кру не у вре ме ца ра Уро ша из не ли смо прет-
по став ку да су они по ре клом од ве ли ког жу па на При ми сла ва. (Ж. Ан дре јић, При лог 
ис тра жи ва њу о ве ли ким жу па ни ма При ми сла ву и Бе лу шу и прет по став ка о њи хо-
вим мо гу ћим по том ци ма, стр. 49). Осим то га, не по зна ти из вор Јо си фа Тро но ша ца 
твр ди да је Сте фан Не ма ња раз де лио За ху мље си но ви ма сво је бра ће „од ко јих су се 
ка сни је ро ди ли кне же ви, сил ни Ал то ман и по ре ме ће ни Ни ко лај“. (Јо сиф Тро но шац, 
Тро но шки ро до слов, Ша бац 2008, стр. 26.) Ово би зна чи ло да су Во ји но ви ћи би ли по-
ре клом од При ми сла ва или Бе лу ша.

80  Д. Бог да но вић, стр. 71.
81  Л. Мир ко вић, стр. 234.
82  Има ју ћи у ви ду пе чат кра ља Кон стан ти на Бо ди на, на чи јем ре вер су се на ла-

зи по пр сје Св. Ђор ђа (Jean-Cla u de Cheynet, La pla ce de la Ser bie dans la di plo ma tie 
Byzan ti ne a la fi n du XIe si ec le, Збор ник ра до ва ВИЗ, XLV, Бе о град 2008, стр. 90), као 
и ње го вог си на Ђор ђа са истим све ти те љем (К. Ју ру ко ва, В. Пен чев, Бал гар ски сред-
но ве ков ни пе ча ти и мо не ти, Со фи ја 1990, стр. 47), мо же се прет по ста ви ти да је ово 
њи хов за штит ник. Уко ли ко је Не ма њин нај ста ри ји син Ву кан ро ђен у бра ку са ћер-
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ро ђе њем на дан тог све тог или кр ште ним име ном. За то сма тра мо да 
је Не ма њу осло бо дио Ђор ђе, нај ста ри ји син Ву ка нов83, ко ји је са вој-
ском до шао из оче ве и сво је уде о не обла сти.

Из за хвал но сти пре ма Св. Ђор ђу Не ма ња по че зи да ти ма на стир 
Св. Ђор ђа по сред Ра шке у пре сто ном Ра су: „... раз у мев ши ве ли ку Бо-
жи ју по моћ и... све тог Ге ор ги ја... са ве ли ким успе хом по че зи да ти ма-
на стир све то га... Ге ор ги ја...“84; „... мо ља ше се све том... и ис пу ни све 
што је про сио у ње га... по че хит но... зи да ти храм све тог... Ђор ђа... и 
свр ши га...“.85 По што је Не ма ња иза гнао про тив ни ке за вла дао је чи-
та вом Ра шком и пре сто ним Ра сом где је из град њом цр кве за хвал ни це 
Св. Ђор ђу из ра зио још је дан чин на ме ре да по ста не, ово га пу та, ве ли-
ки жу пан и вла дар чи та ве зе мље. По све му су де ћи, што се ви ди из ка-
сни јег тек ста код До мен ти ја на: „вра ти се на свој пре сто“, Не ма ња 
је већ 1167. го ди не кр штен – овен чан за ве ли ког жу па на: „И по ста ви 
ме ве ли ког жу па на на ре че ног у све том кр ште њу“.

Ме ђу тим, „И ми сли сво је не до стој ни оства ри ше... у грч ком цар-
ству... нај мив ши... по ђо ше на све тог и уђо ше у ото ча ство ње го во, на 
ме сту по име ну Пан тин... А ка да је био бли зу гра да по име ну Зве ча на, 
на ко јем бе ше са зи да на цр кви ца све тог... Ђор ђа... су тра дан од мах сте-
ко ше се на бит ку сна жну и сил ну... по бе ди не при ја те ље сво је... је дан 
од за ко но пре ступ не бра ће ње го ве свр ши, уто пив се у во ди...“86, „... 
они зло ми сле ни ра за су ти по је дин ци, део њи хов са брав ши се у цар ству 
грч ке зе мље, на да ју ћи се до би ти по моћ од грч ког цар ства, жу ри ли су 
да за ко љу све то га и да раз о ре ње го ву све ту успо ме ну... са бра ше мно-
жи ну на ро да: Гр ке, Фру ге, Тур ке и мно гу си лу дру гих на ро да... уђо ше 
у зе мљу све то га до ме ста зва ног Пан ти на... И по што се та ко при бли-
жио ка гра ду зва ном Зве ча ну, у ко ме бе ше цр ква ве ли ко га му че ни ка 
Ге ор ги ја, иза бра не ко ли ко од све ште ни ка, и по сла их да се по мо ле... 
Ге ор ги је, до ђе ја шу ћи у вој нич ком об ли ку... и по слан сам од Го спо да 
Бо га на по моћ тво ме го спо ди ну... А све ти отац наш (Си ме он)... по ста-
ви у убој ни ред сво је вој ни ке... спре ми се за бор бу... и та ко си ђо ше на 
ту бит ку сил ну и креп ку... и по мо ћу све то га (Ге ор ги ја) по бе ди сво је 
не при ја те ље... ре ка зва на Сит ни ца, са мог то га на чел ни ка зло бе и вој-

ком кра ља Ђор ђа Бо ди на по ста је ра зу мљи во за што је Ву ка нов нај ста ри ји син до био 
име Ђор ђе и да је и он по што вао Св. Ђор ђа.

83  И. Ру ва рац, Ву кан, нај ста ри ји син Сте фа на Не ма ње и Ву ка но ви ћи, Го ди шњи-
ца Н. Чу пи ћа Х, Бе о град 1888, стр. 1–9; Ж. Ан дре јић, Све та срп ска ло за, стр. 63.

84  Исто, 235.
85  Д. Бог да но вић, 71.
86  Исто, стр. 72.
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во ду тим на ро ди ма ко ји је од за ко но пре ступ ни ка бра ћи на чи нио овај 
рат... уда ви не при ја те ља... и ве ћи део њих по то пи ре ка. А они ко ји су 
од њих оста ли... са ми ме ђу со бом учи ни ше бор бу... вра ћа ху се сво јој 
ку ћи...“.87

До од луч не бит ке је до шло код Пан ти на, 1168. го ди не. Не ма ња 
је од нео по бе ду и, као што је оп ште по зна то, по стао вр хов ни вла-
дар Ра шке и чи та ве Ср би је. Ме ђу тим, из тек ста Жи ти ја ви ди мо 
да су Не ма њи ни не при ја те љи ушли у ду би ну ње го ве зе мље, до Пан-
ти на, а то би зна чи ло да су Ко со во и Ме то хи ја при па да ли „ис точ-
ној зе мљи“. Очи глед но, по но во је (Св.) Ђор ђе до шао у по моћ свом 
стри цу. Бит ка је во ђе на на Ко со ву по љу у до њем то ку ре ке Сит-
ни це, ко ја је би ла гроб ни ца мно гих Не ма њи них не при ја те ља као и 
бив шег ве ли ког жу па на Ти хо ми ра, си на ве ли ког жу па на Уро ша II, 
стри че ви ћа Не ма њи ног. Из гле да да је та да стра дао и Ти хо ми ров 
син Сте фан Пр во слав.88 И Ра дој ко вић је прет по ста вио да је овом 
при ли ком по ги нуо жу пан Пр во слав ко га он јед на чи са ве ли ким жу па-
ном При ми сла вом.89 По сто ји тврд ња да се уто пио и жу пан За ви да, 
син ве ли ког жу па на Де се. Срећ ко вић је прет по ста вио да је по ги нуо 
и Вла ди мир, син ду кљан ског кне за Ра до сла ва, унук кра ља Гра дих-
не90. Два нај ста ри ја си на жу па на Де се, Кон стан тин – Стра ци мир 
и Ми ро слав, стрин че ви ћи Сте фа на Не ма ње, пре жи ве ли су, по сле 
бит ке се по ка ја ли и би ли ло јал ни до кра ја жи во та.

* * *

По сле бит ке на Та ри, 1150. го ди не, по бе до но сни ви зан тиј ски 
цар је не при ко сно ве но од лу чи вао и до во дио на власт срп ске ве ли ке 
жу па не. По што су му они за хвал ност уз вра ћа ли не ве ром, упор но 
те же ћи да се оса мо ста ле. Ма ној ло Ком нен их је стал но сме њи вао 
уз по моћ си ле. Та ко су се сме њи ва ли сле де ћи ве ли ки жу па ни: Урош 
I (1112/15–1143.), Сте фан Ву кан (1143–46.), Урош II у два на вра та 

87  Л. Мир ко вић, стр. 235–238. Ка да су у пи та њу Тур ци, реч је о Пе че ње зи ма и 
Ку ма ни ма. О Пе че ње зи ма и Ку ма ни ма на Бал ка ну вид. у: Ж. Ан дре јић, Ку ма ни на 
Бал ка ну и њи хо ва аси ми ла ци ја у сред њем ве ку, Раз ви так 233–234, За је чар 2009, стр. 
128–139.

88  Ж. Ан дре јић, Ти хо ми ри, Уро ши, Ву ка ни, Ми ро сла ви, За ви де и Не ма ње, или о 
по ре клу жу па на Сте фа на Не ма ње, стр. 63.

89  Б. Ра дој ко вић, Ра сма тра ња о де о ном вла да њу и де о ним кне же ви на ма, Исто-
риј ски за пи си XVII, св. 2, Ти то град 1960, стр. 229.

90  П. Срећ ко вић, Исто ри ја срп ског на ро да I, стр. 433.
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(1146–55), Де са у два на вра та (1160–65.), При ми слав (пре 1162.), Бе-
луш (1162.) и Ти хо мир 1165–66. го ди не. У овом ни зу ве ли ких жу па на 
је вр ло ва жно уочи ти ко је ко ме ка кав род и ко ји је ре до след њи хо-
вих про ме на на пре сто лу Ра шке. Сте фан Ву кан је за јед но са сво јим 
си но ви ма и си нов ци ма у са ве зу са Угар ском а про тив Ви зан ти је. У 
вре ме бит ке на Та ри је, по сле дво бо ја са ви зан тиј ским ца ром Ма ној-
лом за ро бљен, а на власт је по ста вљен ње гов дру ги си но вац Урош 
II. Ка сни је су се Ср би по бу ни ли и на власт до ве ли Уро ше вог ро ђе ног 
бра та Де су, нај мла ђег си на Уро ша I. Ма ној ло по но во кре ће и свр га-
ва Де су и на власт опет по ста вља Уро ша II. По што се и овај по но-
во по ка зао не до вољ но по у зда ним на но во је на власт по ста вио Де су. 
Због тај ног са ве за са Угар ском, где ве ли ку уло гу у то ме игра ње гов 
брат Бе лош91, Де са је мо рао да до ђе у Ниш где је утам ни чен и од-
ве ден у Ца ри град. Ма ној ло се за то окре нуо по у зда ни јим чла но ви ма 
вла дар ске ку ће ко је до та да ни је ко ри стио: При ми сла ву и Бе лу шу. 
Они су ро ђе на бра ћа, али из из во ра не ви ди мо ко је је њи хо во по ре-
кло. По што је и При ми слав по ди зао уста нак про тив ца ра овај и ње-
га зба ци и до ве де на власт ње го вог бра та Бе лу ша. Цар по зо ве Де су, 
ко ји упра вља ше Ден дром, и по ста ви по но во на власт. Али по што се 
и Де са по ка зао не вер ним Ма ној ло га је сме нио и од вео у Ца ри град. 
Ма ној ло се у то вре ме у јед ној по ве љи зо ве „срп ски цар“, а на власт 
по ста вља Ти хо ми ра, 1165. го ди не.

Из све га се ја сно ви ди да је ви зан тиј ски цар во дио по ли ти ку ма-
ни пу ла ци је са број ним чла но ви ма вла дар ске ку ће из две стрическе 
гра не, гра на ве ли ких жу па на Сте фа на Ву ка на и Уро ша I. Та ко је 
би ло и ка да је Не ма ња осво јио цен трал ну власт у Ср би ји и по стао 
ве ли ки жу пан. По ли ти ка ца ра Ма ној ла Ком ни на се про ме ни ла пре-
ма ње му у скла ду са до та да шњим ста вом Ви зна ти је да не до пу сти 
са мо др жав ност би ло ког срп ског ве ли ког жу па на. Али, про ме ни ла 
се и Не ма њи на по ли ти ка. Ка да је Не ма ња иза гнао сво је ро ђа ке они 
су при мље ни у Ви зан тиј ском цар ству и омо гу ће но им је да при ку пе 

91  Бе лош је на род но име, али би мо гло би ти да се угар ски ве ли ки па латин, 
син ве ли ког жу па на Не ма ње Уро ша I, звао Бе ло – Бе ла са ти ту лар ним име ном 
Урош. Има ју ћи у ви ду да се Бе ла ур, брат ви дин ског де спо та и бу гар ског ца ра Ми-
хај ла III Ши шма на за пра во звао Бе ла Урош (*** Ен ци кло пе ди ја Блга ри ја 1, Со фи ја 
1978, стр. 241; И. Бо жи лов, Фа ми ли ја та на Асе нов ци, Со фи ја 1985, стр. 134–136; Ж. 
Ан дре јић, Цр ква све те Бо го ро ди це у До њој Ка ме ни ци, Ра ча 2007, стр. 52), ре ал но је 
прет по ста ви ти да је име Бе лош ко ва ни ца од скра ће ни ца ње го вог кр ште ног и ти ту-
лар ног име на: Бе ло(Уро)ш. Исти слу чај би био у ве зи име на дру гог Не ма њи ног бра та 
Бе лу ша: Бел(а)У(ро)ш.
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нај ам нич ку вој ску. По сле по врат ка из Угар ске цар Ма ној ло је 1168. 
го ди не оти шао у Фи ли пи јер је до ње га „до прео глас да је срп ски 
вла дар по стао пре ко ме ре др зак... при те шњу је сво је са пле ме ни ке и 
ма чем уни шта ва свој род, шта ви ше, не зна ју ћи се би ме ре, ста ра 
се да за у зме Хр ват ску и при сво јио се би власт над Ко то ром... цар 
по сла с вој ском Те о до ра Па ди ја та“. Ме ђу тим, твр ди се, Не ма ња је 
од мах на пао и по бе дио код Пан ти на.

На кра ју овог де ла раз ма тра ња ко јим смо кроз „чи та ње“ Жи-
ти ја ус по ста ви ли од ре ђе не ре ла ци је, хро но ло ги је и до шли до не-
ких но вих са зна ња, мо ра мо се вра ти ти на то ли ко по зна те тврд-
ње и хро но ло ги је Не ма њи ног жи во та и вла да ви не ко је је на кра ју 
Жи ти ја Св. Си ме о на из нео ар хи е пи скоп Са ва I: „И ми ну мно го 
вре ме на вла да ња ње го ва – 37 го ди на... И кад се на вр ши 37 го ди на 
ње го ва вла да ња... са ку пив бла го род ну де цу сво ју и све иза бра не бо-
ља ре сво је, ма ле и ве ли ке... иза бра пле ме ни то га и дру гог си на Сте-
фа на Не ма њу (Пр во вен ча ног)... го во ре ћи: ’Ово га имај те уме сто 
ме не!... И ње га по са ђу јем на пре сто у др жа ви... И по што га сам 
вен ча и из вр сно бла го сло ви... пре да де им, да ме ђу њи ма ца ру је, 
дру го га си на сво је га, Сте фа на Не ма њу...“92 На са мом кра ју Жи ти-
ја Са ва ке же: „Од ро ђе ња му 46-те го ди не, при ми пак... вла ду. И 
про ба ви опет на вла ди 37. го ди на, а та да пак при ми ан ђе о ски лик 
(за мо на ши се) и по жи ве у том ли ку 3. го ди не и цео ње гов жи вот 
би 86. го ди на. Пред ста ви се бла же ни отац и кти тор... го ди не 
6708. ме се ца фе бру а ра у 13-и дан...“93 Да кле, Не ма ња је у 46. го ди-
ни жи во та (1159–60. го ди не) по чео да вла да сле де ћих 37. го ди на 
(до Ла за ро ве су бо те 25. мар та 1195.94), си шао са пре сто ла и усту-
пио га у чи ну кру ни са ња, ко је је оба вље но у епи ско пал ној цр кви 
Св. Апо сто ла у Ра су, на Цве ти, 26. мар та 1195. го ди не, сред њем 
си ну Не ма њи II, за пра во, пр во ро ђе ном из дру гог бра ка а по том се 
за мо на шио са су пру гом Аном. Цео ње гов жи вот је тра јао 86. го-
ди на (умро 13. 02. 1199.) про из и ла зи да је Сте фан Не ма ња по стао 
ве ли ки жу пан 1159–60. го ди не што се не сла же са већ ус по ста вље-
ном хро но ло ги јом ње го вог вла да ња у на шој на у ци као и са на шом 

92  Љ. Г. Ју хас, стр. 24–27.
93  Исто, стр. 35.
94  Још увек се во де по ле ми ке о го ди ни мо на ше ња Сте фа на Не ма ње. По што 

је 25. март оп ште по знат као да тум ње го вог мо на ше ња сма тра мо да је то би ло 25. 
мар та 1195. го ди не с об зи ром да је у пи та њу Ла заро ва су бо та, дан уочи Цве ти. 
Су тра дан, на Цве ти, про гла сио је и овен чао Сте фа на Не ма њу II Пр во вен ча ног за 
ве ли ког жу па на.
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хро но ло ги јом. Са вин по да так мо же би ти и та чан ако се има у 
ви ду мо гућ ност, а то ће би ти нај ве ро ват ни је, да је Сте фан Не ма-
ња вла дао са мо стал но ис точ ном зе мљом, оном ко јом је вла дао и 
ње гов де да Мар ко, као и отац Сте фан Ву кан, као ве ли ки жу па ни, 
од но сно да је сво је про тив ни ке иза гнао из зе мље 1159–60. го ди не, 
а не 1166–68. Хи лан дар ски ле то пис је из гле да нај тач ни је од ре дио 
ка да је Не ма ња по стао са мо др жац као ве ли ки жу пан. Би ло је то 
24. го ди не вла де ца ра Ма ној ла Ком не на95, у ле то 1166. го ди не96 Ар-
хи е пи скоп Са ва I ја сно раз ли ку је вре ме Не ма њи не вр хов не вла сти 
над чи та вом др жа вом Ср би јом на ко ју је имао пра во пре ко де ло ва. 
Уко ли ко се укљу чи и вре ме од 1127. го ди не, ка да је по стао уде о ни 
кнез, про из и ла зи да је Не ма ња вла дао чи та вих 68. го ди на.

* * *

По сле из град ње цр кве Св. Бо го ро ди це, на ушћу Ко са ни це у 
То пли цу жу пан Не ма ња је са гра дио и цр кву Св. Ни ко ле. Мо же се 
прет по ста ви ти да је пре сто но ме сто То пли ца до би ло но ве име Бе-
ле Цр кве по овим цр ква ма. Да нас је са свим ја сно да је Не ма ња по-
ди гао цр кву Св. Ни ко ле на ле вој оба ли То пли це, из над ушћа Бањ ске 
ре ке, на те ме љи ма ра но ви зан тиј ске ба зи ли ке из VI ве ка, а сред њо-
ве ков на не кро по ла на ста ла око ове цр кве уни шти ла је ка сно ан тич-
ке гро бо ве из IV и V ве ка.97 Цр ква Св. Бо го ро ди це је по диг ну та на 
под руч ју ста ри јег рав но ви зан тиј ског на се ља и ра но сред њо ве ков не 
не кро по ле на ста ле од X до XII ве ка.98

Ка да се Не ма ња за мо на шио, 1195. го ди не, то исто је учи ни ла 
и ње го ва су пру га Ана до бив ши мо на шко име Ана ста си ја. Она се 
упу ти ла у „њен“ ма на стир Св. Бо го ро ди це. Јед ни сма тра ју да је 
она по ди гла сво ју цр кву Св. Бо го ро ди це у Ра су, на ме сту да на шње 
Ан тун-Алем џа ми је у Но вом Па за ру, дру ги да је у пи та њу Св. Бо-
го ро ди ца у Сту де ни ци, а тре ћи да је реч о цр кви Св. Бо го ро ди це 
у То пли ци.99 При хва та ју ћи прет по став ку да је Ана по сле мо на ше-
ња оти шла у То пли цу, та мо где је Не ма ња имао пр ву са мо стал ну 
власт, по је ди ни ауто ри сма тра ју да је то за то што је би ла ода-

95  Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски ро до сло ви и ле то пи си, стр. 184, 190.
96  С. Пи ри ва трић, При лог хро но ло ги ји по чет ка Не ма њи не вла сти, стр. 131.
97  Б. Ву ло вић, Цр ква све тог Ни ко ле код Кур шу мли је, Збор ник Ар хи тек тон ског 

фа кул те та III, св. 7, Бе о град 1957, стр. 3.
98  М. Ча нак-Ме дић, Ђ. Бо шко вић, Ар хи тек ту ра Не ма њи ног до ба I, стр. 39.
99  Ж. Ан дре јић, Пре сто но ме сто Рас, Ра ча 2001, стр. 24.
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тле ро дом,100 а то би зна чи ло да је би ла ни жег ро да што не мо же 
би ти на осно ву оно га што се зна о њој.

Ми смо у ви ше ра до ва од ба ци ли ову и дру ге хи по те зе до ка зу ју ћи 
да је Ана кћи бо сан ског ба на Бо ри са, а да је дру га ба но ва кћи би ла уда-
та за хум ског кне за Ми ро сла ва. Бан Бо рис је био оже њен ви зан тиј ском 
прин це зом, се стром из боч не гра не ца ра Ма ној ла I Ком не на (Аре ти Ду-
ка). Као пре тен дент ко ји се бо рио за кру ну Угар ске бан Бо рис је, као син 
угар ског кра ља Ко ло ма на из дру гог бра ка са Бре ти сла вом – Бре ни сла-
вом Мо но мах, до био на упра ву Бо сну уз са гла сност угар ског кра ља Бе ле 
II. Са Бе лом II је у са ве зу био срп ски ве ли ки жу пан Урош I чи ја је ћер ка 
Је ле на би ла уда та за Бе лу. Про тив њих су би ли ви зан тиј ски цар и ње гов 
екс по нент, про тив краљ Бо рис. С тим у скла ду, и Не ма ња и ње гов отац су 
се свр ста ли про тив Уга ра. На осно ву то га, али и на осно ву мно го број них 
дру гих чи ње ни ца до ка за ли смо да хум ски кнез Ми ро слав ни је био ро ђе-
ни брат ве ли ког жу па на Не ма ње.

При хва ти ли смо ста но ви ште В. Ја ги ћа101, И. Ру вар ца102, С. Но ва ко ви-
ћа103, Д. Ана ста си је ви ћа104, Ф. Ши ши ћа105, Љ. Сто ја но ви ћа106, Н. Ра дој чи ћа107, 
Л. Мир ко ви ћа108, Р. Но ва ко ви ћа109, С. Ман ди ћа110 и М. Гр ко вић111 да За ви да, 
отац кне за Ми ро сла ва, не мо же би ти отац ве ли ког жу па на Сте фа на Не ма ње 

100  М. Ча нак-Ме дић, Ђ. Бо шко вић, Ар хи тек ту ра Не ма њи ног до ба I, стр. 39.
101  В. Ја гић, Кон стан тин Фи ло зоф и ње гов жи вот Сте фа на Ла за ре ви ћа, Гла-

сник СУД 42, Бе о град 1875, стр. 257.
102  И. Ру ва рац, Ми ро слав брат Сте фа на Не ма ње, ве ли ко га жу па на срп ског, Го-

ди шњи ца Н. Чу пи ћа Х, Бе о град 1888, стр. 68.
103  С. Но ва ко вић, Зе мљи ште рад ње Не ма њи не, Го ди шњи ца Н. Чу пи ћа I, Бе о град 

1907, стр. 236, 238; Исти, Не ко ли ка те жа пи та ња срп ске исто ри је, Го ди шњи ца Н. 
Чу пи ћа XXXI, Бе о град 1912, стр. 16.

104  Д. Ана ста си је вић, Отац Не ма њин, Бе о град 1914, стр. 28.
105  Ф. Ши шић, Ле то пис по па Ду кља ни на, Бе о град–За греб 1928, стр. 92.
106  Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски ро до сло ви и ле то пи си, стр. 14–17.
107  Ра до ји чић је сма трао да је не у спе ла сту ди ја Љ. Ко ва че ви ћа Не ко ли ка пи та ња 

о Сте фа ну Не ма њи и за кљу чу је да „Срп ски исто ри ци, за мо ре ни хи по те за ма, при-
ми ли су Ко ва че ви ће ву ми сао о За ви ди као оцу Сте фа на Не ма ње, ма да она оче вид но 
ни је би ла са свим без за мер ке“. Нај ва жни ји Ра доји чи ћев раз лог про тив је сте тврд ња 
Сте фа на Пр во вен ча ног да је Ми ро слав, син За ви дин, ње гов стриц. (Н. Ра дој чић, О 
Не ма њи ћи ма, При ло зи Ле то пи су Ма ти це срп ске, књ. I, св. 1, Но ви Сад, ја ну ар-фе-
бру ар 1928, стр. 6.)

108  Л. Мир ко вић, Ста ре срп ске би о гра фи је XV и XVII ве ка, Бе о град 1939, стр. 56.
109  Р. Но ва ко вић, Бран ко ви ћев ле то пис, Бе о град 1960, стр. 39.
110  С. Ман дић, Цар ски чин Сте фа на Не ма ње, Бе о град 1990, стр. 92.
111  М. Гр ко вић, О по ре клу Сте фа на Не ма ње, Осам ве ко ва Сту де ни це, Бе о град 

1986, стр. 45–47.
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и по том у пот пу но сти од ба ци ли та кве тврд ње Љ. Ко ва че ви ћа112, К. Ји ре че-
ка113, В. Ћо ро ви ћа114, Ђ. Сп. Ра до ји чи ћа115, као и Ј. Ка лић116, С. Ћир ко ви ћа117 
и Т. Жив ко ви ћа118 и кроз ви ше ра до ва до ка за ли да је у пи та њу Сте фан Ву-
кан119, као што су то већ твр ди ли П. Срећ ко вић120, Ђ. Ву ки че вић121, С. Ста-
но је вић122 и В. Ра дој ко вић123. На тај на чин до ла зи мо до то га да је Не ма ња 

112  Љ. Ко ва че вић, Не ко ли ка пи та ња о Сте фа ну Не ма њи, при лог кри ти ци за срп-
ску исто ри ју XII ве ка, Глас СКА 58, Бе о град 1900, стр. 1–62.

113  К. Ји ре чек, То љен, син кне за Ми ро сла ва хум ског, Глас СКА, XXXV, Бе о град 
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ло лог 23, Бе о град 1958, стр. 255–261.

116  Ј. Ка лић, Срп ски ве ли ки жу па ни у бор би с Ви зан ти јом, Исто ри ја срп ског на-
ро да I, Бе о град 1994, стр. 208; Иста, Сте фан Не ма ња у мо дер ној исто ри о гра фи ји, 
Сте фан Не ма ња – Све ти Си ме он Ми ро то чи ви, Бе о град 2000, стр. 7.
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Be o grad 2008, стр. 313–332.
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по ре клу жу па на Сте фа на Не ма ње, Но во па зар ски збор ник 26, Но ви Па зар 2002, стр. 
37–82; Исти, Све ти Са ва, Ра ча 2004, стр. 5–55; Исти, При лог ис тра жи ва њу о ве ли ким 
жу па ни ма При ми сла ву и Бе лу шу и прет по став ка о њи хо вим мо гу ћим по том ци ма, 
Ми то ло шки збор ник 13, Ра ча 2005, стр. 43–50; Исти, Све та срп ска ло за, Ра ча 2005; 
Исти, Пан те ли ја Срећ ко вић и Ила ри он Ру ва рац – су коб ли бе рал но-ро ман ти чар ске 
кри тич но сти и ра ди кал но-по зи ти ви стич ког кри ти ци зма; уру ша ва ње ин до ктри нар-
ног си сте ма са по ја вом но во ро ман ти ча ра – сли ка сла бо сти срп ских на ци о нал них 
ин сти ту ци ја и по тре ба ства ра ња но ве срп ске исто ри је шко ле, Ми то ло шки збор ник 
14, Ра ча 2005, стр. 206–210; Исти, Цр ква све те Бо го ро ди це у До њој Ка ме ни ци, Ра ча 
2007, стр. 27–28.; Исти, Сред њо ве ков на То пли ца, ба шти на жу па на Мар ка и ње го вих 
по то ма ка, ве ли ких жу па на Сте фа на Ву ка на и Сте фа на Не ма ње, Ми то ло шки збор-
ник 20, Ра ча 2009, стр. 24–29; Исти, Ста ри ја и но ви ја тра га ња за по ре клом ве ли ког 
жу па на Сте фа на Не ма ње и пот пу ни пре о крет с но вим ре зул та ти ма, Ми то ло шки 
збор ник 21, Ра ча 2009, стр. 142–163.

120  П. Срећ ко вић, Сте ван Не ма ња, Гла сник СУД, Бе о град 1870, стр. 220–225; 
Исти, Исто ри ја срп ског на ро да I, Бе о град 1884, стр. 208.

121  Ђ. Ву ки че вић, Је ли био Ми ро слав, кнез Хум ски, брат или си но вац Не ма њин?, 
Ле то пис Ма ти це срп ске 189, св. 1, Но ви Сад 1897, стр. 1–28.

122  С. Ста но је вић, О Не ма њи ном оцу, Ста ри нар V, Бе о град 1930, стр. 3–6.
123  Б. В. Ра дој ко вић, По ли тич ки по ло жај кне же ви не за хум ске, Исто риј ски 

за пи си XVII, св. 1, Ти то град 1960, стр. 21–35; Исти, Ра сма тра ња о де о ном вла-
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по ви ше ли ни ја по то мак срп ске ди на сти је Во ји са вље ви ћа и да је по тој 
осно ви, не са мо Ра шка, већ и чи та ва Ср би ја ње го ва де до ви на. За пра во, 
краљ (и цар) Кон стан тин Бо дин је де дов ски ујак и (пра)де да Сте фа на Не-
ма ње.

Про из и ла зи да је Сте фа на Не ма ње, син ве ли ког жу па на Сте фа-
на Ву ка на и да су ње го ва, на вод но, ро ђе на бра ћа Ти хо мир, Стра ци-
мир – Кон стан тин и Ми ро слав, за пра во, ње го ви бра ти ћи – стри че-
ви ћи. Ти хо мир је син жу па на Уро ша II а Кон стан тин и Ми ро слав су 
си но ви жу па на Де се. Сте фан Не ма ња је имао два, а не три, ро ђе на 
бра та. То су ве ли ки жу па ни При ми слав и Бе луш што је до ка зи ва но 
у на шим прет ход ним ра до ви ма.124 У но ви је вре ме су Ј. Ка лић125 и М. 
Бла го је вић126, окре ћу ћи се ка дав но обо ре ним прет по став ка ма Пан те-
ли је Срећ ко ви ћа и не ких ро ман ти чар ских исто ри ка127, до ка зи ва ли да 
су ве ли ки жу па ни Урош II и При ми слав јед на лич ност и да је исти слу-
чај и са ве ли ким жу па ном Бе лу шом и Бе ло шем, угар ским па ла ти ном. 
У ра ни јим ра до ви ма Ј. Ка лић је ова ко не што, та ко ђе, не ги ра ла али је 
про ме ни ла став.128 У на ме ри да су и Ј. Ка лић и М. Бла го је вић на пра ви-
ли исту гре шку као, у на у ци, вр ло про скри бо ва ни Срећ ко вић.

Пре ма то ме, до ка за ли смо и да За ви да ни ка ко ни је отац Сте фа на 
Не ма ње већ брат из стри чев ске ли ни је ка ко су то, сво је доб но, твр ди ли 
И. Ру ва рац и С. Но ва ко вић. Да кле, Не ма њи на ро ђе на бра ћа ни су ве-
ли ки жу пан Ти хо мир, кнез Стра ци мир и жу пан Ми ро слав. Уз со лид ну 
ар гу мен та ци ју за кљу чи ли смо да су ро ђе на бра ћа Сте фа на Не ма ње, 
ко ји су вла да ли пре ње га и Ти хо ми ра, ве ли ки жу па ни При ми слав и 
Бе луш.129 Та ко ђе смо до ка за ли да је не тач на, дав но обо ре на тврд ња 

да њу и де о ним кне же ви на ма, Исто риј ски за пи си XVII, св. 2, Ти то град 1960, стр. 
212–234.

124  Ж. Ан дре јић, При лог ис тра жи ва њу о ве ли ким жу па ни ма При ми сла ву и Бе лу-
шу и прет по став ке о њи хо вим мо гу ћим по том ци ма, Ми то ло шки збор ник 13, Ра ча 
2005, стр. 43–48.

125  Ј. Ка лић, Жу пан Бе лош, Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког ин сти ту та XXXVI, 
Бе о град 1997, стр. 63–64, 75–79.

126  М. Бла го је вић, Срп ске уде о не кне же ви не, збор ник ра до ва Ви зан то ло шког ин-
сти ту та XXXVI, стр. 57; Исти, Не ма њи ћи и Ла за ре ви ћи, Бе о град 2004, стр. 12.

127  П. Срећ ко вић, Ста ње и од но си срп ских ар хон ти ја пре ма Угри ји и пре ма Ви-
зан ти ји у по ло ви ни XII ве ка, Гла сник СУД LIV, Бе о град 1883, стр. 159–160, 183.

128  Ј. Ка лић, Ра шки ве ли ки жу пан Урош II, Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког ин-
сти ту та XII, Бе о град 1970, стр. 21–27, 33–34.

129  Ж. Ан дре јић, При лог ис тра жи ва њу о ве ли ким жу па ни ма При ми сла ву и Бе лу-
шу и прет по став ка о њи хо вим мо гу ћим по том ци ма, стр. 43–48. У но ви је вре ме се 
по ја ви ла „но во-ста ра“ хи по те за да је Сте фан Не ма ња унук ве ли ког жу па на Ву ка на, 
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П. Срећ ко ви ћа130, ко ју у нај но ви је вре ме без раз ло жно по др жа ва ју 
Јо ван ка Ка лић131, Ми лош Бла го је вић132 и Ти бор Жив ко вић133, да су 
жу па ни Урош II и При ми слав исте лич но сти, као и то да се иза срп-
ског ве ли ког жу па на Бе лу ша кри је угар ски бан Бе лош и обрат но.134 
Ја сно про из и ла зи да је Не ма ња као уде о ни го спо дар мо гао сло бод-
но гра ди ти цр кву Св. Бо го ро ди це у свом то плич ком пре сто ном ме-
сту са мо у вре ме свог оца, Сте фа на Ву ка на, 1143–1150. го ди не или 
сво је ро ђе не бра ће При ми сла ва и Бе лу ша 1160–1164. го ди не. У то 
вре ме је имао мно го бо љи по ло жај. Мо же се, чак, прет по ста ви ти, 
ако је Св. Бо го ро ди ца у То пли ци гра ђе на 1143–1155. го ди не, да је 
у град њи уче ство вао и Сте фан Ву кан, отац Не ма њин,135 иако се не 
по ми ње у Жи ти ји ма. Отац ве ли ког жу па на При ми сла ва, Бе лу ша и 
Сте фа на Не ма ње био је Сте фан Ву кан, ве ли ки жу пан Ра шке, ко ји се 
на пре сто лу сме њи вао са сво јим бра том Уро шем.136 У на шој на у ци 
је већ дав но до ка за но да је Не ма ња имао и се стру ко ја је би ла уда-
та за ду кљан ског кра ља Гра дих ну. Ве ли ки жу па ни Урош I Не ма ња 
и Сте фан Ву кан би ли су си но ви жу па на Мар ка, а си нов ци ве ли ког 
жу па на Ву ка на.

при че му се ис тра ја ва на тврд њи да је За ви да отац Не ма њин. (Т. Жив ко вић, Си но ви 
За ви ди ни, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју 73, Но ви Сад 2006, стр. 7–24; Исти, 
Пор тре ти срп ских вла да ра (IX–XII), стр. 117, 119–125, 127.

130  П. Срећ ко вић, Ста ње и од но си срп ских ар хон ти ја пре ма Угри ји и пре ма Ви-
зан ти ји у по ло ви ни XII ве ка, Гла сник СУД LIV, Бе о град 1883, стр. 159–160, 183.

131  Ј. Ка лић, Жу пан Бе лош, Збор ник ра до ва ВИЗ XXXVI, Бе о град 1997, стр. 63–
64, 75–79.

132  М. Бла го је вић, Срп ске уде о не кне же ви не, ЗР ВИЗ XXXVI, стр. 57; Исти, Не ма-
њи ћи и Ла за ре ви ћи, Бе о град 2004, стр. 12.

133  Т. Жив ко вић, Пор тре ти срп ских вла да ра (IX–XII), стр. 133–139.
134  Ж. Ан дре јић, Пан та Срећ ко вић и Ила ри он Ру ва рац – су коб ли бе рал но-ро-

ман ти чар ске кри тич но сти и ра ди кал но-по зи ти ви стич ког кри ти ци зма; уру ша ва ње 
ин до ктри нар ног си сте ма са по ја вом но о во ро ман ти ча ра – сли ка сла бо сти срп ских 
на ци о нал них ин сти ту ци ја и по тре ба ства ра ња но ве срп ске исто риј ске шко ле, Ми-
то ло шки збор ник 14, Ра ча 2005, стр. 210–213.

135  По сто је мно ге тврд ње да је жу пан Сте фан Ву кан у би ци на Та ри, 1150. го ди не, 
имао дво бој са ви зан тиј ским ца ром Ма ној лом Ком не ном у ко ме је по ра жен, де тро ни зо-
ван и замо на шен. (Ж. Ан дре јић, Све ти Са ва, стр. 17.) О не кој ја ко зна чај ној лич но сти, 
вр ло зна чај ном мо на ху, ко ја са ве ту је Са ву и Не ма њу у ве зи из град ње Хи лан да ра као 
срп ског ма на сти ра на Ато су, ми смо прет по ста ви ли да је у пи та њу не ки од Не ма њи не 
стри чев ске бра ће, бив ших жу па на. (Исто, стр. 86–87.) Са да бисмо до да ли да мо же би-
ти у пи та њу и ње гов отац Сте фан Ву кан или ста ри ји брат При ми слав.

136  Ж. Ан дре јић, Ти хо ми ри, Уро ши, Ву ка ни, Ми ро сла ви, За ви де и Не ма ње, или о 
по ре клу жу па на Сте фа на Не ма ње, стр. 37–77.
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* * *

Ти бор Жив ко вић сма тра да је ве ли ки жу пан Ву кан I вла дао не-
ка да шњим ка та па на том Рас има ју ћи у ви ду да је вр шио на па де ка 
ју го и сто ку, а да је Мар ко вла дао се вер ним обла сти ма Ра шке, про сто-
ром Ма чве, Дри не и Сем бе ри је. При то ме ми сли да су обла сти пре ма 
ис то ку и Ни шу би ле под ви зан тиј ском упра вом. Има ју ћи у ви ду да 
је ти ту лар но име Мар ко вог си на Урош угар ског по ре кла он прет по-
ста вља да је Мар ко био оже њен не ком Угар ком. Ово тим ви ше, јер 
ви зан тиј ски из во ри ни ка ко не по ми њу Мар ка. Жив ко вић не ког Мар ка 
на ла зи у угар ским из во ри ма с по чет ка XII ве ка. У две по ве ље кра ља 
Ко ло ма на, из 1111. го ди не, као све док пот пи сан је жу пан Мар ко.137 
У по ве љи угар ског кра ља Сте фа на II (1124.) по но во се ја вља жу пан 
Мар ко. Уви ђа ју ћи да је ова хи по те за сла бо пот кре пље на Жив ко вић 
кон ста ту је да угар ски жу пан Мар ко (Mar cus) мо же би ти би ло ко ји 
угар ски жу пан ко ји не ма ве зе са Мар ком, бра том жу па на Ву ка на.

Има ју ћи све то у ви ду, као и то да се не по ми ње ни ка кав Ми хај лов 
и Бо ди нов рат про тив Угар ске и, по го то ву, осва ја ња из над За пад не 
Мо ра ве, а по ми њу осва ја ња Ву ка на (и Мар ка) пре ма Ни шу, Со фи ји, 
Ко со ву и Ско пљу ми шље ња смо да је Мар ко, 1082. го ди не, до био део 
Ра шке за пад но од Ибра: Ко па о ник, Ра си ну, То пли цу, Ре ке и Ду бо чи цу 
и том при ли ком ус по ста вио пре сто но ме сто у То пли ци и об но вио ста-
ру ви зан тиј ску ба зи ли ку, а на бре гу из над ушћа Ко са ни це у То пли цу 
об но вио утвр ђе ње ко је је упам ће но до да нас као „Ма ри на ку ла“. Сма-
тра се да су ова цр ква и град „Ма ри на ку ла“ сру ше ни у VII–VI II ве ку у 
вре ме на се ља ва ња Сло ве на.138 По сто ји мо гућ ност да је Мар ко вла дао 

137  Т. Жив ко вић, Јед на хи по те за о по ре клу ве ли ког жу па на Уро ша I, Исто риј ски 
ча со пис LII, Бе о град 2005, стр. 9–21.

138  Б. Ми ле тић, Ма на стир Св. Ни ко ле, Кур шу мли ја 2002. стр. 7. У гор њем гра ду 
су от кри ве ни оста ци још јед не цр кве, а на па ди на ма бр да и око „Ла тин ске цр кве“, 
крај оба ле Ко са ни це, број ни стам бе ни објек ти. Ма ри на ку ла се ве зу је по ле ген ди за 
Ма ру Бран ко вић, же ну сул та на Му ра та II. Има ју ћи у ви ду да је сул тан Мех мед II 
вра тио сул та ни цу Ма ру оцу и при то ме дао де спо ту обла сти То пли цу и Ду бо чи цу, 
ко ји ма је вла дао и не што пре 1428. го ди не, Де ро ко је, ува жа ва ју ћи ле ген ду, по ми-
шљао да је она ов де бо ра ви ла по сле по врат ка из Је дре на, 1451. го ди не. (А. Де ре ко, 
Сред њо ве ков ни гра до ви у Ср би ји, Цр ној Го ри и Ма ке до ни ји, Бе о град 1950, стр. 122, 
128.) Са овим се сла же и Ан дре је вић ко ји сма тра да је Ма ра би ла го спо да ри ца ових 
обла сти до 1457. го ди не ка да је на пу сти ла Ср би ју у ко ју се ви ше ни је вра ти ла и да је 
град у То пли ци мо гла гра ди ти са мо 1451–53. го ди не. (Б. Ан дре јић, Ма ри на ку ла код 
Кур шу мли је, Са оп ште ња IX, Бе о град 1970, стр. 149–152.) Ме ђу тим, не ве ро ват но је 
да Ма ра мо же да се ба ви град њом твр ђа ве, а ни је из ве сно ни да је ов де жи ве ла. Мех-
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и се вер но од За пад не Мо ра ве, обла сти ма: Руд ник, Гру жа – Бо рач, 
Ле пе ни ца, Ле вач и Лу го мир, оним обла сти ма ко је ће ве ли ки жу пан 
Сте фан Не ма ња при ли ком осло ба ђа ња по ми ња ти као сво ју оче ви ну 
и де до ви ну. При вре ме на про ши ре ња Мар ко ве вла сти су мо гла би ти 
ис точ но од Ју жне Мо ра ве, пре ма Со фи ји и Ви ди ну. Ву кан је вла дао 
за пад ним де лом Ра шке, а при вре ме но се ши рио на југ и ју го и сток, ка 
Ско пљу и Дра чу. Би ле су то све оне обла сти ко ји ма је не ка да за вла дао 
краљ Бо дин про гла сив ши се ца рем, а ко је је и Сте фан Не ма ња те жио 
и до брим де лом укљу чио у сво ју др жа ву.

Из ових раз ло га, обла сти ко је је Не ма ња пр во до био на упра ву: 
То пли ца, Ибар, Ра си на и Ре ке су ње го ве ба штин ске зе мље и са мо део 
основ не ба шти на ње го вог оца Сте фа на Ву ка на и де де Мар ка. У овој 
чи ње ни ци тре ба тра жи ти и раз лог због че га су све ове жу пе у окви-
ру ор га ни за ци је Срп ске ауто ке фал не цр кве чи ни ле про стор То плич ке 
епи ско пи је. Дру ги део Ра шке, на За па ду од Ибра би ла је ба шти на Мар-
ко вог бра та Ву ка на, а по том, по што овај ни је имао му шког по том-
ства, дру гог, ста ри јег Мар ко вог си на (Не ма ња) Уро ша I и ње го вих 
по то ма ка.

Нај зад, ми смо до ка зи ва ли да су пра ва на срп ске зе мље ис точ но и 
ју го и сточ но од ре ке Ибар (од но сно Ју жне Мо ра ве), као и се вер но од 
За пад не Мо ра ве, ство ре на у вре ме кра ља и ца ра Кон стан ти на Бо ди-
на Пе тра III (унук по жен ским ли ни ја ма ца ра Са му и ла) у вре ме ка да 
их је од у зео, не од Бу гар ске, већ од Ви зан ти је. Бу гар ска је из гу би ла сва 
пра ва, кроз го то во 200. го ди на гу бит ка са мо стал но сти и не стан ка 
аутох то не вла дар ске ло зе. Као др жа ва је не ста ла кра јем X ве ка и од 
стра не Ви зан ти је рас пар ча на на три те ме: Пе ри стри он, Ма ке до ни ју 
и Бу гар ску. Ње на вла дар ска ди на сти ја се уга си ла. За вре ме тог ве ли-
ког пе ри о да Ср би ја је по сто ја ла и оп ста ја ла, као са мо стал на или ва-
зал на др жа ва са сво јом вла дар ском ло зом.139 Бу гар ска је вас кр сла, али 
тек 1186. го ди не, од стра не бу га ро-ку ма но-срп ске ди на сти је Асе на, 
али без те ри то ри ја за пад но од Стру ми це, Сред ца и Ста ре Пла ни не. 

мед је дао То пли цу и Ду бо чи цу, од ре дио где ће сул та ни ца бо ра ви ти и да ње гов двор 
пла ћа ње но из др жа ва ње. Не ка же се где ће бо ра ви ти а то зна чи да је у пи та њу Бе ла 
Цр ква у То пли ци. По све му ће би ти да је на род но пам ће ње по и сто ве ти ло не ку ста ри-
ју ле ген ду са ле ген дом о сул та ни ји Ма ри и да јој се, као што је то прак са по ка за ла, не 
мо же ве ро ва ти. Пре ће би ти да је у пи та њу не ка знат на Ма ри ја, на при мер, су пру га 
Сте фа на Ву ка на или Мар ка. Пре ће би ти да се Не ма њи на мај ка зва ла Ма ри ја. Ма ри ја 
мо же би ти и су пру га де спо та Ива ни ша ко ји је у вре ме ца ра Ду ша на вла дао и То пли-
цом (Ж. Ан дре јић, Ма на стир Ве лу ће, Ра ча 2002, стр. 164–165).

139  Исто, стр. 18–19.
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Ср би ја ца ра Бо ди на об но вље на је под ве ли ким жу па ном Сте фа ном 
Не ма њом ис точ но од ли ни је Ве ли ка Мо ра ва – Ју жна Мо ра ва.

* * *

О пре ци ма Не ма њи ћа не го во ри ни јед но од нај ра ни јих Жи ти ја, 
ко ја су пи са ли си но ви ве ли ког жу па на Сте фа на Не ма ње, ар хи е пи скоп 
Са ва I и краљ Сте фан Пр во вен ча ни, или, је дан ве к ка сни је, мо на си 
До мен ти јан и Те о до си је. Ле то пис по па Ду кља ни на се вр ло ма ло ба ви 
Не ма њом, а нима ло ње го вим прет ци ма. Пр ви наш ста ри из вор ко ји 
се ба ви по ре клом Не ма њи ним је Жи ти је де спо та Сте фа на пи сан од 
стра не Кон стан ти на Фи ло зо фа, око 1433. го ди не, а по на руџ би ни де-
спо та Ђур ђа. Али ни је дан по да так Кон стан ти на Фи ло зо фа не по-
сто ји у Жи ти ји ма пр вих Не ма њи ћа та ко да се од мах по ста вља пи-
та ње где их је он про на шао, или је то он из ми слио и кон стру и сао за 
по тре бе срп ског дво ра. По том сле де на ши ста ри ро до сло ви и ле то пи-
си ко ји, ви ше или ма ње, по на вља ју тврд ње Кон стан ти на Фи ло зо фа. 
Слич но њи ма, о Не ма њи ном по ре клу, твр ди и Ма вро Ор бин.

У Оп штем ли сту се твр ди да је по ре клом од Ли ки ни је вих си но ва 
био не ки ма ни хеј ски (па вли кан ски)140 поп ко ји је жи вео у IX ве ку (у вре-
ме кне за Му ти ми ра и ње го вих по то ма ка, као и Пе тра Гој ни ко ви ћа), а 
пре ма Ор би ну овај поп је пра во сла ван и звао се Сте фан (Мо гао би то 
би ти Сте фан, нај мла ђи син кне за Му ти ми ра, ро ђен око 845–850. го-
ди не. Брат од стри ца кне за Пе тра Гој ни ко ви ћа, та ко ђе, ро ђе ног око 
845–50. го ди не. Сте фан је од Ми хај ла Ви ше ви ћа до био на упра ву не ку 
област у За ху мљу.). Поп Сте фан је имао си на Љу бо ми ра ко ји се оже-
нио сво јом се стром од стри ца, пре ма ма ни хеј ском за ко ну (стри че ви 
Сте фа на Вла сти ми ро ви ћа су Стро и мир, отац кне за Кло ни ми ра и де да 
кне за Ча сла ва, и Гој ник, отац по ме ну тог кне за Пе тра). Љу бо мир има 
си на Бе лу, а од ње га уну ка Бе ла Уро ша. Ор бин не по ми ње Бе лу и ка же 
да је Љу бо ми ров син Урош (I) ко ји је ка сни је био за ро бљен (у вре ме 

140  О по сто ја њу па вли кан ске не ве ре све до чи и нат пис са зи да цр кве у Ис то ку: „... 
и ми ја Сте фа на ре ко ма го ва па ва ли киј ски ие не вјар...“ из 1142. го ди не ка да је Не ма-
ња био краљ, од но сно ве ли ки жу пан. (М. С. Ми ло је вић, Пу то ва ње де ла пра ве ста ре 
Ср би је, Бе о град 1872, стр. 164.) Овим тек стом и ње го вим хро но ло ги јом као и чуд ном 
ти ту лом „краљ свих срп ских и по мор ских зе ма ља“, ко јом је осло вљен ве ли ки жу-
пан Сте фан Не ма ња, ба вио се Ре ља Но ва ко вић и на осно ву све га пре бр зо за кљу ч ио 
да се Сте фан Не ма ња 1142. го ди не оже нио и по стао ве ли ки жу пан. (Р. Но ва ко вић, 
Је дан при лог хро но ло ги ји Не ма њи на жи во та, Исто риј ски гла сник 2, Бе о град 1969, 
стр. 63–65).
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окр ша ја кра ља Ђор ђа Бо ди на са Дра ги њом) и ко га је Ђор ђе ка сни је 
осло бо дио (да кле, реч је о ве ли ком жу па ну Уро шу I). Јо сиф Тро но-
шац се по зи ва на не ку „књи гу“ у ко јој се твр ди да бе ше „не ки све ти 
чо век... по име ну По по или Са но, ма ни хе јац, у се лу Лу ка у за ху мљу, 
у ле то од ро ђе ња Хри сто вог 800... овај По по по де ли зе мљу са сво јом 
бра ћом“. За тим са зна је мо да је је дан ње гов брат био вла дар и да се 
звао Бан. За пра во, По пов брат је упам ћен по вла дар ској ти ту ли бан 
– жу пан.141 Ле то пи сци из IX ве ка пре ла зе ди рект но у пр ву по ло ви ну 
XII ве ка, а то би зна чи ло да Урош ни је Љу бо ми ров син већ по то мак. 
Од Уро ша се ро ди Де са, ко ји има си но ве Ми ро сла ва, Кон стан ти на и 
Не ма њу. Од Де си ног си на Не ма ње оста до ше два си на: Ти хо мил (вла-
дао са мо го ди ну да на) и Си ме он (вла да по сле бра та, умро у пе де се тој 
го ди ни). Са свим ја сно про из и ла зи да су, као што је су, Бе ла Урош (II) и 
Де са си но ви жу па на Уро ша I.

Ма вро Ор бин, Сте фа на, ба на Бо сне, на зи ва кра љем ко ји је по сле 
кра ћег вре ме на умро, а на сле дио га је син Вук мир. Жу па на Вук ми ра 
је на сле дио ње гов мла ђи брат Кре ши мир, 1113. го ди не. Ор бин очи-
глед но не ми сли да је жу пан Кре ши мир хр ват ски краљ Кре ши мир II, 
или не ки од ње го вих на след ни ка, јер зна да је хр ват ски краљ умро без 
му шких по то ма ка. Кре ши мир II је имао са мо јед ну кћер ко ја је би ла 
уда та за угар ског кра ља. Из тих раз ло га су се угар ски кра ље ви по сле 
Кре ши ми ро ве смр ти по че ли на зи ва ти „го спо да ри ма Хр ват ске, па и 
Бо сне... Али Хр ва ти и Бо сан ци, не хо те ћи их при зна ти за го спо да ре, 
иза бра ли су из ме ђу се бе сво је вла да ре и ба но ве. По не кад је Бо сном 
вла дао са мо је дан вла дар, а по не кад је власт би ла по де ље на на мно го 
вла да ра... Не кад се та ко ђе де ша ва ло да се Бо сна удру жи ва ла с Ра-
шким Кра љев ством, и с Хр ват ском и са об ла шћу Ху ма. У то вре ме 
би ли су бан Тврт ко, Ку лин бан, бан Бо рић и мно ги дру ги.“142 Али, под-
се ти мо се Ди кан жо ве тврд ње да је бан Ву к мир по но во осво јио Бо сну, 
а то би зна чи ло да је он био прог нан. Ор би ни ка же да је Вук ми ра на-
сле дио мла ђи брат Кре ши мир, а Ди канж да је по том до шла у Бо сну 
на ред ба за Кре ши ми ро ву смрт. По сле Кре ши ми ро ве смр ти, мо же мо 
при хва ти ти Ди кан жа, Бо дин је по ста вио да власт свог ба на Сте фа на. 
Да кле, Ор би ни и Ди канж из но се раз ли чи те по дат ке. Ди канж пре ба-
на Сте фа на, ко га по ста вља Бо дин, на во ди још јед ног Сте фа на, по том 
Вук ми ра и Кре ши ми ра та ко да је то су прот но од оно га што твр ди Ор-
би ни, а по го то ву да Вук мир и Кре ши мир ни су си но ви ба на Сте фа на 

141  Ј. Тро но шац, Тро но шки ле то пис, стр. 21.
142  М. Ор би ни, Кра љев ство Сло ве на, стр. 136–137.
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ко га до во ди на власт краљ Бо дин. Чак, Ди канж ка же да је Тврт ко, ве-
ро ват но син Вук ми ров, или Кре ши ми ров, прог нао из Бо сне Бо ди но вог 
екс по нен та, Сте фа на. Ор би ни је во при по ве да ње је теч ни је и по ве за ни-
је та ко да је он у овом слу ча ју био бо ље оба ве штен. Бан Сте фан, ко га 
је по ста вио срп ски краљ Бо дин, прет хо ди Вук ми ру и Кре ши ми ру.

У вре ме по ста вља ња Сте фа на на власт у Бо сни краљ Бо дин је у 
Ра шкој по ста вио за жу па не бра ћу, Ву ка на и Мар ка. За жу па не, са вла-
да ре Ра шке, Ву ка на и Мар ка је, сво је доб но, Љу бо мир Ко ва че вић твр-
дио да су си но ви Пе три сла вље ви143, а уну ци кра ља Ми хај ла. Са овом 
ње го вом тврд њом се сла гао и Фер до Ши шић144. Ми смо до ка зи ва ли 
и до ка за ли да су жу па ни Ву кан и Мар ко по том ци ра шког жу па на 
Ти хо ми ла из вре ме на кне за Ча сла ва и да су Ву кан и Мар ко би ли у род-
бин ској ве зи са срп ско-ду кљан ском кра љев ском ку ћом. На и ме, Мар ко 
је био оже њен се стром или ћер ком кра ља Бо ди на.145 Што се ти че 
бра ће кра ља Бо ди на, Ду кља нин твр ди да су сви из ги ну ли146, а да су је-
ди но Вла ди мир и Пе три слав има ли си но ве. Пе три слав је имао си на 
Бо ди на, а Вла ди мир си на Вла ди ми ра.147 Уко ли ко се при хва ти прет-
по став ка Љ. Ко ва че ви ћа, да су Ву кан и Мар ко си но ви Пе три сла ва 
он да про из и ла зи да су они има ли и бра та Бо ди на, ко ји је био име њак 
сво га стри ца, кра ља Бо ди на. На осно ву ту ма че ња Жи ти ја Сте фа на 
Не ма ње ми смо до шли до прет по став ке да је Не ма њин де да жу пан 
Мар ко имао за и ста по ред бра та Ву ка на још јед ног бра та. До шли 
смо до за кључ ка и да је Мар ков син, Сте фан Ву кан, отац ве ли ког жу-
па на Сте фа на Не ма ње, био ве ли ки жу пан Ра шке148. У сва ком слу ча-
ју, на осно ву све га из не тог у ра ни јим ра до ви ма оста је мо при то ме 
да су Ву кан и Мар ко по том ци ра шког жу па на Ти хо ми ра – Те хо ми ла. 
На осно ву ових ре ла ци ја до ла зи мо до прет по став ке да је Бо дин, син 
Пе три сла вљев, овен чан за ве ли ког жу па на Бо сне и до био ти ту лар но 

143  Љ. Ко ва че вић, Не ко ли ка пи та ња о Сте фа ну Не ма њи, Глас СКА 58, Бе о град 
1900, стр. 58–60.

144  Ф. Ши шић, Ле то пис по па Ду кља ни на, Бе о град–За греб 1928, стр. 85.
145  Ж. Ан дре јић, Ти хо ми ри, Уро ши, Ву ка ни, Ми ро сла ви, За ви де и Не ма ње, или о 

по ре клу жу па на Сте фа на Не ма ње, Но во па зар ски збор ник 26, Но ви Па зар 2002, стр. 
37–82. Пан та Срећ ко вић је сво је доб но из нео тврд њу да је жу пан Мар ко био оже њен 
Мар чом (Mar ci u i cii) ћер ком кра ља Бо ди на. (П. Срећ ко вић, Исто ри ја срп ског на ро да 
I, Бе о град 1884, стр. 412, 414, 404).

146  * * * Lje to pis po pa Du klja ni na, Bar 1999, стр. 84.
147  Исто, стр. 83.
148  Ж. Ан дре јић, Ти хо ми ри, Уро ши, Ву ка ни, Ми ро сла ви, За ви де и Не ма ње, или о 

по ре клу жу па на Сте фа на Не ма ње, стр. 37–82.
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име Сте фан. Из ових раз ло га ста ри хи сто ри ци ме ша ју уну ка и де ду. 
Та ко уну ка на зи ва ју кра љем Бо сне, а он је за пра во био жу пан – бан, 
по знат са мо као Сте фан. Да кле, у вре ме кра ља Бо ди на Бо сна је у са-
ста ву Ср би је, а њо ме вла да Сте фан Бо дин, си но вац кра ља Кон стан-
ти на Бо ди на.

Ако кри тич ки по ве же мо све ове де та ље, ко је из но се Ду кља нин и 
Ор бин, до не кле и Ди канж, мо же мо до ћи до за кључ ка да је Пе три слав 
имао си на Бо ди на ко ји је од стра не кра ља Бо ди на, свог стри ца, овен-
чан жу пан ским вен цем и по ста вљен да вла да Бо сном са ти ту лар ним 
име ном Сте фан. Сте фан (Бо дин) је имао си но ве Вук ми ра и Кре ши-
ми ра чи ји на след ни ци вла да ју Бо сном. Бан Сте фан је до шао у про бле-
ма тич ну си ту а ци ју по сле смр ти кра ља Бо ди на и па да Хр ват ске под 
Угар ску власт, 1102. го ди не, а ње гов по ло жај се још ви ше ис ком пли ко-
вао по сле смр ти кра ља Вла ди ми ра и ра шког жу па на Ву ка на, 1113. го-
ди не, ка да су из би ли ве ли ки не ми ри. Уко ли ко има мо у ви ду да су Ву кан, 
Мар ко и Сте фан Бо дин по ста ли овен ча ни жу па ни Ра шке и Бо сне око 
1082–85. го ди не, да је бо сан ски жу пан Сте фан Бо дин уче ство вао у 
оп са ди Ду бров ни ка 1092–1093. го ди не, да је срп ски краљ Кон стан тин 
Бо дин умро 1099. го ди не, он да мо же мо за кљу чи ти да је бо сан ски бан 
Сте фан, као Бо ди нов унук вла дао и по сле ње го ве смр ти.

* * *

По дат ке о по том ци ма Сте фа на Не ма ње на ла зи мо и код Кон-
стан ти на Фи ло зо фа, у XV ве ку. Он нам до но си и по да так да је срп-
ски краљ Сте фан Пр во вен ча ни имао че ти ри си на: Ра до сла ва (краљ, 
1228–1233.), Вла ди сла ва (краљ, 1233–1243.), Сте фа на (краљ, 1243–
1276.) и Пре ди сла ва (Са ва II, ар хи е пи скоп, 1263–1270). За Сте фа на 
ка же да је имао и име Урош ко је је до био по пра де ди ко ји се, та ко ђе, 
звао Урош. Мо же се сма тра ти да је овај по да так у скла ду са прет-
ход ним о Не ма њи ном по ре клу од Бе ле Уро ша. Да кле, отац Сте фа на 
Не ма ње се та ко ђе звао Урош. Има ју ћи то у ви ду не ки исто ри ча ри су 
сма тра ли да је отац Сте фа на Не ма ње ве ли ки жу пан Урош II ко ји је 
имао кр ште но име За ви да.149 Ман дић је прет по ста вио да се овај по-
да так мо же од но си ти на Не ма њи ног де ду, пра де ду или још ста ри јег 
пре тка Бе лу Уро ша, на вод но, си на Ли ки ни ја Ср би на.150 По ста ло је 

149  С. Ман дић, Ве ли ка го спо да све срп ске зе мље, стр. 26–31; Исти, Цар ски чин 
Сте фа на Не ма ње, Бе о град 1990, стр. 92–100.

150  Исти, Цар ски чин Сте фа на Не ма ње, стр. 93.
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ја сно да су име на Сте фан и Урош ти ту лар на. Сви срп ски вла да ри су 
при ли ком кру ни са ња, без об зи ра на ти ту лу, до би ја ли име Сте фан151 а 
не ки су, по свој при ли ци, у бли ској ве зи са угар ском вла дар ском ку-
ћом, до би ја ли и ти ту лар но име Урош152. Има ин ди ци ја да су ти ту лар на 
име на Сте фан и Урош у ка сни јем пе ри о ду по ста ла угар ска и срп ска 
лич на име на. У нај но ви је вре ме су се по ја ви ла ту ма че ња да ти ту лар но 
и лич но име Урош ни је угар ског већ дал мат ско-ро ман ског по ре кла153. 
На ста ло је ре флек то ва њем ти ту лар ног ста ро у гар ског „урум“, у зна че-
њу „мој Го спод, мој го спо дин, мој го спо дар“, у ста ро срп ски и ста ро-
хр ват ски. По че так по ве зи ва ња за вла дар ску ти ту лу на срп ском про-
сто ру ве зан је за жу па на Уро ша I пре ла ском име ни це у апе ла тив услед 
ње го ве „ру се ко се“. Лич но име Урош ни је по твр ђе но на угар ском већ 
са мо на срп ском ет нич ком про сто ру.154

Има ју ћи у ви ду да се по је ди не лич но сти из срп ских вла дар ских ло-
за по ја вљу ју и са кр ште ним име ни ма: Ву кан, При ми слав, Бе луш, Де са, 
За ви да, Ми ро слав, Стра ци мир, Ти хо мир, Бе лош, Вла ди слав, Ра до слав, 
Ми лу тин, Дра гу тин, Ду шан, Ла зар, Ђор ђе... до шли смо до за кључ ка 
да су све лич но сти ко је су по зна те са мо по ти ту лар ним име ни ма има-
ле кр ште но име Не ма ња јер се оно под ра зу ме ва ло: жу пан Урош I, жу-
пан Урош II, краљ Сте фан Пр во вен ча ни, краљ Сте фан Урош I, цар 
Урош, де спот Сте фан.155 С дру ге стра не лич но сти ко је се по ми њу 
са мо са кр ште ним име ном Не ма ња ни су би ли вла да ри по би ло ком 
осно ву. Има ју ћи у ви ду да је отац Сте фа на Не ма ње жу пан Сте фан Ву-

151  М. Ћо ро вић-Љу бин ко вић, Од раз кул та све тог Сте фа на у сред њо ве ков ној 
умет но сти, Ста ри нар 12, Бе о град 1961, стр. 45; С. Ман дић, Вен цо но сци, У: Чр те 
и ре зе, Бе о град 1981, стр. 7–32; С. Мар ја но вић-Ду ша нић, Вла дар ско име и ти ту ла у 
др жав но прав ној тра ди ци ји Не ма њи ћа, У: Вла дар ска иде о ло ги ја Не ма њи ћа, Бе о град 
1997, стр. 42–59.

152  Исто; С. Ман дић, Урош, У: Ве ли ка го спо да све срп ске зе мље, Бе о град 1986, 
стр. 5–33.

153  Ж. Вељ ко вић, Срп ско име Урош из дал мат ског вре ла, При ло зи за књи жев-
ност, је зик, исто ри ју и фол клор 74, св. 1–4, Бе о град 2009, стр. 63–93.

154  Вељ ко вић по ре кло име на то по ни ма на Ур су и Ур са на ла зи у па нон ско ро ман-
ском и дач ко ро ман ском Ur sus – ме двед. Сма тра да је име ни ца Урош до спе ла у ста-
ро ма ђар ски тек у пе ри о ду од око 1112. до око 1146. го ди не. Сма тра да је име Урош 
мо жда ко но та тив но ти ту ли „ве ли ки жу пан, краљ, цар“, а твр ди да је, сва ка ко, 
ко но та тив но из ра зу „ру се ко се“, да је ан тро по ним ни апе ла тив+урош „ру се ко се“, 
по том, ма ску ли ни ори то ним у ду бро вач ком урош у зна че њу „(све тли) муж јак жу-
ње“, или апе ла ти ви „све тле ма сти“ – „пас све тле ма сти“.

155  Ж. Ан дре јић, Ти хо ми ри, Уро ши, Ву ка ни, Ми ро сла ви, За ви де и Не ма ње, или о 
по ре клу жу па на Сте фа на Не ма ње, стр. 39–40.
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кан про из и ла зи по Кон стан ти ну Фи ло зо фу да је и он имао ти ту лар но 
име Урош. По сто ји прет по став ка да је Сте фан Ву кан био оже њен не-
ком угар ском прин це зом па та ко про из и ла зи да је мо гао има ти и ово 
ти ту лар но име. Да кле, пот пу но име но ва ње оца Сте фа на Не ма ње гла си 
Сте фан Ву кан Урош.

За ве ли ког ра шког жу па на Ву ка на (1084–1112.) у на шој на у ци се 
твр ди да ни је имао му шке де це већ са мо кћер ко ја је би ла уда та за 
ду кљан ског кра ља Вла ди ми ра II (по сле 1001–око 1112.), си на Вла ди ми-
ра, уну ка кра ља Ми хај ла (пре 1077–по сле 1081.). Из тих раз ло га су га 
на власт у Ра шкој на сле ди ли си нов ци Урош I и Сте фан Ву кан и њи хо-
ви по том ци. Ву кан је, нај ве ро ват ни је, био оже њен ћер ком жу па на 
Сте фа на156 Бо ди на ко га је на власт у Бо сни по ста вио краљ Бо дин 
Ми хај лов, 1084. го ди не. Ме ђу тим, ка да је краљ Бо дин за жу па не 
Ра шке по ста вио Ву ка на и Мар ка за кле ли су му се „да ће они и њи хо-
ви си но ви би ти ис так ну ти при вр же ни ци“157. Још је Љ. Ко ва че вић 
прет по ста вио да је жу пан Ву кан имао си на а по том не тач но твр-
дио да је то За ви да, на вод но, отац Сте фа на Не ма ње, а ту не тач-
ност је у но ви је вре ме као тач ну по др жао сна жно Т. Жив ко вић уз 
низ но вих хи по те за ко је су та ко ђе нео др жи ве.158 Да кле, Ву кан је 
имао бар два си на, ако не и ви ше, али се они у срп ским и грч ким 
из во ри ма не по ми њу.159

Остао је ско ро непри ме ћен по да так из Тро ко вих, угар ских из вор-
ни ка ко ји по ми њу срп ске ве ли ка ше Уро ша, Ву ка на и Па вла ко ји су осле-
пље ни од стра не угар ског кра ља Ко ло ма на ка да је то учи нио и свом 
бра ту, про тив кра љу Ал мо шу и ње го вом си ну Бе ли II, 1109. го ди не.160 
Осим то га, на по чет ку вла сти угар ског кра ља Сте фан II, 1116. го ди не, 
у Угар ској се по ми ње па ла тин Јо ван син Уро шев.161 Ма ђар ски исто ри-

156  Ж. Ан дре јић, Раз ми шља ње о ра ним ба но ви ма Бо сне и не ке прет по став ке о 
њи хо вом по ре клу и по ку шај ус по ста вља ња ро до сло ва, Гла сник 5, Ба ња Лу ка 2007, 
стр. 113. Пан та Срећ ко вић је пр ви из нео прет по став ку да је жу пан Ву кан био оже-
њен ћер ком бо сан ског ба на Сте фа на. (П. Срећ ко вић, Исто ри ја срп ског на ро да I, 
Бе о град 1884, стр. 412, 414, 404).

157  E. Perčić, Lje to pis po pa Du klja ni na, Bar 1999, стр. 85.
158  Љ. Ко ва че вић, Не ко ли ка пи та ња о Сте фа ну Не ма њи, Глас СКА 58, 190, стр. 

61–62; Т. Жив ко вић, Пор тре ти срп ских вла да ра, стр 119.
159  Ж. Ан дре јић, Сред њо ве ков на То пли ца, ба шти на жу па на мар ка и ње го вих по-

то ма ка, ве ли ких жу па на Сте фа на Ву ка на и Сте фа на Не ма ње, стр. 27–28.
160  J. De Thwrocz, Chro ni ca Hun ga ro rum, Schwandt ner, I, 118, 125. Из: Ј. Ра до нић, 

Ср би ја и Угар ска у сред њем ве ку, Вој во ди на I, Но ви Сад 1930, стр. 130.
161  Ф. Ши шић, Ле то пис по па Ду кља ни на, Бе о град–За греб 1928, стр. 100.
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чар Сент кле ри твр ди да су Ср би из Угар ске, Ба на та и Бач ке, би ли на 
стра ни Ал мо ша. Од мах би се на осно ву слич но сти име на по ми сли-
ло: мо же би ти да су осле пље ни срп ски ве ли ка ши (ве ро ват но жу па ни 
Сре ма, Бач ке и Ба на та) Урош и Ву кан си но ви жу па на Мар ка, по зна ти 
као жу па ни Урош I и Сте фан Ву кан. Иако ве ли ка ши Урош и Ву кан 
има ју иста име на као Мар ко ви си но ви Урош и Сте фан Ву кан не мо ра 
да зна чи да су у пи та њу исте лич но сти. Та ко не што су по ка за ла на ша 
ис тра жи ва ња у ве зи са исто вет ним име ни ма али раз ли чи тих лич но сти 
срп ских жу па на и њи хо вих си но ва. Сво је си но ве, „ро ђа ке и иза бра не 
жу па не“ Уро ша и Сте фа на Ву ка на, а не сво је си но ве „нај дра же и нај-
ми ли је“, са још два де сет дру гих, ра шки жу пан Ву кан је мо рао да упу-
ти као та о це у Ца ри град, 1094. го ди не.162 Жу пан Ву кан је и два на ест 
го ди на ка сни је, 1106. го ди не, био при ну ђен да ша ље та о це у Ви зан ти-
ју.163 Из ка сни јих при ме ра, из 1150. и 1155. го ди не, ви ди се да су срп-
ски жу па ни Урош II и Де са да ва ли „за та о це оно што им је нај дра же“ 
и „нај ми ли је“164 и да су то мо ра ли би ти њи хо ви си но ви и си нов ци. Сви 
ови та о ци су, сма тра се, вра ће ни у Ра шку пре смр ти жу па на Ву ка на, 
1112. го ди не. На пре сто лу Ра шке се, 1112–1146. го ди не, из ме њи ва ли 
Сте фан Ву кан и Урош I и о не ком њи хо вом евен ту ал ном сле пи лу не ма 
ве сти. Нај пре ће би ти да су жу па ни Урош, Ву кан и Па вле си но ви ве-
ли ког жу па на Ву ка на из бра ка са ћер ком бо сан ског жу па на Сте фа на. 
Уко ли ко се Ву кан оже нио 1082–84. го ди не они су мо гли би ти ро ђе ни 
из ме ђу 1083. и 1088. го ди не та ко да су у вре ме осле пљи ва ња 1109. 
го ди не има ли од 20 до 25. го ди на. Ка да је умро жу пан Ву кан они са 
ова ко ве ли ким хен ди ке пом ни су мо гли би ти узе ти у об зир за до ла зак 
на власт у Ра шкој, али и због ве ли ке кри зе и ди на стич ких су ко ба ко ји 
су за хва ти ли Ду кљу и Ра шку. Са свим је из ве сно да су као евен ту ал ни 
пре сто ло на след ни ци би ли скри ва ни са ма ло лет ним Бе лом II у ма на-
сти ру Де меш на Ду на ву, не да ле ко од Ва ца а ка сни је, не да ле ко од Пе-
чу ја, у бе не дик тин ској опа ти ји у Пе чва ра ду, све до 1130. го ди не.

На и ме, Ал мош је пет пу та по ку ша вао да се до мог не пре сто ла уз 
по моћ за ве ре. По сле осле пље ња Ал мош је по бе гао у Ви зан ти ју, про-
ме нио име у Кон стан тин и до био је дан град у Ма ке до ни ји од ца ра 
Јо ва на II Ком ни на ко ји је био оже њен ње го вом се стром од стри ца, 
Пи ро шком – При ском. По сле смр ти кра ља Ко ло ма на, 1116. го ди не, на 

162  *** Ви зан тиј ски из во ри за исто ри ју на ро да Ју го сла ви је III, Бе о град 1966, 
стр. 388–389.

163  Исто, стр. 390.
164  *** Ви зан тиј ски из во ри IV, Бе о град 1971, стр. 197, 192.
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пре сто је до шао ње гов пет на е сто го ди шњи син Сте фан IV. У вре ме угар-
ско-ви зан тиј ског ра та, 1127–1129. го ди не, умро је Ал мош. У овом ра ту 
је до шло до по бу не Ср ба на че лу са жу па ном Уро шем I, ко га је по др жао 
Сте фан II а про тив Ви зан ти је. Ма ђа ри су по ку ша ли да ухва те ца ра Јо-
ва на II Ком ни на али је до шло до из да је од стра не не ке же не Кри сти ја не 
ко ја је ухва ће на и спа ље на по на ре ђе њу Сте фа на II. Кри сти ја на и ње но 
по на ша ње го во ри да она мо же би ти у не кој ве зи са осле пље ним Ал мо-
шем или са не ким од осле пље них срп ских ве ли ка ша. По ми шља мо да је 
би ла са не ким од њих у брач ној ве зи. По што ни је имао де це Сте фан II 
је про на шао сле пог Бе лу II, сме стио у двор у Тол ни и оже нио Је ле ном, 
ћер ком ра шког жу па на Уро ша I. По сле Сте фа но ве смр ти на власт је до-
шао Бе ла II и чим је сту пио на пре сто одр жан је са бор у Ара ду на ко ме 
је ње го ва же на Је ле на Срп ки ња на ре ди ла да се от кри ју и ка зне сви уче-
сни ци Бе ли ног осле пљи ва ња, 1109. го ди не.165 Том при ли ком је уби је но 
шез де се т о сам ви нов ни ка кра ље ве тра ге ди је и ње го вог оца Ал мо ша, 
али се гу би из ви да да су на тај на чин осве ће ни и осле пље ни срп ски 
ве ли ка ши Урош, Ву кан и Па вле. Ан га жо ва ње кра љи це Је ле не у овој 
ис тра зи и ка жња ва њу је вр ло ин ди ка тив но и на во ди на за кљу чак да су 
срп ски жу па ни Урош, Ву кан и Па вле не са мо са ве зни ци ње ног су пру га 
Бе ле и ње го вог оца Ал мо ша већ и ње ног оца Уро ша I, за пра во ње ног 
де де жу па на Мар ка али и у то вре ме, 1109. го ди не, у Ра шкој вла да ју ћег 
стри чев ског де де, ве ли ког жу па на Ву ка на.

Али о су ко би ма или са ве зу са Уга ри ма жу па на Ву ка на не ма по да-
та ка. Ње го ва вој на си ла је би ла усме ре на пре ма Ви зан ти ји, ис точ но 
и ју го и сточ но од гра ни ца Ср би је. Ме ђу тим, по сто је не ке ин ди ци је 
да је са Уга ри ма чвр сто са ра ђи вао ње гов брат, жу пан Мар ко. Жив-
ко вић сма тра да је жу пан Мар ка др жао се вер не обла сти Ра шке и 
да је ве о ма ра но сту пио у род бин ске ве зе са не ком углед ном угар ском 
по ро ди цом. Има ју ћи у ви ду по ја ву из ве сног жу па на (co mes) Мар ка у 
угар ским из во ри ма, 1111, 1113. и 1124. го ди не, у по ве ља ма кра ља Ко-
ло ма на, Жив ко вић сма тра да је у пи та њу ра шки жу пан Мар ко и да 
је он по стао зна чај на лич ност на дво ру и у бли зи ни кра ља. Жив ко вић 
ви ди раз ло ге за та кве ве зе жу па на Мар ка са Уга ри ма због пот пу не 
до ми на ци је жу па на Ву ка на166 ко ји је ње го ве си но ве по слао као та о це 

165  П. Ро каи, З. Ђере, Т. Пал, А. Ка саш, Исто ри ја Ма ђа ра, Бе о град 2002, стр. 
46–50. Ши шић је сма трао да је до осле пљи ва ња до шло 1115. го ди не, не по сред но пред 
смрт кра ља Ко ло ма на. (Ф. Ши шић, Ле то пис по па Ду кља ни на, стр. 90).

166  Т. Жив ко вић, Јед на хи по те за о по ре клу ве ли ког жу па на Уро ша I, Исто риј ски 
ча со пис LII, Бе о град 2005, стр. 9–21.
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у Ви зан ти ју. То би зна чи ло да Мар ко ни је био у до брим од но си ма са 
Ву ка ном и да је из тих раз ло га био у до брим од но си ма са Ко ло ма ном 
те да ни је по др жа вао про тив кра ља Ал мо ша. Да би се обез бе дио од 
ра то бор ног и моћ ног ра шког жу па на Ву ка на угар ски краљ је ус пео да 
га при си ли да сво је си но ве по ша ље у Угар ску. Али, жу пан Ву кан је из 
тих раз ло га мо гао по др жа ва ти Ал мо ша иако је то мо рао би ти сло жен 
од нос. На и ме, жу пан Ву кан је и че сто про тив ник Ви зан ти је. Ре зул тат 
ова квих раз ми шља ња иде у при лог да осле пље ни ве ли ка ши Урош и 
Ву кан (и Па вле) ни ка ко ни су си но ви жу па на Мар ка, већ жу па на Ву-
ка на.

Ка да се си ту а ци ја про ме ни ла по сле ве ли ког ме те жа, 1112–1116. 
го ди не, по сле смр ти жу па на Ву ка на и кра ља Ко ло ма на, на власт у 
Ра шкој су до шли си но ви жу па на Мар ка, пр во Сте фан Ву кан а за тим 
Урош I. Не спо соб ни си но ви жу па на Ву ка на I ни су мо гли игра ти ни-
ка кву уло гу, та ко да су оста ли у Угар ској. И од но си из ме ђу Ср би је и 
Угар ске су се у пот пу но сти по пра ви ли да би уско ро би ло скло пље но 
ве ли ко са ве зни штво.

Вр ло је ин те ре сант но да се од мах по смр ти кра ља Ко ло ма на, 
1116. го ди не, у Угар ској по ја вљу је Јо ван, син Уро шев ко ји се осло-
вља ва па ла ти ном167 а то је јед на од нај ве ћих ти ту ла на угар ском дво ру. 
По све му су де ћи да је то син јед ног од тро ји це осле пље них срп ских 
ве ли ка ша, са ве зни ка сле пог Ал мо ша и ње го вог сле пог си на, кра ља 
Бе ле II. Од 1130. го ди не, од уда је Је ле не, ћер ке ра шког ве ли ког жу па на 
Уро ша I, за угар ског кра ља Бе лу II глав на лич ност на дво ру је па ла тин 
Бе лош, нај ста ри ји син Уро ша I, брат кра љи це Је ле не. Па да, та ко ђе, 
у очи да се у то вре ме, 1131. го ди не, по ми ње и не ки су ди ја Урош168. 
И у бо ју угар ске вој ске про тив Не ма ца на Лај ти, 1146. го ди не, ко ју 
је пред во дио па ла тин Бе лош, ис та као се из ве сни жу пан Урош169. За 
овог Уро ша се прет по ста вља да је у пи та њу срп ски жу пан Урош II. 
Ову прет по став ку је Ши шић од ба ци вао170 и по све му ће би ти да је у 
пра ву. Нај пре ће би ти да је у пи та њу син пла ти на и ба на Бе ло ша ко ји 
је био жу пан у ју жним или ју го и сточ ним де ло ви ма Угар ске где су жи-
ве ли Ср би. По што се ка сни је не по ми њу му шки по том ци ба на Бе ло ша 
нај пре ће би ти да је жу пан Урош ње гов син и да је том при ли ком у 
би ци стра дао. Па ла тин Бе лош, по све му, био је оже њен не ком знат-

167  Ф. Ши шић, Ле то пис по па Ду кља ни на, стр. 101.
168  Исто.
169  Исто.
170  Исто.
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ном Угар ском и осим жу па на Уро ша имао је кћер ко ја је би ла уда та за 
ки јев ског кне за Вла ди ми ра Мо но ма ха. На осно ву ис тра жи ва ња у ве зи 
са ар хи е пи ско пом Ар се ни јем I Срем цом до шли смо до за кљу че ња да 
је Бе ло шев син, да кле, жу пан Урош био оже њен Ву ком, нај ста ри јом 
ћер ком жу па на Сте фа на Не ма ње, са ко јом је имао си на Ан дри ју, мо-
на шког Ар се ни је, бу ду ћег дру гог срп ског ар хи е пи ско па ко га је за свог 
на след ни ка од ре дио ње гов ујак Св. Са ва.171

У јед ној угар ској ис пра ви, 1156. го ди не, по ми ње се и из ве сни Ву-
кан172. По све му су де ћи, то не ће би ти Сте фан Ву кан, отац Сте фа на 
Не ма ње, али мо же би ти да је реч о Ву ка ну, нај ста ри јем си ну Сте фа-
на Не ма ње. Сте фан Не ма ња је та да имао 43. го ди не, био је од 1143–
1146. го ди не у дру гом бра ку са Аном, ћер ком бо сан ског ба на Бо ри са, а 
ње го вом си ну Ву ка ну, ро ђе ном 1131. го ди не, у пр вом бра ку са ћер ком 
кра ља Ђор ђа Бо ди на, би ло је та да већ 25. го ди на.173

* * *

И о по ре клу Не ма њи не же не Ане, мај ке Св. Са ве, у мо на штву 
Ана ста зи је по сто је број не не до у ми це. Сте фан Не ма ња је био оже-
њен ћер ком бо сан ског ба на по Ор би ни ју174. Ра јић је твр дио пре-
ма Ле то пи су Ђор ђа Бран ко ви ћа да је Не ма њи на су пру га Ана кћи 
бо сан ског ба на Сте фа на Бо ри ћа (1154–1163)175. Глу шац на во ди 
ово ми шље ње и прет по став ку да је Ана се стра ба на Бо ри ћа. Тро-
но шки ле то пис бе ле жи да је ње го ва же на би ла кћи фран цу ског 
кра ља, од но сно да је Не ма ња мо рао по бе ћи од бра ће, оти шао је 
пре ко мо ра, при мио га је фран цу ски краљ и због ча сног др жа ња и 
му дро сти дао му кћер за же ну. По том је јед но вре ме жи вео на дво-
ру сво га та ста где су му ро ђе на два си на Сте фан и Ву кан176. Пур-
ко вић на во ди нео д ре ђе но да је Ана „ро да фру шко га“.177 У на шим 

171  Ж. Ан дре јић, Ар хи е пи скоп Ар се ни је Сре мац, Не ку дим 7, Смед. Па лан ка 2004, 
стр. 17–25; Исти, Ар хи е пи скоп Ар се ни је Сре мац, се стрић све тог Са ве, Са вин дан 17, 
27.01.2007. При је по ље.

172  Ф. Ши шић, Ле то пис по па Ду кља ни на, стр. 101.
173  Ж. Ан дре јић, Сред њо ве ков на То пли ца, ба шти на жу па на Мар ка и ње го вих по-

то ма ка, ве ли ких жу па на Сте фа на Ву ка на и Сте фа на Не ма ње, Ми то ло шки збор ник 
20, Ра ча 2009, стр. 31, 37.

174  М. Ор бин, Кра љев ство Сло ве на, стр. 15–16.
175  Ј. Ра јић, Исто ри ја ра зних сла вен ских на ро да, II, Беч 1794, стр. 327.
176  Н. Ра до ји чић, О Тро но шком ро до сло ву, Бе о град 1968, стр. 14–15.
177  М. Пур ко вић, Срп ска кул ту ра сред њег ве ка, Хил ме стир, 1985, стр. 107.
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ро до сло ви ма и Ана су пру га Бе ле Уро ша је кћи фран цу ског кра ља. 
Ру ва рац сма тра да је Не ма њи на су пру га „не зна на ро да“.178 Срећ-
ко вић сма тра да је она ћер ка ду кљан ског кра ља Ђор ђа.179 Мно ги 
ис тра жи ва чи твр де да је она ви зан тиј ског по ре кла, што не мо ра да 
зна чи да она ни је би ла из ло зе фран цу ско-нор ман ских Ан жу а на-
ца ју жне Ита ли је. Ман дић сма тра да се Не ма ња оже нио ро ђа ком 
Ма ној ла Ком не на по сле скла па ња ми ров ног уго во ра 1155. го ди не 
ка да је од ли ко ван „цар ским са ном“ и до био област Ду бо чи цу180. 
Ка ра но вић на во ди До мен ти ја на ко ји ка же за мај ку Све тог Са ве да 
је би ла „ве ли ка кне ги ња Ана, кћер ца ри град ског им пе ра то ра Ро-
ма на“.181 Ју стин По по вић твр ди да је „Ана кћи грч ког ца ра Ро ма-
на IV“ (1068–1071.). Ви ди се да Ро ман не ма ни ка кве хро но ло шке 
ве зе са Не ма њом. Све ти Са ва ка же да Не ма ња осим „же не сво је 
(Ане), Бо гом да не пр во га вен ца... не би уче сни ка дру гог бра ка“.182 
Из не та је и прет по став ка да је Ана из То пли це где је Не ма ња имао 
пр ву сво ју са мо стал ну власт.183

Мо ра се још јед ном на по ме ну ти да је Не ма њин брат Ми ро слав 
био оже њен се стром бо сан ског ба на Ку ли на, од но сно ћер ком ба на Бо-
ри ћа. Због то га мно ги сма тра ју да до ла зи до гре шке у ве зи то га да је 
Бо рић таст Не ма њин. Бо сан ски бан Ку лин је због не че га при зна вао 
Не ма њу за вр хов ног го спо да ра. Осим то га, за ба на Ку ли на се ка же да 
је Не ма њин срод ник, а ми сли се да је то због то га што је Не ма њин 
брат оже њен Ку ли но вом се стром. Бан Ку лин је на власт у Бо сни до-
шао по сле смр ти ба на Бо ри ћа па мо же би ти да је он ње гов син Ко ло-
ман (Кул ман–Ку лин). У угар ским ро до сло ви ма сто ји да је Бо рис имао 
си на Ко ло ма на (Кул ма на) и две н. н. кће ри ко је су би ле ста ри је.184 Про-
из и ла зи да је јед на ње го ва кћер Ана уда та за Не ма њу, а дру га н. н. за 
ње го вог бра та Ми ро сла ва. По сто ји мо гућ ност да је Ми ро слав нај ста-
ри ји Де син син, а брат од стри ца Не ма њин, оже нио дру гу Бо ри со ву 
кћер. На овај на чин се ели ми ни ше ова не баш сва ки да шња си ту а ци ја 
да ро ђе на бра ћа оже не ро ђе не се стре.

178  И. Ру ва рац, Ву кан, нај ста ри ји син Сте фа на Не ма ње и Ву ка но ви ћи, Го ди шњи-
ца Н. Чу пи ћа Х, Бе о град 1880, стр. 1.

179  П. Срећ ко вић, Исто ри ја срп ског на ро да, II, стр. 12.
180  С. Ман дић, Цар ски чин Сте фа на Не ма ње, Бе о град 1990, стр. 12–17.
181  М. Ка ра но вић, О мај ци Све тог Са ве, Вар дар, Ско пље 1936, стр. 122.
182  Са ва Не ма њић, Жи вот Сте фа на Не ма ње, Бе о град 1980, стр. 54.
183  М. Ча нак-Ме дић, Ћ. Бо шко вић, Ар хи тек ту ра Не ма њи ног до ба, I, Бе о град 

1986, стр. 39.
184  S. Joz cef, Magyar nem zet, Bu da pest 1896, ро до слов ди на сти је Ар пад.
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Бо рис је по ле ген ди био син Бре ти сла ве или Бре ни сла ве, Бре не, 
или мо на шког Ефи ми је, ћер ке ру ског ве ли ког кне за Све то пул ка и ма-
ђар ског кра ља Ко ло ма на ко ме је ово био дру ги брак (вла дао 1095–
1114).185 У ства ри, Бо рис је син Ко ло ма на и Еуфе ми је, ћер ке Вла ди-
ми ра II Мо но ма ха, ве ли ког ки јев ског кне за. Еуфи ми ји на бра та ни ца 
Еуфро си на је би ла уда та за угар ског кра ља Ге зу II, а за бра тан ца Вла-
ди ми ра би ла је кћи угар ског ба на и срп ског жу па на Бе ло ша.186 С то-
га има мно го ре ал но сти у До мен ти ја но вим ре чи ма да је Ана „ве ли ка 
кне ги ња“. Ко ло ман је су пру гу (ко ја је би ла об у до ве ла) ода гнао и вра-
тио у Ки јев због то га што се „сра мот ним зло чи ном оскрв ну ла“ (tur pi 
cri mi ne con ta mi na tum). У Ки је ву је ро ди ла си на Бо ри са ко ји је ту од ра-
стао и до био ти ту лу „кнез Га лич ки“, а она се за мо на ши ла као Је фи ми-
ја.187 Бо рис је као мла дић упу ћен у Ца ри град код ца ра Јо ва на Ком не на 
ко ји ће га оже ни ти не ком сво јом ро ђа ком 1131. го ди не. Бо рис се као 
пре тен дент на ма ђар ски пре сто су ко био са Бе лом II ко ме су по ма га-
ли Че си и Ср би. По сле угар ско-ви зан тиј ског ра та, на осно ву ми ра из 
1154. го ди не Ге за II му да је Бо сну и Дал ма ци ју и ти ту лу ба на. Бо сна се 
од та да на зи ва и „ру саг“ што не су мљи во го во ри о Бо ри со вом ру ском 
по ре клу. Већ у сле де ћем ра ту ги не под му кло уби јен по Ге зи ном на ло-
гу.188 Ана је уда та за Не ма њу, око 1143. го ди не, ка да се са оцем вра тио 
у Рас и ка да је до био уде о ну област. Та да је имао 30. го ди на. Пре ма то-
ме, Ву кан, нај ста ри ји њи хов син, мо гао је би ти ро ђен око 1132. го ди не 
(умро 1209. у 78 го ди ни), Сте фан Не ма ња II око 1145. (умро 1228. у 83 
го ди ни) и Раст ко 1175 (умро 1236. у 61 го ди ни).

Не ма ња се по то ме оже нио до ста ка сно, а Ана је од ње га знат но 
мла ђа. Ана „мо ра би ти, у нај ма њој прет по став ци, бар 12–14 го ди на 
мла ђа... а ако се узму дру ге ком би на ци је, још и ви ше“. Те о до си је је 
ука зао на то да је Ана, ро див ши Не ма њи си но ве и кће ри, пре ста ла 
ра ђа ти и да јој муж због то га при го ва ра (ако је Сте фан Не ма ња II 
Пр во вен ча ни ро ђен око 1145. он да је Раст ка ро ди ла по сле па у зе од 
30. го ди на). То под ра зу ме ва да је би ла мла да и у мо гућ но сти да још 
ра ђа. Те о до си је ве ли „... јер је Бог за кљу ча... због че га ју је вре ђао и 
ко рео муж... Го спод... по слу ша њи хо ва мо ље ња... у ро ђе њу бу де чу де-

185  Си ни ша (Си ма Бог да но вић), Не ко ли ко ри је чи о та сту Не ма њи ну ба ну Бо ри-
ћу, Ле то пис Ма ти це срп ске, 151, Но ви Сад 1887, стр. 40–47.

186  Ј. Ка лић, Жу пан Бе лош, стр. 69.
187  Си ни ша (Си ма Бог да но вић), Не ко ли ко ри је чи о та сту Не ма њи ном ба ну Бо ри-

ћу, стр. 41.
188  Исто, стр. 40–47.
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сно де те, јер то ни је би ло са мо де ло људ ске при ро де... да до ше га да 
се учи све тим књи га ма... и вел мо же њи хо ве са њи ма го во ра ху да ће 
он би ти нај бо љи ме ђу бра ћом сво јом...“.189 По ме ну та је хро но ло шка 
си ту а ци ја са нај мла ђим си ном Раст ком ко га је Не ма ња до био у 62. 
го ди ни жи во та као и још мла ђом кће ри ко ја се 1217. го ди не уда ла за 
епир ског де спо та и по то њег ца ра Ма ној ла Ан ђе ла.190

Пи та ње ове кће ри Ћо ро вић је сма трао мно го те жим. Ако је би-
ла ро ђе на пре Раст ка не ку го ди ну он да је у вре ме уда је има ла нај ма-
ње 45 го ди на. Мо гла се уда ти као де вој ка или удо ви ца, али Ћо ро вић 
сма тра да је не ве ро ват но да Ма ној ло за про си та ко ста ру де вој ку, 
а по нај ма ње рас пу ште ни цу или удо ви цу. Ако је ро ђе на по сле Раст ка 
не ку го ди ну, он да је Сте фан Не ма ња та да мо рао има ти нај ма ње 65 
го ди на. И под тим усло вом она је у вре ме уда је има ла око 40. го ди-
на.191 Нај пре ће би ти да је у вре ме уда је има ла нај ви ше 20 го ди на, а 
то зна чи да она ни је кћи Сте фа на Не ма ње. Тај Не ма ња мо же би ти 
са мо син жу па на Де се, го спо дар Ден дре. По ми ња на је у на шој на у ци 
и мо гућ ност да је Ана дру га, чак и тре ћа,192 же на Сте фа на Не ма ње и 
по ред из ри чи те на по ме не Св. Са ве: „пр вог вен ца ... не би уче сни ка дру-
го га бра ка“. Не ма ња је по стао за оно вре ме пу но ле тан и до ра стао за 
же нид бу већ 1127. го ди не.

И о пре ци ма Не ма њи не су пру ге Ане на ши из во ри ћу те. Де дук-
тив ним и ин дук тив ним пу тем до шли смо до са зна ња да је Ана кћи 
угар ског про тив кра ља и бо сан ског ба на Бо ри са. Ро бу је се и тврд њи 
ар хи е пи ско па Са ве I да је ње го ва мај ка Ана (Ду ка Ар пад) пр ва и је ди-
на су пру га Сте фа на Не ма ње. За пра во, Ана, мај ка кра ља Сте фа на Не-
ма ње Пр во вен ча ног и пр вог ар хи е пи ско па и па три јар ха Са ве је дру га 
Не ма њи на су пру га.

Жи во јин Ан дре јић

189  Љ. Ју хас-Ге ор ги јев ска, Ста ра срп ска књи жев ност, стр. 90–91.
190  В. Ћо ро вић, Пи та ње хро но ло ги је у де ли ма Св. Са ве, стр. 3–20.
191  Исто, стр. 11–13.
192  Исто, стр. 10.
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OD SAMOU^KE PISMENOSTI DO 
SISTEMATSKOG [KOLSTVA

(образовање у српским земљама под османском влашћу
од краја 18. до средине 19. века)

У српском аграрном друштву крајем 18. и у прве три деценије 19. 
века, образовање није било предмет нарочите бриге. Суштински, оно 
би се у највећем броју случајева могло описати као функционално, од-
носно образовање стечено из различитих потреба. Једна врста функ-
ционалног образовања било је учење заната, које се углавном сводило 
на овладавање занатским вештинама. Међутим, то образовање није 
било обавезно праћено стицањем писмености, па се у значајној мери 
разликовало од рада на описмењавању. У таквој форми, занатско 
образовање опстаће до дубоко у 19. век.

Насупрот њему, стицање писмености, односно школски обра-
зовни рад, у првој половини 19. века доживео је велику промену 
од неорганизованог, функционаног описмењавања, до стварања 
уређеног школског система у Кнежевини Србији после 1830, у коме 
се знање стицало систематски, по одређеним плановима и про-
грамима.

Крајем 18. века један од начина стицања основа писмености био 
је самоуки. Тај начин подразумевао је преношење основних знања о 
словним знацима, бројевима и писању са једног на друге чланове по-
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родице или локалне заједнице.1 Јоаникије Нешковић, ужички епископ 
1854–1873, имао је управо такво искуство у учењу првих слова. Пре 
него што је отишао да учи у Заблаће код Чачка, где је при цркви пос-
тојала школа, а затим у манастир Каленић, Јоаникије је прва слова 
научио у својој породичној задрузи у селу Миланџа.2 У неким свеште-
ничким породицама самоучки начин образовања био је толико уоби-
чајен да су њихови чланови, уз своје основно презиме, често носили и 
додатак Самоуковићи.3 Такав начин описмењавања није био каракте-
ристичан само за свештеничке, већ и за неке сељачке породице.4

Самоучки начин стицања писмености остао је заступљен и када 
је, чак и на подручјима која су остала под османском влашћу, заживе-
ло какво-такво систематско школство. Оно је било најприметније у 
описмењавању женске деце, која нису ишла у школе, али су од писме-
них чланова породице стицала различита знања. Занимљив пример 
таквог образовања била је Роксанда Поповић, кћерка проте Стефа-
на Поповића из Зенице. У писаној заоставштини ове породице сачу-
ван је и Роксандин састав под насловом Живот Стефана Немање, 
из кога се може видети да то женско дете у својој кући није само 
научило да чита и пише, већ је стекло и основна знања о најзначај-
нијим личностима из националне историје! Њен рад је, можда и због 
штедње писаћег папира, настао је на полеђини једне старе облига-
ције за ћилиме.

Други, нешто бољи начин стицања образовања, било је учење код 
свештеника при локалним црквама. Квалитет тако стеченог образовања 
зависио је од знања и добре воље учитеља, али и од упорности учени-

1  На зив са мо уч ки, уоби ча јен и у сва ко днев ној упо тре би тог вре ме на, али и у на у-
ци, ипак не од го ва ра са свим су шти ни та квог обра зо ва ња, јер је и у та квим усло ви ма 
не ко да вао, а не ко при мао зна ње. На овом на зи ву по себ но је ин си сти рао Ти хо мир 
Ђор ђе вић, на во де ћи при ме ре ни за углед них и ути цај них љу ди из вре ме на вла да ви не 
кне за Ми ло ша ко ји су се та ко опи сме ни ли. Т. Ђор ђе вић, Из Ср би је кне за Ми ло ша, 
Бе о град 1983, 69.

2  Љ. Дур ко вић-Јак шић, Епи скоп Јо а ни ки је Не шко вић и об но ва 1856. ма на сти ра 
Жи че, Кра ље во 1987, 9–10; С. Ву ко вић, Срп ски је рар си од де ве тог до два де се тог ве-
ка, Бе о град–Под го ри ца–Кра гу је вац 1995, 235.

3  До бар при мер за то су Ђу ри ћи-Са мо у ко ви ћи из За о ви на, углед на све ште нич-
ка по ро ди ца ко ја је да ла ви ше ге не ра ци ја све ште ни ка цр ка ва у Кр ша ња ма, Ка ра ну 
и Ужи цу, ка о и јед ног ар хи ман дри та ма на сти ра Ра ча. С. Иг њић, Ма на стир Ра ча, 
Ужи це 1997, 174.

4  Обор кнез По же шке на хи је, Ва си ли је По по вић, опи сме нио се у де тињ ству, чу-
ва ју ћи ус пут сто ку. М. Ђ. Ми ли ће вић, По ме ник зна ме ни тих љу ди у срп ског на ро да 
но ви је га вре ме на, Бе о град 1888, 259.
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ка. Могућности да ђаци код месних свештеника пуно науче нису биле 
велике, али је и ту било изузетака. На то у својим Мемоарима указује 
и прота Матија Ненадовић. Његов први учитељ, поп Станоје из Бран-
ковине, једва да је и сам био писмен, али је много више знања добио 
од свештеника Лазара Георгијевића из села Врело, које је, као и Бран-
ковина, такође било у Ваљевској нахији.5 Међу свештеничким ђацима 
било је и оних који нису намеравали да приме свештенички чин, већ 
су се и сами бавили преношењем знања. У својим Успоменама Милан 
Ђ. Милићевић истиче да је његов отац учио код месног свештеника у 
Рипњу, а затим у манастиру Раковица, да би потом и сам отворио неку 
врсту школе која је радила све до 1843. године.6

У односу на стицање знања код парохијских свештеника, обра-
зовање у манастирима било је нешто садржајније и квалитетније, 
што су примећивали и савременици.7 Поред стицања писмености, 
школовање у манастирима је укључивало и добијање основних тео-
лошких знања, неопходних за вршење свештеничке дужности. Кан-
дидати за свештенички чин најчешће су и пролазили кроз манастир-
ско школовање. Поједини ђаци су се припремали и за монашки чин, 
како би наставили духовну мисију својих учитеља. Тако је било у 
манастирима Благовештење рудничко, Троноша, Студеница, Жича, 
Вољавча, Петковица, Никоље кабларско...8 У предустаничком време-
ну, две манастирске школе посебно су се одликовале по разноврсним 
наставним садржајима. У манастиру Докмир код Ваљева, калуђер 
Јоаким основао је школу у којој су се, поред читања и писања, учили 
црквено певање, иконопис, дуборез и каменорез, а међу учитељима 
је било и световних лица, попут учитеља Јакова Ђелмашевића из 
оближњег села Гвозденовић.9 У манастиру Боговађа је, под управом 

5  Ч. Де нић, Ла зар Ге ор ги је вић, учи тељ про те Ма ти је Не на до ви ћа, Гла сник МИ-
АВ 10, Ва ље во 1975, 11–28.

6  М. Ђ. Ми ли ће вић, Успо ме не, при ре дио Б. Ко ва че вић, Бе о град 1952, 6–7, 31–32.
7  Ме ђу че сто про тив реч ним ста во ви ма Ву ка Ка ра џи ћа о обра зо ва њу све штен-

ства, на ла зи се и за ни мљи во за па жа ње да ка лу ђе ри бо ље по зна ју цр кве на пра ви ла 
од све ште ни ка и да че шће слу же у цр кви. То је, ме ђу тим, са свим су прот но ње го вим 
тврд ња ма да су и мо на си нај ве ћим де лом не пи сме ни и не спо соб ни да пре не су оп ште 
и те о ло шко зна ње. В. Ка ра џић, Срп ски рјеч ник, Бе о град 1986, 1141–1142.

8  Н. Ра до са вље вић, Пра во слав на цр ква у Бе о град ском па ша лу ку 1766–1831, упра-
ва Ва се љен ске па три јар ши је, Бе о град 2007, 275–276.

9  М. Иса и ло вић, Пре глед кул тур но-про свет них при ли ка у ва љев ском кра ју уочи 
на ста ја ња ор га ни зо ва них шко ла, у: Ва ље во кроз ве ко ве, Ва ље во 1993, 233; Н. Ра до са-
вље вић, Ужич ко-ва љев ска ми тро по л и ја 1739–1804, Ва ље во 2000, 93.
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архимандрита Хаџи Рувима Нешковића, радила значајна сликарска и 
дуборезачка школа.10 Образовање Хаџи Рувима било је знатно шире 
од просечног: Основе писмености стекао је у манастиру Ћелије, док 
је грчки језик и различите вештине, попут дубореза, савладао обила-
зећи манастире у Светој земљи и на Светој гори, и боравећи извесно 
време у њима.11

Поред цркава и манастира, на подручју под османском влашћу у 
предустаничком времену су постојале и световне школе, са учитељима 
који нису били свештена лица. Такве школе су, међутим, биле нестал-
не, јер је учитељ био без икаквих обавеза према локалној средини, и 
могао је да оде у неко друго место кад год пожели. Наставног плана 
и програма није било. Учитељи су најчешће називани маћисторима, 
док се стари назив за њих, даскали, све ређе користио. С обзиром на 
то да нису увек могли да живе од свог просветног рада, они су се 
бавили или другим занимањима, или им је управо учитељски посао 
био допунски.12 Међутим, било је и људи других занимања, који се 
учитељским позивом нису бавили да би додатно зарадили, већ су 
били вођени жељом да бар мало допринесу побољшању писмености 
у народу. У ужичкој вароши, где су православни Срби чинили мањину 
становништва, имућни трговац и ћебаџија, Јевгеније Стефановић-
Креја, држао је школу у својој кући, и то о свом потпуном трошку.13

Књиге из којих су ђаци предустаничког времена учили углавном су 
биле богослужбене, али је било и примера коришења уџбеника којима 
је коришћење у образовању била основна намена. Прота Матија Не-
надовић истиче да је код првог учитеља, попа Станоја, учио из једног 
московског буквара. Руска богослужбена, али и профана књига, сти-
зала је преко књижарских трговаца у области под османском влашћу, 
а у неким српским школама издања руске провенијенције користила су 
се и средином 19. века, без обзира на постојање државне штампарије 
у Кнежевини Србији и њене све веће продукције.14

10  М. Иса и ло вић, н.д, 234; Л. Мир ко вић, Ста ри не ма на сти ра Бо го ва ђе, Спо ме ник 
САН XCIX, Бе о град 1950, 21–64.

11  Н. Ра до са вље вић, Пра во слав на цр ква у Бе о град ском па ша лу ку под упра вом Ва-
се љен ске па три јар ши је 1766–1831, упра ва Ва се љен ске па три јаш ри је, 276.

12  Ку јун џи ја Пе тар Ра до са вље вић из Ужи ца при ло жио је цр кви у Се вој ну јед но 
је ван ђе ље ко је је об но вио, од но сно по но во по ве зао и уко ри чио, ло кал ни да скал (учи-
тељ) Јо ван По по вић. Исто, 280.

13  М. Ев ге но вић, Жи ти је Мак си ма Ев ге но ви ћа, Бу дим пе шта 1871, 4–5.
14  Срп ска цр кве на оп шти на у Зе ни ци тра жи ла је пре ко Алек сан дра Гиљ фер дин-

га, и 1857. до би ла, ве ћи број бо го слу жбе них и школ ских књи га за по тре бе ло кал не 
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Жеља за стицањем бољег и свестранијег образовања неке канди-
дате је одвела ван простора Османског царства. У овом случају, ради 
се, пре свега, о Хабзбуршкој монархији, где су могли да уче матерњем, 
српском језику, а да притом савладају и основе неких других (латин-
ски, немачки, мађарски...). Управо та језичка баријера довела је до тога 
да бројне и веома квалитетне школе, које су постојале под окриљем 
цариградске Васељенске патријаршије у Османском царству, Србима 
не буду привлачне и лако доступне.15 У Хабзбуршку монархију неки 
ђаци су, по стицању основа писмености у оближњим манастирима 
одлазили како у световне школе, тако и у фрушкогорске манастире. 
Визитацијом православних манастира на Фрушкој Гори, изврше-
ном 1753, установљено је да у њима има 49 ученика, од којих се за 
најмање 15 може са сигурношћу тврдити да су пореклом са подручја 
под османском влашћу.16

И у Београдском пашалуку и другим српским областима јужно 
од Саве и Дунава, ђаци су били издржавани од родитеља, или су на 
манастирским имањима радили различите физичке послове и тако, 
на неки начин, отплаћивали своје школовање.17 Док се у школама поје-
диних учитеља настава одвијала у изнајмљеним кућама, у манасти-
рима су за то постојале посебне просторије. Сликовит опис свог 
школског искуства у манастиру Троноша оставио је Вук Караџић. 
Настава се одвијала у џагари, једној од просторија у конаку, док су 
значајан део времена ђаци проводили радећи пољске радове на манас-
тирском имању.18 Прота Матија Ненадовић такође тврди да су, и 

шко ле од ру ске вла де. Зе нич ка цр кве на оп шти на ру ском ца ру, 17. (29) мар та 1857, 
АСА НУ, исто риј ска збир ка, 7659.

15  О ква ли те ту на ста ве у тим шко ла ма по хвал но су се из ра жа ва ли сви углед-
ни ји Ср би ко ји би до ла зи ли у кон такт са њи ма, ка о и не ки све то гор ски мо на си 
сло вен ског по ре кла. По след њи Ср бин на че лу Пећ ке па три јар ши је, па три јарх Ва-
си ли је Јо ва но вић-Бр кић, на гла ша вао је зна чај грч ких па три јар шиј ских те о ло шких 
шко ла. В. Јо ва но вић-Бр кић, Опис тур ских обла сти и у њи ма хри шћан ских на ро да, 
а на ро чи то на ро да срб ско га, са ста вљен год. 1771. срп ским па три јар хом Ва си ли јем 
Бр ки ћем, при оп штио И. Ру ва рац, Спо ме ник СКА Х, Бе о град 1891, 43–66. Ар хи ман-
дрит Гри го ри је Дре ка ло вић та ко ђе је на у чио да пи ше на грч ком је зи ку, као и Ха џи 
Ру вим Не шко вић... Н. Ра до са вље вић, Ужич ко-ва љев ска ми тро по ли ја 1739–1804, 
Ва ље во 2000, 93–94.

16  Д. Ру ва рац, Опис срп ских фру шко гор ских ма на сти ра 1753, Срем ски Кар лов ци 
1903, pas sim.

17  Н. Ра до са вље вић, Ужич ко-ва љев ска ми тро по ли ја 1739–1804, 91.
18  В. Ка ра џић, н.д, 1141–1142.
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код свештеника који су се бавили описмењавањем других, ђаци по-
некад истовремено били и слуге.19

Отварањем Гимназије (1791), а затим и Богословије у Сремским 
Карловцима (1794), код Срба је заживело планирано, систематско 
школовање. У тим школама полазници су били различитог узра-
ста, али и социјалног порекла. Док су у Гимназији најчешће учили 
кандидати пореклом из српског грађанског и трговачког слоја, које 
су након тога чекали наставак школовања на неком од универзите-
та, чиновничка каријера или породични послови, у Богословији су 
у великом броју били заступљени кандидати из сељачких породи-
ца, који су у томе видели начин издизања изнад друштвеног ста-
лежа из ког су потекли, и могућност бављења свештеничким или 
учитељским позивом. У неким генерацијама сељачки синови били 
су најзаступљенији, бројнији чак и од ђака из свештеничких поро-
дица. Већина кандидата били су одрасли људи, често већ ожењени, 
који су у Бо го сло ви ју до шли са пре по ру ком над ле жног епи ско па, 
ми тро по ли та Стра ти ми ро ви ћа лич но, или са пре по ру ком све тов них 
вла сти. Уче ни ци Бо го сло ви је за јед но су се хра ни ли, али су по сто-
ја ле раз ли чи те тр пе зе за оне ко ји су ис хра ну са ми пла ћа ли, и дру ге 
ко ји су се хра ни ли о тро шку ми тро по ли је. Ко декс по на ша ња под ра-
зу ме вао је да се жи ви скром но, да се гра ди леп од нос са при пад ни-
ци ма дру гих кон фе си ја, да се кан ди да ти кло не ка фан ског жи во та и 
сум њи вих же на... По ред оце на из на став них пред ме та, за сва ког од 
њих је у школ ским про то ко ли ма упи си ва но и ме сто ро ђе ња и жи во-
та, за ни ма ње ро ди те ља, прет ход но сте че но обра зо ва ње, али и име и 
пре зи ме оног ко је пла ћао шко ло ва ње, као и ње го во срод ство са кан-
ди да том. Ме ђу до бро тво ри ма ко ји су нов ча но по ма га ли уче ни ке има 
ро ди те ља, цр кве них оп шти на, ма на сти ра, пле ми ћа, па чак и та сто ва, 
јер су мно ги по ла зни ци већ би ли оже ње ни. По ред уче ња, пра ти ло се 
и по на ша ње сва ког од њих. У ру бри ка ма где се оно опи си ва ло, мо-
гу се ви де ти нај ра зли чи ти је оце не, а не ке су че сто би ле из ре че не са 
бла гим ху мо ром. За уче ни ке ко ји су бр зо по ста ли по зна ти по гру бо-
сти у оп хо ђе њу са дру ги ма пи са ло је да су на ра ви су ро ве, или об хо-
жде ни ја ху дог, они ко ји ни су по ка зи ва ли пре ви ше инте ре со ва ња за 
уче ње опи са ни су као ђа ци ту пог ума, а по на вља чи, ко јих је та ко ђе 
би ло, по ми ња ни су као за хвал ни слу ша о ци већ дру го ле то.20

19  М. Не на до вић, Ме мо а ри, при ре ди ла Т. Пе тро вић, Но ви Сад–Бе о град 1969, 60.
20  Н. Ра до са вље вић, Шко ло ва ње све штен ства у Кар ло вач кој бо го сло ви ји, у: 

Обра зо ва ње код Ср ба кроз ве ко ве, Бе о град 2002, 49–51.
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Ср би из Осман ског цар ства у овим шко ла ма ни су би ли за сту пље ни 
у ве ли ком бро ју. Кроз Кар ло вач ку бо го сло ви ју је од ње ног осни ва ња 
1794. до 1820. про шло са мо 15 уче ни ка за ко је са си гур но шћу мо же да 
се твр ди да су из обла сти под осман ском вла шћу, што је знат но ма ње 
не го што их је ра ни је би ло у фру шко гор ским ма на сти ри ма. Раз лог за 
то су, пре све га, ви со ки нов ча ни из да ци за шко ло ва ње ко је је тре ба ло 
под не ти, а мо гућ но сти да се обра зо ва ње от пла ти ра дом би ле су знат но 
ма ње не го ка да је реч о ма на сти ри ма. Ипак, ми тро по лит Стра ти ми ро-
вић на ла зио је на чи на да по мог не су на род ни ци ма из Осман ског цар-
ства жељ ним зна ња, по себ но ако је иза њих ста ја ла пре по ру ка не ког 
од углед них ма на стир ских ста ре ши на, по пут Ха џи Ру ви ма Не шко ви-
ћа, ар хи ман дри та ма на сти ра Бо го ва ђа. Ср би из пре де ла ју жно од Са-
ве и Ду на ва у вре ме тра ја ња Пр вог срп ског устан ка ни су због бор би 
че сто пре ла зи ли у Кар лов це ра ди шко ло ва ња, а од 1810. су мо гли да 
по ха ђа ју и но во о тво ре ну Бе о град ску бо го сло ви ју.21

У вре ме по сто ја ња уста нич ке др жа ве је, отва ра њем Ве ли ке шко-
ле и Бо го сло ви је, на пра вљен пр ви ве ли ки ко рак од функ ци о нал ног ка 
си сте мат ском обра зо ва њу у та да шњој Ср би ји. Док је Ве ли ка шко ла 
би ла пре те ча уни вер зи тет ског обра зо ва ња, Бе о град ска бо го сло ви ја 
би ла је, са гла сно при ли ка ма, скром ни је за ми шље на од Кар ло вач ке, мо-
жда по узо ру на ма ње бо го слов ске шко ле ко је су по сто ја ле у Пла шком 
или у Па кра цу.22 На отва ра њу Бо го сло ви је нај ви ше је ин си сти рао До-
си теј Об ра до вић. Бо го сло ви ја је отво ре на 1810, за слу гом фе неч ког 
игу ма на Ви ћен ти ја Ра ки ћа.23

На став ни план ко ји је ре а ли зо ван у овој шко ли ни је мо гу ће са си-
гур но шћу утвр ди ти. Уко ли ко је на ста ва би ла ор га ни зо ва на по угле ду 
на Кар ло вач ку бо го сло ви ју, сва ка ко су се мо ра ла учи ти два основ на 
пред ме та, Гра ма ти ка је зи ка сло вен ског и Ка те хи зис.24 Ка да је реч 

21  Исти, Пра во слав на цр ква у Бе о град ском па ша лу ку 1766–1831, упра ва Ва се љен-
ске па три јар ши је, 280.

22  Бо го слов ске шко ле у Пла шком и Па кра цу има ле су знат но скром ни је мо гућ но-
сти и на став не са др жа је од Кар ло вач ке бо го сло ви је. Азбуч ник Срп ске пра во слав не 
цр кве по Ра до сла ву Гру ји ћу, при ре дио С. Ми ле у снић, Бе о град 1993, 34–35.

23  М. Пе тро вић, Фи нан си је и уста но ве об но вље не Ср би је I, Бе о град 1901, 92.
24  На по чет ку ра да Кар ло вач ке бо го сло ви је слу шао се са мо Ка те хи зис, али је 

вре ме ном број на став них пред ме та ра стао. Већ 1799. слу ша ла су се че ти ри пред-
ме та: Гра ма ти ка, Ка те хи зис, Па стир ска бо го сло ви ја, као и На у ка обра за на ста-
вле ни ја де теј. Од школ ске 1803–1804. учи ли су се већ по ме ну ти пред ме ти и, по пр ви 
пут, Исто ри ја цр кве. На став ни са др жај је по вре ме но на крат ко би вао ре ду ко ван. Од 
1812–1813. учи ла се и Ре то ри ка са оми ли ти ком (цр кве но бе сед ни штво). У школ ској 
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о уџ бе ни ци ма, ве ро ват но су у на ста ви ко ри шће на и де ла са мог Ви-
ћен ти ја Ра ки ћа, Сло во о по чи та ни ји цер кве и Тро пар Све том Са ви.25 
Са про па шћу срп ске уста нич ке др жа ве, пре стао је и рад ове шко ле. 
Ње ним осни ва њем је на чи њен из у зе тан ква ли та тив ни по мак, јер је 
уве де на сва ко днев на на ста ва са од ре ђе ним пла ном ра да, уме сто до та-
да шњих ма на стир ских функ ци о нал них шко ла.

На кон Дру гог срп ског устан ка у Бе о град ском па ша лу ку, ути цај 
осман ских вла сти све ви ше сла би, док се по сте пе но из гра ђу је срп ска 
ауто но ми ја. То је омо гу ћи ло да се отво ри и ве ћи број но вих шко ла. У 
овим шко ла ма ра ди ли су учи те љи раз ли чи тог зна ња, обра зо ва ња и ис-
ку ства. Учи тељ ским по зи вом ба ви ли су се и да ље не ки све ште ни ци, 
а бо ља пи сме ност и обра зо ва ње, као и мо гућ ност да др же на ста ву, 
би ли су им и пре по ру ка да до би ју бо љу па ро хи ју, док су све ште ни ци 
ло ши јег обра зо ва ња по ме ра ни у си ро ма шни је.26 По ред ло кал них учи те-
ља, фор ми ра них у тра ди ци ји ра ни јих да ска ла, у шко ла ма тог вре ме на 
ја вља ју се и учи те љи ко ји су би ли по ре клом из Хаб збур шке мо нар хи је. 
У Бе о град ски па ша лук они по чи њу да до ла зе во ђе ни и на ци о нал ним 
ро ман ти змом, али пре све га у по тра зи за по слом, ко ји ни су увек мо гли 
да до би ју у же ље ним ме сти ма у свом за ви ча ју. Ме ђу њи ма је би ло 
љу ди ко ји су за вр ши ли раз ли чи те сте пе не гим на зиј ског обра зо ва ња, 
по ла зни ка Бо го сло ви је у Срем ским Кар лов ци ма, и уче ни ка дру гих гра-
ђан ских шко ла у Хаб збур шкој мо нар хи ји. До шав ши у Бе о град 1826, Јо-
а ким Ву јић је у ње му за те као учи те ља Ла за ра Па вло ви ћа, са ко јим је 

1816–1817. дру ги раз ред слу шао је чак 13 пред ме та, ме ђу ко ји ма су би ли и Пе да го-
ги ка и Ме тод учи тељ ски, ко ји су уве де ни јер је зна тан број уче ни ка же лео да се по 
за вр шет ку шко ло ва ња ба ви умет нич ким по зи вом. Н. Ра до са вље вић, Шко ло ва ње све-
штен ства у Кар ло вач кој бо го сло ви ји, 49–51.

25  Сло во о по чи та ни ју цер кве Ра кић је об ја вио 1807. у Ве не ци ји, уз по моћ тр шћан-
ског тр гов ца То ме Ми ли но ви ћа. Тро пар Све том Са ви на стао је нај ве ро ват ни је по 
осло бо ђе њу Бе о гра да од Ту ра ка. Нај зна чај ни је де ло ко је је на пи сао, Жи ти је пре по доб-
на го Сте фа на Пр во вен ча ног, кра ља срп ског, на ре че ног во ино цех Си мо на, об ја вље но 
је у Бу ди му 1814. Исти, Пра во слав на цр ква у Бе о град ском па ша лу ку 1766–1831, упра-
ва Ва се љен ске па три јар ши је, 280.

26  На то ука зу ју број ни при ме ри. Ста нов ни ци Сме де ре ва тра жи ли су 1821. од 
кне за Ми ло ша да им се за па ро ха до де ли све ште ник Ла зар из Ла по ва, јер је за то 
вре ме био до бро пи смен. Кнез Ми лош је, две го ди не ка сни је, у Кра гу јев цу за др жао 
но вог све ште ни ка због ње го вог до брог обра зо ва ња, док је ста рог па ро ха Сте фа на 
по слао у Ка ра но вац за по ма же при из град њи но ве цр кве, и та ко и се би не што на про-
си. На кон Сте фа но ве смр ти, ка ра но вач ка оп шти на је но вом све ште ни ку, знат но 
бо ље обра зо ва ном, про на шла и ку ћу у ко јој ће ста но ва ти... Н. Ра до са вље вић, Цр ква 
у Бе о град ском па ша лу ку под упра вом Ва се љен ске па три јар ши је 1766–1831, 288.
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за јед но ра дио у сен тан дреј ској шко ли 1810.27 Учи те љи ко ји су до ла зи-
ли из хаб збур шких зе ма ља до но си ли су са со бом и на чин сва ко днев-
ног жи во та, ко ји је ме шта ни ма, а по себ но ло кал ним му сли ма ни ма, 
био нео би чан и стран. Та кви учи те љи обич но су но си ли европ ску, 
фра нач ку но шњу, и по се до ва ли књи ге на стра ним је зи ци ма, па су их 
не у пу ће ни ста нов ни ци ме ста у ко ји ма су слу жбо ва ли че сто су сма тра-
ли за Мо ско ве (Ру се).28

Пре де ли у ко је су учи те љи од ла зи ли тра же ћи по сао че сто су 
би ли ве о ма да ле ки. Срп ски учи те љи би ли су це ње ни и у бу гар ским 
зе мља ма, јер су, за раз ли ку од Гр ка, де цу мо гли да уче на сло вен ском 
књи жев ном је зи ку. Углед ни ји и бо га ти ји бу гар ски тр гов ци и пред-
став ни ци цр кве них оп шти на тра жи ли су срп ске учи те ље шко ло ва-
не у Хаб збур шкој мо нар хи ји, уве ре ни да ће они њи хо ву де цу учи ти по 
та да шњим европ ским ме ри ли ма. По ро ди ца Ха џи то ше вих, бо га тих 
бу гар ских тр го ва ца из гра да Вра ца у се ве ро за пад ној Бу гар ској, у 
дру гој де це ни ји 19. ве ка је ан га жо ва ла срп ског учи те ља Кон стан ти-
на Ог ња но ви ћа да учи њи хо ву де цу. По до ла ску у Вра ца Ог ња но вић 
је 1822. отво рио и шко лу у ко јој се ра ди ло по си сте му уре ђе них шко-
ла у Хаб збур шкој мо нар хи ји (раз ре ди, ча со ви...), а та кав школ ски 
си стем се у бу гар ским зе мља ма уво ди тек че тр де се так го ди на 19. 
ве ка. По ред гра ма ти ке, ге о ме три је, ге о гра фи је, исто ри је, Ог ња но-
вић је у Вра ци пре да вао и грч ки је зик, ве о ма зна ча јан за уче ни ке из 
тр го вач ких чор ба џиј ских по ро ди ца, јер је још увек био lin gua fran ca 
у осман ском цар ству.29

Срп ске цр кве не оп шти не у Бо сни та ко ђе су по не кад ан га жо ва ле 
учи те ље са стра не, али за шко ле на том под руч ју ни је би ло пу но за ин-
те ре со ва них кан ди да та из Хаб збур шке мо нар хи је, па су у њи ма ра ди ли 
љу ди раз ли чи тог обра зо ва ња сте че ног у Осман ском цар ству.30 Цр кве на 

27  Ј. Ву јић, Пу те ше стви је по Сер би ји I, Бе о град 1900, 22.
28  Та квог учи те ља, по ре клом Ср би на из Ба на та, ко ји је но сио европ ско оде ло а 

де цу, по оби ча ји ма из свог за ви ча ја, ре дов но во дио у цр кву, Пирх је 1829. срео у ужич-
кој ва ро ши. Ло кал ни му сли ма ни су учи те ља због то га про гла си ли за Мо ско ва. О. Д. 
пл. Пирх, Пу то ва ње по Ср би ји у го ди ни 1829., Бе о град 1899, 152–153.

29  Бо й че ва, В., Кон стан тин Огня но вич и бъл гар ско то въ зро жден ско учи ли ще 
– Н. Пр., 1980 № 4, 98, Рад ко ва Р., Бъл гар ска та ин те ли ген ция през Въ зра жда не то 
(XVI II – пър ва та по ло ви на на XIX в.), Со фия, 1986, 207. Ва ле рия Та ра шо е ва, Кон стан-
тин Огня но вич (1798–858. г.), Из ве стия на му зе и те в се ве ро за пад на Бъл га рия, том 
28, Вра ца 2000, 125–127.

30  Та ко су три де се тих го ди на 19. ве ка Ср би из Ту зле има ли учи те ља из Но ве 
Ва ро ши, али је ње го ва по ро ди ца оста ла у за ви ча ју. Кња же ска кан це ла ри ја, Ужич ка 
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оп шти на у Зе ни ци, под стак ну та од са ра јев ског ми тро по ли та Ди о ни си ја 
II, отво ри ла је 1858. шко лу, али се у њој до 1867. про ме ни ло чак се дам 
учи те ља! Окол но сти ко је је до но си ла не по сред на осман ска власт ни су 
мо гле да при ву ку учи те ље из ино стран ства, а и они ко ји су би ли из тих 
кра је ва че сто су тра жи ли при ли ку да што пре оду.

До ства ра ња Кне же ви не Ср би је, по сто је ће шко ле ни су би ле део 
је дин стве ног школ ског си сте ма. Ни је по сто јао за јед нич ки план и про-
грам на ста ве, а уче ни ци у њи ма би ли су раз ли чи тог ста ро сног до ба. 
Учи те љи су се о пла ти до го ва ра ли са пред став ни ци ма цр кве них оп-
шти на и на род ним ста ре ши на ма (кне зо ви, кме то ви, ко џа ба ше...) ко ји 
су их и ан га жо ва ли, а у њи хо вом пла ћа њу су, у не ким слу ча је ви ма, 
уче ство ва ли и бо га ти ји по је дин ци. Због то га им ни пла те ни су би ле 
ујед на че не. У шко ли у Ва ље ву учи тељ је 1826. за ра ђи вао 600 гро ша 
го ди шње, од че га је оп шти на да ва ла 200, а Је врем Обре но вић, брат 
кне за Ми ло ша, 400 гро ша. У Шап цу је, пак, оп шти на јед ног учи те ља 
пла ћа ла 700, док је дру гог Је врем Обре но вић сам пла ћао 1.200 гро ша, 
иако је он, за раз ли ку од пр вог, био учи тељ дру ге кла се.31

Од пла те је за ви сио и на чин жи во та учи те ља. Бо ље пла ће ни су 
ста но ва ли у до брим ку ћа ма, и стра ни пу то пи сци и дру ги углед ни ји 
пут ни ци че сто су од се да ли код њих.32 У не ким но во са гра ђе ним шко ла-
ма, обич но у окви ру цр кве не пор те или у не по сред ној бли зи ни цр кве, 
по сто ја ле су и ма ње про сто ри је за сме штај учи те ља. Та кав при мер 
би ла је кра гу је вач ка шко ла, ко ју је 1826. та ко ђе по се тио Јо а ким Ву-
јић. Шко ла је, по ред две ве ли ке учи о ни це, има ла и по две ма ње про сто-
ри је са ку хи ња ма за два учи те ља, ко ји су ту очи глед но и ста но ва ли.33 
Ка сни је, у вре ме ка да се у Кне же ви ни Ср би ји раз ви ја мре жа основ них 
шко ла, при ли ком њи хо ве из град ње део про сто ра че сто је одва јан за 
стан за учи те ља, со бу за по слу жи те ља (до ма ра), а у по је ди ним слу-
ча је ви ма и не ку вр сту ин тер нат ског сме шта ја за уче ни ке из уда ље ни-
јих се ла. Жи ве ћи за јед но при шко ла ма, уче ни ци са стра не су се за јед но 
хра ни ли, спа ва ли у за то од ре ђе ним про сто ри ја ма, док су одев не пред-
ме те и веш пра ли на обли жњим из во ри ма, бу на ри ма или по то ци ма.34

на хи ја (1831–1839), књи га дру га, при ре дио Н. Ра до са вље вић, Бе о град-Ужи це 2006, 
594, стр. 271.

31  Ј. Ву јић, Пу теш стви је по Сер би ји II, Бе о град 1901, 81, 98.
32  Исти, Пу теш стви је по Сер би ји I, 57.
33  Исто, 172.
34  Шко ла у Се чој Ре ци, тре ћа по вре ме ну на стан ка у Ужич ком окруж ју, са гра ђе-

на 1850, има ла је све на ве де не са др жа је. Н. Ра до са вље вић, Шко ла у Се чој Ре ци, 150 
го ди на тра ја ња, Ко сје рић 2000, 31.
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И опре мље ност школ ским ин вен та ром та ко ђе је ду го вре ме на за-
ви си ла од мо гућ но сти ло кал не сре ди не. У не ким де ло ви ма Кне же ви-
не Ср би је је тек пе де се тих го ди на 19. ве ка, на ло гом др жав них вла сти, 
тач но про пи са но шта од основ ног ин вен та ра шко ла мо ра да има да би 
се рад у њој од ви јао. Та ко је На чел ство окру га ужич ког по себ ним рас-
пи сом оба ве сти ло 1858. сре ска на чел ства у Ужич ком окру гу да сва ка 
шко ла мо ра да има до вољ но ска ми ја, две та бле (за ра чун и за пи са ње), 
сто за учи те ља са фи о ка ма, снаб де вен бра вом и кљу чем, ор ман за чу-
ва ње школ ских ства ри, та ко ђе са бра вом и кљу чем, два про то ко ла (за 
упи си ва ње уче ни ка и за уно ше ње школ ских на ред би), сун ђе ре, кре де 
и ико ну Све тог Са ве. У овом цир ку ла ру на во де се чак и ме тле, ва тра-
љи и се ки ре за при пре му огре ва.35

У обла сти ма ван Кне же ви не Ср би је ко је су оста ле под не по сред-
ном осман ском вла шћу, отва ра ње шко ла ни су оте жа ва ли са мо си ро-
ма штво и те жак за кон ски по ло жај хри шћа на, већ и не ра зу ме ва ње и 
от пор уну тар са мих цр кве них оп шти на. Мно ги сво ју де цу ни су би ли 
спрем ни да да ју у шко ле, а још ма ње да сво јим нов цем по ма жу њи хов 
оп ста нак. Уви ђа ју ћи ту по ја ву ко ја сто ји на пу ту обра зо ва њу пра во-
слав ног ста нов ни штва, са ра јев ски ми тро по лит Ди о ни си је II слао је 
цр кве ним оп шти на ма низ упо зо ра ва ју ћих пи са ма, у ко ји ма је ука зи вао 
на зна чај отва ра ња шко ла, а оним ко ји би ра ди ли про тив то га пре-
тио је цр кве ним ка зна ма. У ма њим сре ди на ма учи те ља је би ло те-
шко на ћи, а још те же пла ћа ти и за др жа ти. Шко ла у Зе ни ци упра во 
је та кав при мер: за де вет го ди на про ме ни ло се се дам учи те ља, ко ји 
су нај че шће од ла зи ли због не ре дов не и ма ле пла те, а по не кад и због 
су ко ба са цр кве ном оп шти ном. У слу ча ју та квих су ко ба, ко нач ну реч 
имао је са ра јев ски ми тро по лит, ко ји је увек зах те вао да се на ста ва 
по сва ку це ну ре дов но др жи. Али, и по ред то га, шко ла у Зе ни ци је у 
не ким слу ча је ви ма би ва ла за тво ре на и по го ди ну да на, иако је у њој 
би ло и до 50 уче ни ка, што је за то вре ме био ве ли ки број. По ред пла-
ћа ња учи те ља, у зе нич кој шко ли про блем је би ла и на бав ка књи га, а 
мо гућ но сти цр кве не оп шти не би ле су ве о ма скром не. По моћ у то ме 
тра же на је где год је то би ло мо гу ће, па је и ру ски кон зу лат, по ред бо-
го слу жбе них књи га, слао и школ ске бу ква ре.36

35  На чел ство окру га ужич ког На чел ству сре за цр но гор ског, ИАУ; НСЦ, II, 
1858–98.

36  За ни мљи ва је чи ње ни ца да се срп ска цр кве на оп шти на из Зе ни це за по моћ 
у на бав ци школ ских књи га обра ћа ла ру ском кон зу ла ту, а не Кне же ви ни Ср би ји, у 
ко јој је по сто ја ла др жав на штам па ри ја и у ко јој су штам па на и школ ска из да ња. 
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Из у зи ма ју ћи про стор Хаб збур шке мо нар хи је, срп ских шко ла ко је 
би да ва ле сред њо школ ско обра зо ва ње у вре ме ну од 1815. до 1830. ни-
је би ло. По ку ша ји да се оне отво ре усле ди ли су два де се тих го ди на 19. 
ве ка, ка да је власт кне за Ми ло ша на про сто ру Бе о град ског па ша лу ка 
по ста ла не што чвр шћа. У овом слу ча ју, ра ди ло се о отва ра њу бо го сло-
ви је, од но сно шко ле за обра зо ва ње све ште нич ког под млат ка. Кон цеп-
ци је кне за Ми ло ша и цр кве них вла сти су се по том пи та њу де ли мич но 
раз ли ко ва ле. Док је бе о град ски ми тро по лит Ага тан гел, по ре клом Грк, 
пред ла гао да се бо го слов ска шко ла отво ри при не ком од ма на сти ра у 
бли зи ни Бе о гра да, кнез Ми лош је на уму имао Кра гу је вац. По Ага тан-
ге ло вој за ми сли, ве ро ват но за сно ва ној на већ при ме ње ном кон цеп ту 
на про сто ру ко ји је био под ду хов ном вла шћу Ва се љен ске па три јар-
ши је, шко лу је тре ба ло отво ри ти у ма на сти ру Слан ци или у ма на сти ру 
Ра ко ви ца, чи ји би ко на ци мо гли да по слу же за ин тер нат ски сме штај 
кан ди да та. У те шко ле би до ла зи ли кан ди да ти ко је би па ро хиј ски све-
ште ни ци пред ло жи ли за сво је на след ни ке, а на ста ва би, по ред те о ло-
ги је, об у хва та ла и уче ње дру гих је зи ка, пре све га грч ког. При род не 
на у ке не би би ле зна чај ни је за сту пље не.37

Ме ђу тим, кнез Ми лош при хва тио је иде ју о отва ра њу бо го сло ви-
је ко ју је 1822. пред ло жио ши ша то вач ки ар хи ман дрит Лу ки јан Му-
шиц ки. И он је, та ко ђе, сма трао да се због сме шта ја ђа ка шко ла 
мо же отво ри ти при не ком од ве ћих ма на сти ра, док би за учи те ље 
би ли по зва ни не ки од срп ских про фе со ра из Хаб збур шке мо нар хи је. 
Пред лог Му шиц ког од но сио се исто вре ме но и на отва ра ње учи тељ-
ске шко ле.38 Ова иде ја при хва ће на је на Кра гу је вач кој скуп шти ни, одр-
жа ној мар та 1823, с тим што је би ло пред ви ђе но да се за шко лу и 
сме штај кан ди да та са гра де но ви објек ти у Кра гу јев цу. О спро во ђе њу 
те од лу ке тре ба ло је да се бри ну по пе чи те љи про све ште ни ја на род-
њег, ар хи ман дрит Ме лен ти је Па вло вић и обор кнез Ра ка Те шић.39 Сви 
тро шко ви бо го сло ви је би ли би по кри ва ни до бро вољ ним при ло зи ма, 
у че му би све штен ство тре ба ло да пред ња чи, за тим нов цем од ка зни 
ко је би све ште ни ци и мо на си пла ћа ли за учи ње не пре сту пе и, на кра-

Зе нич ка цр кве на оп шти на ру ском ца ру, не да ти ра но, АСА НУ, исто риј ска збир ка, 
7635.

37  Н. Ра до са вље вић, Пра во слав на цр ква у Бе о град ском па ша лу ку 1766–1831, 
упра ва Ва се љен ске па три јар ши је, 216.

38  П. Шва бић, О по стан ку бе о град ске бо го сло ви је, ГПЦ за 1903, Бе о град 1903, 
41–44.

39  Ђ. Сли јеп че вић, Исто ри ја Срп ске пра во слав не цр кве II, Бе о град 1991, 310; П. 
Шва бић, н. д, 44–46.
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ју, из на род не ка се.40 Ме ђу тим, ма да се на осно ву про кла ма ци је кне за 
Ми ло ша мо же за кљу чи ти да су већ би ли од ре ђе ни и кан ди да ти за ову 
шко лу, не ма по да та ка да је она у прак си и за жи ве ла.

И по ред по сте пе ног по ра ста бро ја шко ла, сти ца ње обра зо ва ња 
по ма на сти ри ма ни је се уга си ло ни по ства ра њу Кне же ви не Ср би је 
1830. Ду гом оп стан ку та квог на чи на шко ло ва ња до при не ла је чи ње ни-
ца да је основ них шко ла и да ље би ло ма ло, а да Бе о град ска бо го сло ви-
ја и да ље ни је би ла у ста њу да обра зу је до во љан број све ште ни ка за 
це ло куп ну Кне же ви ну. У обла сти ма ко је су и по сле 1830. оста ле под 
не по сред ном осман ском вла шћу, по пут Бо сне и Хер це го ви не, то је би-
ло још при мет ни је, ма да се пе де се тих го ди на 19. ве ка при бо га ти јим 
пра во слав ним цр кве ним оп шти на ма по сте пе но отва ра ју шко ле.

Ме ђу тим, у овом пе ри о ду ма на сти ри ни су би ли је ди на ме ста да 
се стек не по чет но обра зо ва ње, па су у њи ма у пе ри о ду по сле 1815. 
углав ном шко ло ва ни са мо бу ду ћи све ште ни ци. Тим по слом су се у ма-
на стир ским брат стви ма ба ви ли нај пи сме ни ји ка лу ђе ри, по зна ти по 
то ме у ши рој око ли ни. Ма на стир Ни ко ље ка блар ско је упра во та кав 
при мер. У ње му је по сто ја ла шко ла ко ју је во дио Иса и ја По по вић, ра-
ни је све ште ник у се лу Су бје лу и је дан од по кре та ча Дру гог срп ског 
устан ка у Ужич кој на хи ји.41 На кон што му је за вре ме епи де ми је ку ге 
1817. умр ла це ла по ро ди ца сем јед не кће ри, он се за мо на шио и пре у зео 
шко лу ко ја је у том ма на сти ру већ по сто ја ла. На ста ва се јед но вре-
ме од ви ја ла у обли жњем ма на сти ру Пре о бра же ње, ко ји је об но вљен 
1811. го ди не. С об зи ром на то да је све до 1826. у ње му од мо на ха 
бо ра вио са мо Иса и ја По по вић са не ко ли ко уче ни ка и јед ним стар цем 
ко ји је ра дио сва ко днев не по сло ве, мо же се прет по ста ви ти да је од 
ни кољ ског ар хи ман дри та Ха џи Ата на си ја Ра до ва но ви ћа, тај ма на-
стир и био од ре ђен за ис кљу чи во школ ску на ме ну. Кроз ту ма на стир-
ску шко лу про шли су број ни кан ди да ти за све ште ни ке из Дра га че ва и 
Ужич ке Цр не Го ре (Цр но гор ског сре за), а она је би ла ак тив на све до 
че тр де се тих го ди на 19. ве ка.42 А ко ли ко је та кав на чин при пре ма ња 
бу ду ћих све ште ни ка и по осни ва њу бо го сло ви је био пре о вла ђу ју ћи и 
нео п хо дан, по ка зу је при мер цр кве у Се чој Ре ци, јед не од нај ста ри јих 

40  П. Шва бић, н. д., 46.
41  Је ро мо нах Иса и ја, ра ни је су бјел ски про та Или ја По по вић, ро ђе ни је брат уста-

нич ког вој во де из Пр вог устан ка Алек се По по ви ћа. За мо на шио се по по ди за њу цр кве у 
Су бје лу 1819. го ди не. Н. Ра до са вље вић, По ро дич на исто ри ја про те Ла за ра По по ви ћа 
из Су бје ла, Mi scel la nea XXI, Бе о град 2003, 14–15.

42  Исти, Пра во слав на цр ква у Бе о град ском па ша лу ку 1766–1831, упра ва Ва се љен-
ске па три јар ши је, 293.
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и нај у глед ни јих у за пад ној Ср би ји. У ово се ло, та да зна чај но оп штин-
ско и школ ско сре ди ште, пр ви шко ло ва ни бо го слов до шао је 1851, и 
то као учи тељ, да би тек 1854. при мио све ште нич ки чин!43

По за вр шет ку та квог шко ло ва ња у ма на сти ру, кан ди дат је до-
би јао све до чан ство (сви де тељ ство) свог ду хов ног оца (стар ца) да је 
спре ман за све ште нич ки по зив и до сто јан да при ми све ште нич ки чин, 
и са њим би од ла зио код над ле жног епи ско па ко ји би га ру ко по ло жио 
и до де лио му па ро хи ју. Та ква све до чан ства би ла су го то во тип ска, а 
у уоби ча је ним фор му ла ци ја ма ме ња ло се са мо име кан ди да та и вре ме 
из да ва ња до ку мен та.44

И по ред по сто ја ња све ве ћег бро ја шко ла, не ки углед ни ји и бо га-
ти ји Ср би су обра зо ва ње сво је де це по ве ра ва ли бо ље пи сме ним учи те-
љи ма, ко ји су че сто би ли све ште ни ци. Та вр ста кућ ног уче ња да ва ла 
је бо ље ре зул та те од та да шњих шко ла, јер су учи те љи мо гли знат но 
ви ше вре ме на да по све те јед ном или не ко ли ци ни уче ни ка, не го што је 
то био слу чај са учи те љи ма у шко ла ма са ви ше де се ти на ђа ка раз ли-
чи тог уз ра ста. За учи те ља сво је де це, ча чан ски обор кнез Ва си ли је 
По по вић иза брао је ло кал ног па ро ха Је ли си ја Мар ко ви ћа. Из јед ног од 
Мар ко ви ће вих пи са ма Ва си ли ју По по ви ћу, ви ди се да је ње го ва на ста-
ва об у хва та ла пи са ње, уче ње ча слов ца, псал ти ра и осно ва хри шћан-
ске ве ре. Тај на чин ра да ни је до но сио ши ре на став не са др жа је од 
оних у ло кал ним шко ла ма, али су уче ни ци има ли ви ше вре ме на да бо ље 
са вла да ју чи та ње и пи са ње.45

Не до ста так шко ла ко је би пру жа ле бо ље обра зо ва ње и по сле 
1815. го ди не је, као и у пре ду ста нич ком вре ме ну, под сти цао уче ни-
ке ко ји су већ сте кли основ но обра зо ва ње да шко ло ва ње на ста ве у 
Хаб збур шкој мо нар хи ји. То је, вре ме ном, би ло све из ра же ни је, јер се 
раз ви ја срп ски чи нов нич ки апа рат, па су бо ље обра зо ва ни љу ди мо гли 
да се на да ју и чи нов нич кој ка ри је ри. У та квој си ту а ци ји, по тен ци јал-
ни кан ди да ти тра жи ли су и нов ча ну по моћ кне за Ми ло ша, ис ти чу ћи 
у сво јим мол ба ма на ме ру да на ста ве сво је шко ло ва ње, али да их у 
то ме си ро ма штво и оску ди ца спре ча ва ју. Те мол бе би ле су ве о ма пи-

43  Исти, Цр ква брв на ра у Се чој Ре ци, исто ри ја, Бе о град–Си ро гој но 2002, 103–
104.

44  Исти, Пра во слав на цр ква у Бе о град ском па ша лу ку 1766–1831, упра ва Ва се љен-
ске па три јар ши је, 254–255.

45  У пи сму од 12. (24) фе бру а ра 1830 се, из ме ђу оста лог, на во ди: Сте ва нам се 
при ље жно шко ле дер жи, упра жња ва ју ћи с пи са ни јем и чте ни јем ча слов ца, има ју ћи 
оби чај че сто пи та ти ме, по по, учи ли се све ча сло вац до кра ја? Ка жем му ја, јест 
бра те, учи све ре дом чак до псла ти ра! Исто, 298.
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сме не и пу не кур то а зних фра за упу ће них кне зу по во дом ње го ве бри ге 
за на род но про све ћи ва ње. Под но си лац јед не од њих био је и Га ври ло 
Ва си ље вић из се ла Јо ше ва у Ва љев ској на хи ји, ко ји је већ две го ди не 
учио у Срем ским Кар лов ци ма. Он је, уз мол бу, при ло жио и уве ре-
ње о до бром вла да њу и до брим ре зул та ти ма у уче њу из да то од јед-
ног од сво јих про фе со ра. Под но си о ци мол би на во ди ли су раз ли чи те 
раз ло ге због ко јих су на пу сти ли, или ни су бла го вре ме но на ста ви ли 
шко ло ва ње. По ред ма те ри јал них не мо гућ но сти, по ми њу се и не си-
гур ност у ту ђи ни, страх од раз ли чи тих бо ле сти или епи де ми ја ко је су 
вла да ле, че жња за за ви ча јем... Ве ро ват но ћа да кнез Ми лош по мог не 
не ког од уче ни ка би ла је ве ћа уко ли ко би он од кар ло вач ког ми тро по-
ли та до био бес пла тан сме штај и ис хра ну. Уко ли ко је би ло та ко, то је у 
њи хо вим мол ба ма оба ве зно ис ти ца но. Ђа ци ко ји су ужи ва ли нов ча ну 
по моћ кне за Ми ло ша из ра жа ва ли су сво ју за хвал ност ре дов но му че-
сти та ју ћи Но ву го ди ну, Бо жић и дру ге зна чај не пра зни ке. Гим на зи ја и 
Бо го сло ви ја у Срем ским Кар лов ци ма ни су би ле је ди не шко ле за ко је 
су кан ди да ти тра жи ли по моћ кне за Ми ло ша. При мер Ни ко ле Жу јо-
ви ћа, ко ји је но вем бра 1825. за тра жио нов ча ну по моћ да у По жу ну 
на ста ви шко ло ва ње на сту ди ја ма не мач ког и ла тин ског је зи ка, по ка-
зу је да је би ло и ђа ка ко ји су на ме ра ва ли да стек ну уни вер зи тет ско 
обра зо ва ње.46

У вре ме ну од 1815. до 1830. не мо же се го во ри ти о пла ни ра ном 
шко ло ва њу срп ских уче ни ка у ино стран ству. Ра ди ло се о по је ди нач-
ним слу ча је ви ма, а ини ци ја ти ва за то по ти ца ла је од са мих уче ни ка 
или њи хо вих срод ни ка, док је пру жа ње нов ча не по мо ћи за ви си ло од 
до бре во ље кне за Ми ло ша. Тек ка сни је, по сле ства ра ња Кне же ви не 
Ср би је, до ћи ће до пла ни ра ног шко ло ва ња срп ских уче ни ка и сту де на-
та у дру гим зе мља ма.

На про сто ру на ко ме је на ста ла мо дер на срп ска др жа ва, кра јем 
18. и у пр ве три де це ни је 19. ве ка от по чео је по сте пе ни пре лаз са 
функ ци о нал ног обра зо ва ња у ку ћа ма и при цр ква ма и ма на сти ри ма, 
ка си сте мат ском шко ло ва њу. Он се пр во огле дао у фор ми ра њу ма на-
стир ских шко ла не што ши рег на став ног са др жа ја, а за тим и по ку-
ша ји ма уво ђе ња сред њо школ ских и ви со ко школ ских уста но ва у уста-
нич кој др жа ви. По сле Дру гог срп ског устан ка по сте пе но се по ве ћа ва 
број основ них шко ла, али је је дин ствен школ ски си стем за жи вео тек 
по ства ра њу Кне же ви не Ср би је 1830. Обра зо ва ње при ма на стир ским 

46  Ни ко ла Жу јо вић кне зу Ми ло шу, Кра гу је вац, 1. (13) но вем бра 1825, АС ЗМП, 
1738.
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цен три ма и да ље је по сто ја ло, али се пре све га ти ца ло шко ло ва ња 
све ште ни ка. У обла сти ма ко је су оста ле под не по сред ном осман ском 
вла шћу, уво ђе ње си сте мат ског шко ло ва ња од ви ја ло се знат но спо ри-
је и те же, а но си о ци тог по сла би ли су епар хиј ске цр кве не вла сти и 
цр кве но-школ ске оп шти не.

Не дељ ко Ра до са вље вић



ET NO GE NE ZA NE SLO VEN SKIH 
BAL KAN SKIH NA RO DA PO RA DO VI MA 

TI HO MI RA \OR\E VI ]A

О Ти хо ми ру Ђор ђе ви ћу и ње го вом ра ду из ре че не су и ра ни је, а 
по себ но у ју би лар ној 1968. го ди ни, по во дом сто го ди шњи це ње го ва 
ро ђе ња, на Ко лар че вом на род ном уни вер зи те ту, Сим по зи ју му у Алек-
син цу и Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти, број не оце не. То ни је 
ни ка кво чу до јер ње го ва бо га та би бли о гра фи ја (Бил тен Ин сти ту та за 
про у ча ва ње фол кло ра 3, Са ра је во 1955, 183–196) не дво сми сле но ука-
зу је да је он био не са мо са вре ме ник, већ и ак тив ни ства ра лац у епо-
си у ко јој је по лу па три ја хал на, још пот пу но нео сло бо ђе на, аграр но 
сто чар ска Ср би ја, за ма хом од брам бе но о сло бо ди лач ке бор бе, по сте-
пе но при сту па ла европ ском гра ђан ском дру штву, па је у том прав цу 
усме ра ван и њен да љи дру штве ни раз ви так. У том бур ном пе ри о ду, 
на пре ла зу из XIX у XX век, а по себ но кроз че ти ри пр ве де це ни је XX 
ве ка, Ти хо мир Ђор ђе вић је дао свој за па же ни до при нос про у ча ва њу 
ет но ге не зе свих Сло ве ни ма ино род них ет нич ких гру па на Бал кан ском 
по лу о стр ву и ме ђу пр ви ма от по чео про у ча ва ње про це са сим би о зе и 
ди фе рен ци ја ци је ме ђу њи ма. Ка ко о тој стра ни Ђор ђе ви ће вог на уч ног 
ра да, без об зи ра што он чи ни вр ло уоч љи ву и зна чај ну ком по нен ту у 
ње го вом опу су, до са да ни је би ло мно го и по себ но го во ра нео п ход но 
је ука за ти и на ту стра ну ње го вог на уч ног до при но са. Исти на, овом 
при ли ком не ће би ти ре чи о ју жно сло вен ским ет нич ким гру па ма, о ко-
ји ма је Ђор ђе вић, по себ но о Ср би ма, оста вио дра го це на раз ма тра ња, 
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што би мо ра ло би ти пред мет по себ не рас пра ве, већ – као што је на-
пред ре че но – о њи ма ино род ном ста нов ни штву.

Са ко ли ком је ши ри ном Ђор ђе вић при сту пио про у ча ва њу ет но ге-
нет ских про це са и ет нич ке струк ту ре, из ме ђу оста лог, све до чи ње-
гов. осврт на жи вот и кул ту ру ди лу ви јал ног чо ве ка у Кра пи ни, об ја-
вљен у Срп ском књи жев ном гла сни ку 1. ја ну а ра 1914. го ди не. Из те 
уда ље не епо хе људ ског жи во та па све до на ших да на, сле ди ће Ђор ђе-
ви ће во раз ма тра ње чо ве ко ве ма ње фи зич ке, а ви ше дру штве не ево лу-
ци је. У свом освр ту „Не зна но гро бље^ у Жа гу би ци“ (Ста ри нар, Н. Р. 
III, Бе о град 1908, 161–171), Ђор ђе вић ис ти че да на на шој зе мљи, сем 
пи са них спо ме ни ка, је зи ка, ет нич ких осо би на и тра ди ци је, по сто ји 
још је дан оби лат из вор, ко ји ра ни је ни је узи ман у об зир, а то су ста ра 
гро бља и гро бљи шта. Већ се из њи хо вих име на: Вам пир ско, Џи нов ско, 
Је вреј ско, Ма ђар ско, Ар на ут ско, Је лин ско, Ма цур ско, Шо кач ко, Тур-
ско и дру га, мо же на слу ти ти и на зре ти из ве стан про цес се гре га ци је 
раз ли чи тих ет нич ких гру па на Бал кан ском по лу о стр ву.

Шта ви ше, с пра вом ис ти че Ђор ђе вић, на њи ма се на ла зе над гроб-
ни спо ме ни ци са или без нат пи са, а у њи хо вој уну тра шњо сти ан тро-
по ло шки оста ци и пред ме ти ма те ри јал не кул ту ре, ко ји ко ри сно мо гу 
по слу жи ти за ре кон струк ци ју ра ни је про шло сти. Ђор ђе вић је сход но 
то ме, већ на по чет ку сво је ка ри је ре при ка зао „Оста так јед ног рим-
ског на се ља“ (На став ник, св. 5–6, Бе о град 1894), а са мо го ди ну да на 
ка сни је, (1895), освр нуо се по дроб ни је на „Гра ди ше на Глав шин ској 
чу ки“ (Ста ри нар, год. XII, Бе о град 1895, 105–111), у он да шњем сре зу 
до брич ком, окру гу то плич ком. Без об зи ра да ли је гра ђе вин ски ма-
те ри јал рим ски или ви зан тиј ски, по Ђор ђе ви ћу је бит но да је ову да 
про ла зио ста ри рим ски пут за Леш и Ли пањ. По ред то га на овом ме-
сту на ла зи ла се ста ра цр ква ко ју ме шта ни зо ву ла тин ском, ма да сем 
нат пи са на њој не ма ни че га ла тин ског. У ства ри, не ка ста ри ја култ на 
гра ђе ви на ко ја све до чи о бо рав ку Ри мља на на овом ме сту ка сни је је 
пре пра вље на у цр кву. Из бе ле шке До се ља ва ње на ших пре да ка у тек-
сто ви ма К. Пор фи ро ге ни та (Но ва Евро па, 11. април 1921, с. 120) о 
књи зи Ј. Б. Бе ри ја, са зна је се о ори ги нал ним Пор фи ро ге ни то вим тек-
сто ви ма о до се ља ва њу Сло ве на у Дал ма ци ју. „Ста ро срп ска на ла зи шта 
у Ср би ји од М. Ва си ћа“ (Срп ски књи жев ни гла сник VI. Бе о град 1906, 
453–459) пре ла зе, као и број ни дру ги Ђор ђе ви ће ви ра до ви ове вр сте, 
оквир уоби ча је не ре цен зи је, јер се ов де у ства ри ука зу је да су нај ста-
ри ја ста ро срп ска ста ни шта (а њи хо ве остат ке Ва сић на ла зи у Тем ни-
ћу-Пољ на, за тим код Ста ла ћа, Гроц ке и Ко стол ца), би ла од др ве та, па 
се услед то га ни су очу ва ла. О то ме све до че и бе ле шке пу то пи са ко је 
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Ва сић не ко ри сти а Ђор ђе вић их на во ди. Из бе ле шке При лог ан тро-
по ло шком из у ча ва њу Ср ба од Е. Пи та ра (Срп ски књи жев ни гла сник 
25, Бе о град 1910, 615–618) ја сно се ви ди са ко ли ко је па жње овом зна-
чај ном про бле му Ђор ђе вић при сту пио, јер ка же: „Пи тар је за не во љу 
при бе гао овим ре зул та ти ма јер дру гих бо љих не ма, па му је цео по сао 
за не во љу, али ће он (по сао – прим. П. В.) и као та кав за у зе ти ме сто у 
свет ској на у ци и не ће га би ти ла ко за ду го, ма и нај бо љим по да ци ма, 
ис ти сну ти. Та ко и мо ра би ти (јер пи рот ски пе чал ба ри – њих 80, не 
мо гу би ти ре пре зен та тив ни узо рак це ло куп ног срп ског ста нов ни штва 
– (прим. П. В.), кад се у нас, на ста вља да ље Ђор ђе вић, не мо же до-
ка за ти по тре ба ра да ове вр сте. За ку ца ло се то га ра ди на мно га вра та, 
али се ни јед на ни су отво ри ла. Сма тра ло се, ваљ да, да је то по сао уза-
луд них стра на ца. Стран ци су, ме ђу тим, за кљу чу је Ђор ђе вић, ра ди ли 
ка ко су сти гли, где су сти гли и ка ко су зна ли, јер на у ка не ће да че ка 
на ми лост Ср ба. Ка зна већ за то по чи ње да нас сти же“ (с. 617–618). 
Слич ну оце ну Ђор ђе вић је дао, и с пу ним пра вом, и о Леб цел те ро вом 
ан тро по ло шком про у ча ва њу Ци га на (При ло зи за књи жев ност, је зик, 
исто ри ју и фол клор II, св. 2. Бе о град). Али, Ђор ђе вић је ипак на ста вио 
рад на про у ча ва њу ет но ге не зе и ет нич ке сим би о зе Ци га на ко ри сте ћи 
дру штве ноисто риј ске и дру ге чи ни о це.

При ка зу ју ћи по ре кло, ра се ља ва ње и жи вот ста нов ни штва у Ср-
би ји („Ста нов ни штво у Ср би ји по сле ве ли ке се о бе 1690“, Го ди шњи ца 
Ни ко ле Чу пи ћа 36, Бе о град 1927, 1–27; На се ља ва ње Ср би је за вре ме 
пр ве вла де кне за Ми ло ша Обре но ви ћа 1815–1839, Гла сник Ге о граф-
ског дру штва 5, Бе о град 1921, 116–138; „Срп ске ко ло ни је у Бу ди му 
и око ли ни“, Брат ство XV, Бе о град 1921, 132–145), Ђор ђе вић се освр-
нуо, уз Ср бе, и на дру ге ет нич ке за јед ни це.

Као нај број ни јем а ре ла тив но ста ром ста нов ни штву, до ста па жње 
Ђор ђе вић је по све тио Ру му ни ма. За па же на је и че сто ко ри шће на Ђор-
ђе ви ће ва рас пра ва Кроз на ше Ру му не (Срп ски књи жев ни гла сник и 
по себ но, Бе о град 1906), у ко јој се уне ко ли ко у ви ду пут не бе ле шке 
пот кре пље не ли те ра ту ром, рас пра вља о по ре клу и жи во ту ста нов ни-
штва вла шке го вор не гру пе у не ким на се љи ма се ве ро и сточ не Ср би је. 
По ред ово га, као до бар по зна ва лац ру мун ских ет нич ких при ли ка и 
ге не зе ру мун ског жи вља, Ђор ђе вић је у освр ту Две ру мун ске књи ге о 
Ру му ни ма у Бо сни и Хер це го ви ни (Срп ски књи жев ни гла сник 18, Бе о-
град 1907, 337–380, 458–463, 541–545 620–625 и 680–685), у ко ји ма се 
го во ри о Вла си ма, Ци га ни ма и вла шким Ци га ни ма, са ње му свој стве-
ном мир но ћом, пу шта ју ћи чи ње ни це да оне са ме го во ре, устао од-
луч но про тив Је ша но вог и Фи ли пе ску о вог ру му ни зи ра ња ислам ског 
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жи вља у Бо сни и Хер це го ви ни. По ред то га што је ука зао на ап сурд да 
су хер це го вач ке Ба ли је сла ви зи ра ни Ру му ни, по себ но се освр нуо да 
Вла си у се ве ро и сточ ној Ср би ји ни у ком слу ча ју не мо гу би ти по том-
ци ру мун ских до се ље ни ка са Ко со ва, као што то по ку ша ва да при ка же 
Фи ли пе ску. Ка сни је је Ђор ђе вић про у ча ва њу Ру му на у се ве ро и сто-
чн ој Ср би ји по све тио ви ше ра до ва у ко ји ма је, ар хив ском гра ђом и 
тра ди ци јом, те про ма тра њи ма на те ре ну, раз ја снио њи хо во по ре кло и 
ге не зу. По себ но о то ме рас пра вља у ра ду Ру му ни у Ср би ји за вре ме пр-
ве вла де кне за Милoша (Го ди шњи ца Ни ко ле Чу пи ћа 35, Бе о град 1923, 
164–182), а за тим у одељ ку „Ру му ни“ у књи зи „Из Ср би је кне за Ми-
ло ша, ста нов ни штво – на се ља“, Бе о град. 1924, 90–113) и ра ду Ру му ни 
у Ср би ји (Но ва Евро па IX, Бе о град 1924, 458–461). Нај зад Је дан при-
мер до се ља ва ња Ру му на у Ср би ју (Срп ски књи жев ни гла сник, Н. С. 
62, бр. 1, Бе о град 1941, 47–53), у ко јем је реч о мол би кне зу Ми ло шу 
ста нов ни ка Ве ли ког остр ва са Ду на ва, да их при ми под сво је окри ље 
или им до зво ли на се ља ва ње у Ср би ји, очи глед но по ка зу је ка ко је те-
као про цес на се ља ва ња ста нов ни ка из Ру му ни је. 

Ђор ђе вић је уста но вио на осно ву тра ди ци је и ар хив ске гра ђе, у 
ко јој је он био пра ви еру ди та, да ста нов ни штво вла шке го вор не гру-
пе у се ве ро и сточ ној Ср би ји ни је у по ме ну тим обла сти ма дав на шњег 
по ре кла. Ни у ком слу ча ју са да шње ру мун ско ста нов ни штво ис точ не 
Ср би је не мо же се до во ди ти у ве зу са ста рим рим ским ко ло ни сти ма, 
јер су ови иш че зли још у XV ве ку –ка же Ђор ђе вић. Да су Ру му ни у 
овим кра је ви ма ско ра шњи све до чи и њи хо ва ме ђу соб на ди фе рен ци ја-
ци ја: Ца ра ни су до би ли име по „зе мљи ру мун ској“, а Ун гу ре а ни су за-
пра во Угар ски Ру му ни из Ба на та. Но, у ско ра шње вре ме зна че ње ових 
ет нич ких на зи ва се и ме шао, па Ца ра нин да нас зна чи „рав ни чар“ – 
Кра ји нац, ста нов ник Кра ји не а Ун гу ре ан ста нов ник пла нин ских пре-
де ла те обла сти. У при лог ско ра шњем до се ља ва њу Ђор ђе вић на во ди 
исто риј ску тра ди ци ју, ма на сти ре, руд ни ке, гро бља и ге о граф ске на зи-
ве ко ји су че сто срп ски, као и чи ње ни цу да су мно ги у ње го во вре ме 
зна ли пре де ле и ме ста из ко јих су се они или њи хо ви пре ци до се ли ли. 
Али, ис ти че он у ра ду Ру му ни у Ср би ји, ко ји пред ста вља ре зи ме ње-
го вих ис тра жи ва ња на овом пи та њу: „Још јед ну ствар тре ба на ро чи то 
на гла си ти, а то је да сви Ру му ни у се ве ро и сточ ној Ср би ји ни су Ру-
му ни и по по ре клу. Мно ги су од њи хо вих пре да ка би ли не ка да Ср би, 
ко ји су услед тур ске на је зде, ра то ва и на си ља, по бе гли у Ру му ни ју и 
ис точ ни Ба нат, та мо се ру му ни зи ра ли, па доц ни је, као Ру му ни, за јед-
но са пра вим Ру му ни ма, до бе гли опет у Ср би ју. То ка зу је и њи хо ва 
тра ди ци ја. Мно ги од њих при ча ју о то ме вр ло све же и вр ло убе дљи во. 
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То по ка зу ју и мно ги њи хо ви оби ча ји ко ји су исти са срп ски ма. То, нај-
зад, по ка зу је и њи хо ва тра ди ци ја о срп ским исто риј ским лич но сти ма, 
до га ђа ји ма и ме сти ма, док о ру мун ским не зна ни шта“ (с. 461). 

За на пред по ме ну та пи та ња од по себ ног је зна ча ја и Ђор ђе ви ћев 
рад Ар хив ска гра ђа за на се ља у Ср би ји у вре ме пр ве вла де кне за Ми ло-
ша (Срп ски ет но граф ски збор ник XXXVII, На се ља 22, Бе о град 1926) 
у ко јем су из не те зна чај не по је ди но сти у ве зи са не ка да шњом не по-
крет ном имо ви ном по је ди на ца и њи хо вих пре да ка, што олак ша ва пра-
ће ње про це са на се ља ва ња и ра се ља ва ња. 

За ни мљи во је да Гр ци ма и њи хо вим оста ци ма на на шој те ри то-
ри ји, Ђор ђе вић ни је по све тио оно ли ко па жње ко ли ко би се оче ки ва ло. 
Ве ро ват но из раз ло га што је њи хо вог ста нов ни штва би ло ма ње у 
на шим кра је ви ма. У одељ ку Гр ци, у књи зи Из Ср би је кне за Ми ло ша, 
ста нов ни штво – на се ља (Бе о град 1924, 169–170), кон ста ту је да се у 
Ср би ји ра но по ми њу и да су рас ту ре ни по чи та вој зе мљи, пре те жно 
као ка фе џи је. Ме ђу тим, у вре ме вла де кне за Ми ло ша, у Бе о гра ду их је, 
са или без по ро ди ца, као пе чал ба ра, знат но ви ше и то пре те жно као 
тр го ва ца и ле ка ра. По себ но ва ља ис та ћи да су би ли чу ве ни „грч ки 
ећи ми“ (ле ка ри) ко ји су пу ту ју ћи оби ла зи ли на се ља и пру жа ли по моћ 
ста нов ни штву. По ред ово га Гр ци се ја вља ју као цр кве не по глав ни це. 
Би ло је и њи хо вих шко ла по ва ро ши ма Ср би је, по себ но у Бе о гра ду. 
Слич не по дат ке из нео је Ђор ђе вић и у члан ку Гр ци у Ср би ји за вла де 
кне за Ми ло ша (Но во сти, 7, 8 и 9 I, 1923).

По зна та су вла шка лет ња и зим ска ста ни шта за сто ку још из 
рим ских вре ме на. За доц ни је Вла хе, ро ма ни зо ва не остат ке на Бал кан-
ском по лу о стр ву, из ри ком се по ми ње да су у XI ве ку, пре ко ле та, „од 
апри ла до сеп тем бра“ жи ве ли у хлад ним ви со ким пре де ли ма, а зи ме 
про во ди ли у Те са ли ји. У вре ме ца ра Ду ша на, Вла си ма су се, ка ко на гла-
ша ва Ђор ђе вић, да ва ле и при ви ле ги је, али су од њих и њи хо вих ста да 
и се ла шти ће на (Сто чар ска пу то ва ња, Гла сник Срп ског Ге о граф ског 
дру штва св. 3–4, год. III, Бе о град 1914).

Скром ни су, али ве о ма ин струк тив ни Ђор ђе ви ће ви по да ци о Цин-
ца ри ма (Из Ср би је кне за Ми ло ша, ста нов ни штво – на се ља, Бе о град 
1924, 170–171). На и ме, о њи ма одав на има по ме на у Ср би ји. Пре све га 
као сто ча ри ма.

Цин ца ри су, твр ди Ђор ђе вић, ина че ра су ти по го то во свим кра је-
ви ма као ка фе џи је и ха џи је. Али, нај број ни ја је би ла њи хо ва ко ло ни ја, 
што се Ср би је ти че, у Бе о гра ду. Ђор ђе вић по себ но на гла ша ва да је 
ово ста нов ни штво под ути ца јем грч ке цр кве и грч ке кул ту ре, па се 
због то га углав ном осе ћа ју Гр ци ма. У „чар ши ји“ су го во ри ли грч ки 
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и би ли у ис тој шко ли и цр кви са њи ма, а у ку ћа ма су се слу жи ли, за 
до ма ће по тре бе, цин цар ским је зи ком. Би ло их је и по уну тра шњо сти 
Ср би је, по се ли ма дуж дру мо ва, или по ред дру мо ва ван на се ља као 
ка фе џи ја и тр го ва ца. За ни мљи во је ис та ћи да је ве ћи на има ла по ро ди-
це у за ви ча ју из ко га је до ла зи ла при вре ме но, што Ђор ђе вић по себ но 
на гла ша ва, на во де ћи и име на та квих на се ља на ју гу.

Леп је и за па жен Ђор ђе ви ћев при лог На Бо бе ни ку (Наш на род ни 
жи вот VI II, Бе о град 1933, 98-108) у ко ме го во ри о јед ној Ашан ској 
(од но сно Цр но вун ској, Ка ра ка чан ској) за јед ни ци, ко ја је по ре клом из 
Грч ке а ста ри ном из Ја њи не. По себ но ис ти че њи хо во твр ђе ње да ни-
су Вла си јер „са њи ма не ма ју ни че га за јед нич ког сем за ни ма ња“.

Ђор ђе вић је у освр ту Ру му ни у Ма ће до ни ји и Епи ру (од Ива на Ива-
ни ћа, Срп ски књи жев ни гла сник 25, Бе о град 1910, 70–71) опо вр гао 
пи шче во схва та ње о то ме да су се Цин ца ри из По ду на вља по ву кли 
сво је вре ме но на југ и, на вод но, сло вен ском ет нич ком ма сом одво ји ли 
од ма ти це, услед то га, вре ме ном при бли жи ли Гр ци ма.

Ни о ет нич кој при пад но сти Ар ба на са, Ђор ђе вић не ма мно го по-
да та ка. Го во ре ћи о сто чар ским кре та њи ма (Гла сник ге о граф ског дру-
штва св. 8–4, год. III, Бе о град 1914.) и њи хо вим до ла сци ма у Ср би ју 
по ми ње и „Ар на у те“ из ју го за пад них пре де ла. За вре ме аустриј ске 
оку па ци је 1718–1739, по ми њу се ар ба на шки сто ча ри и око Гроц ке. 
Ме ђу тим, за пи та ње ге не зе, да ле ко је зна чај ни ји Ђор ђе ви ћев при лог 
Ар ба на си у Ср би ји за вла де кне за Ми ло ша (Из Ср би је кне за Ми ло ша, 
ста нов ни штво-на се ља, Бе о град 1924, 164–169. и Наш на род ни жи вот 
VI, Бе о град 1932, 57–61) у ко ме из но си да је Ар ба на са би ло по Ср би ји 
као тур ских вој ни ка. По ар хив ским до ку мен ти ма са зна је се да су би ли 
у до ста су пер и ор ном по ло жа ју чак и над тур ским ци вил ним вла сти ма 
у Ћу при ји, Алек син цу и Бе о гра ду, а би ло је њи хо вих до се ље ни ка му-
сли ма на из Го ла ка и по По мо ра вљу Ју жне Мо ра ве.

Не ко ли ко сво јих ра до ва Ђор ђе вић је по све тио про у ча ва њу Је вре-
ја, ме ђу ко ји ма му је, по ред Је вре ји у Ср би ји за вре ме пр ве вла де кне-
за Ми ло ша 1815–1839. (Го ди шњи ца Ни ко ле Чу пи ћа 35, Бе о град 1923, 
202–211) – у књи зи „Из Ср би је кне за Ми ло ша, ста нов ни штво-на се-
ља“, за па жен при лог Је вре ји Бал кан ског по лу о стр ва (Но ва Евро па V, 
Бе о град 1922, 271–274). По ред њи хо ве по де ле на Се фар де (Шпан ске 
Је вре је), ко ји су у XV ве ку „осве жи ли и про гу та ли“ ста ри ји је вреј ски 
слој на Бал кан ском по лу о стр ву, и Ешке на зе (Не мач ке Је вре је) ко ји се 
у Ср би ји ја вља ју по сле 1718, од но сно од аустриј ске оку па ци је, би ло 
је и оних што су у осло бо ђе ну Ср би ју до шли као ле ка ри, бан ка ри и 
тр гов ци, по себ но у ве ћа ва ро шка на се ља. У овој рас пра ви, Је вре ји Бал-
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кан ског по лу о стр ва, Ђор ђе вић пра ти њи хов исто риј ски раз ви так и 
ши ре ње, ука зу ју ћи исто вре ме но да да на шњи Је вре ји ни су то и по ет-
нич ком по ре клу. И је вреј ска ве ра је до спе ла ме ђу не ке ет нич ке гру пе, 
као Ко за ре на при мер, ко ји су је при хва ти ли и по че ли се осе ћа ти као 
Је вре ји. Због то га, ис ти че Ђор ђе вић, и ме ђу са мим Је вре ји ма по сто-
ји из ве сног дис тан ци ра ња, па о тој чи ње ни ци тре ба во ди ти ра чу на, 
по себ но ка да је реч о је вреј ској ет но ге не зи.

Зна чај но ме сто у Ђор ђе ви ће вом ра ду за у зи ма ју Ци га ни, о ко ји ма 
је об ја вио низ рас пра ва и ти ме дао за па жен при лог раз во ју ци га но ло-
ги је не са мо код нас већ и у све ту уоп ште. Мо же се без ус те за ња ре ћи 
да се Ђор ђе вић на уч ном све ту, као ис тра жи вач у обла сти ет но ге не-
зе по је ди них ет нич ких гру па и њи хо вих ка рак те ри сти ка, пред ста вио 
упра во по Ци га ни ма. Обим на и на уч но до ку мен то ва на Ђор ђе ви ће ва 
док тор ска ди сер та ци ја Die Zi ge u nern in Ser bien (I, 1903. и II, 1906, B. 
Pest), про кр чи ла му је пут у вр хун ске на уч ни ке на том пи та њу. За тим 
је сле ди ла ње го ва рас пра ва. Von den zi ge u nern in Ser bien (Jo ur nal of the 
Gypsy Lo re So ci ety, Ja nu ary 1908 1-9) у ко јој го во ри о бро ју, је зи ку, ве-
ро ва њи ма и за ни ма њу Ци га на у Ср би ји по по пи су 31. XII 1900. го ди не 
и кон ста ту је да од 46.148 ду ша, нај ве ћи број го во ри срп ски (60,34%), 
за тим ци ган ски (29,06%), ру мун ски (10,200/0) и ту р ски (0,40%).

По сле овог Ђор ђе вић оп шир ни је при ка зу је Бе ли ци га ни у Ср би ји 
(Срп ски књи жев ни гла сник 22, Бе о град 1909, 202–209, и Наш на род-
ни жи вот VI ,Бе о град 1932, 92–99), код ко јих се чу ва пре да ње да су 
ва ро ши цу Кру пањ они осно ва ли. Ђор ђе вић ис ти че да су то ина че по-
зна ти бо сан ски Бе ли (Би је ли) Ци га ни, ма да се ово име код њих пот пу-
но из гу би ло, већ их њи ма озна ча ва ју са мо дру ге ет нич ке гру пе. Ина че, 
го во ре срп ски и жи ве ба ве ћи се ра зним за ни ма њи ма у 15 ва ро шких 
на се ља се вер не и за пад не Ср би је, од Кра гу јев ца на ис то ку до Дри не 
на за па ду и од Са ве на се ве ру до Зла ти бо ра и Ја во ра на ју гу.

Из истог пе ри о да је и Ђор ђе ви ће ва рас пра ва Тур ски ци га ни (Срп-
ски књи жев ни гла сник 22, Бе о град 1909, и исто, Наш на род ни жи вот 
VI, Бе о град 1932, 90–92). У овом ра ду Ђор ђе вић на гла ша ва да је Ци-
га на на Бал кан ском по лу о стр ву би ло и пре Ту ра ка. Али, они ко ји су 
ка сни је до ла зи ли из Тур ске на зи ва ли су се Тур ским Ци га ни ма, ма да ни 
они ни су сви до шли у исто вре ме, већ у ета па ма. Уоста лом, то се ви-
ди и из са мог име на. На и ме, по сто јао је ста ри ји слој Га џи ка но Ро ма 
(Срп ски Ци га ни, ра ни је до се ље ни) и Ко ра не Ро ма (Ко ран ски – ка сни је 
до се ље ни Му сли ман ски Ци га ни)

Да ље је Ђор ђе вић оп шир но го во рио о Тур ским, Вла шким, Не мач-
ким или Ба нат ским Ци га ни ма у сво јој рас пра ви „Из Ср би је кне за 
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Ми ло ша, ста нов ни штво – на се ља“ (Бе о град 1924, 114–131) да би те 
по дат ке уне ко ли ко до пу нио о Ма џар ским Ци га ни ма у ше стој књи зи 
„Наш на род ни жи вот“ (Бе о град 1932, 99–119). Ђор ђе вић је овим ра-
дом, као и ра дом Ци га ни и му зи ка у Ср би ји (Са ра је во 1910, 1–21) унео 
но во све тло у раз ја шње ње њи хо вог по ре кла и за ни ма ња. 

Ма да се на из глед чи ни да се све ци ган ске гру пе ба ве истим по-
сло ви ма, у су шти ни то ни је та ко. Сва ка гру па има сво ја и са мо њој 
ка рак те ри стич на за ни ма ња, по ко ји ма се раз ли ку је од дру гих, што је 
вр ло пре глед но и до ку мен то ва но раз ја снио Ђор ђе вић. Но, ипак, нај-
пре глед ни је је и нај пот пу ни је, ре кло би се, про блем њи хо ве ге не зе 
об у хва ћен у Ђор ђе ви ће вим кон ци зним рас пра ва ма: Ко су то Ци га ни 
(Срп ски књи жев ни гла сник 11, Бе о град 1904, и Наш на род ни жи вот 
VI, Бе о град 1932, 84–89) и Чи ме се Ци га ни др же као на род (Срп ски 
књи жев ни гла сник 32, Бе о град 1914, и исто, Наш на род ни жи вот VII, 
Бе о град 1933, 3–10). Овим ра до ви ма Ђор ђе вић ула зи у срж про бле ма“ 
ци ган ског ет нич ког по ре кла. 

Утвр ђе но је да су Ци га ни по ре клом из Ин ди је, али се не зна ко јем 
су ин диј ском пле ме ну при па да ли. С дру ге стра не, још са си гур но шћу 
ни је утвр ђе но да ли су при па да ли Ин до е вро пља ни ма или не. Нај зад, 
са си гур но шћу се не зна ни вре ме њи хо вог из ла ска из Ин ди је. Али, она 
гра на ко ја је до спе ла до нас, про шла је, су де ћи по је зи ку, кроз Пер си ју, 
Јер ме ни ју и Грч ку. Углав ном, зна се да их је 1322. би ло на Кри ту, 1346. 
на Кр фу, а 1370. у Ру му ни ји. Ина че, по Ђор ђе ви ћу, у Евро пи се де ле 
на 13 гру па и ра за су ти су по свим зе мља ма од Бал ти ка до Ме ди те ра-
на. У Ср би ју су та ко ђе до се ли ли у XIV ве ку па су им од тог вре ме на 
у на ро ду да ва на, по ред оп штег – Ци га ни, и дру га име на, као: Је ћу пи, 
Ма ђу пи, Фа ра о ни, Фи ра у ни, Угри, Ла би на ри (Стр ви на ри, стр во је ди), 
Ала ма ни, Га бе љи, Чер га ри, Гур бе ти и дру га. Ина че; они за се бе ка жу 
Ро ма, што на њи хо вом је зи ку, по Ђор ђе ви ћу, зна чи „љу ди“.

У ра ду Чи ме се Ци га ни др же као на род, Ђор ђе вић рас пра вља сло-
же ну про бле ма ти ку. За ни мљи во је ка ко су се одр жа ли кроз ве ко ве а  
ниг де не чи не ве ћи ну да би их то чу ва ло. Не по ма жу се ме ђу соб но, 
не во ле се, не осла ња ју се јед ни на дру ге, не од ли ку је их ни за јед нич ки 
је зик, па опет по сто је – ис ти че Ђор ђе вић. Да кле, из гу би ли су мно ге 
ет нич ке од ли ке, али су опет оста ли Ци га ни. Ову про бле ма ти ку, као 
што се ви ди, ни ма ло јед но став ну, Ђор ђе вић об ја шња ва пре све га и 
је ди но њи хо вим за ни ма њем, а услед то га и спе ци јал ним на чи ном жи-
во та. На пу шта ју ћи Ин ди ју, при спе ли су у Пер си ју и Јер ме ни ју, где су 
се, у ру дар ско-шум ским под руч ји ма ових зе ма ља, оспо со би ли за об ра-
ду ме та ла и др ве та. Ода тле су, по Ђор ђе ви ћу, услед на ва ле Сел џу ка, 
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до спе ли и на Бал кан ско по лу о стр во, где су до не ли и ова за ни ма ња. 
По што се о ским на се љи ма не тре ба мно го ко ва ча, раз би ли су се на 
гру пе, па се у са мо о др жа ва њу фор ми ра ју и не ке њи хо ве спе ци фич не 
осо би не: про шња, кра ђа, ла жи, скло ност пре ма по сло ви ма лак ше, па 
ма кар и ни же, вр сте ко ји ни ка да ни су би ли це ње ни од око ли не у ко ју 
су до спе ли. Та око ли на пре ма њи хо вим за ни ма њи ма, као што је слу чај 
пре ма рад ни ци ма те вр сте и у не ким дру гим гру па ма, увек је би ла не-
то ле рант на и за тво ре на, па их је све то, ка ко се мо же за кљу чи ти из 
Ђор ђе ви ће вих ра до ва, упу ћи ва ло на ен до га ми ју, пре све га као основ ни 
дру штве ни об лик ко ји је до при нео њи хо вом, са мо о др жа њу у окви ру 
ма њих гру па.

По чев још од 1901. го ди не, ра дом Са мрт ни оби ча ји у Ту ра ка (Го-
ди шњи ца Ни ко ле Чу пи ћа 21, Бе о град 1900. и исто, Наш на род ни 
жи вот V, Бе о град 1932, 80–97), Ђор ђе вић се за ин те ре со вао за ову 
ет нич ку гру пу ко ја је од XIV ве ка на о ва мо умно го ме из ме ни ла ет-
нич ку сли ку ју го и сточ не Евро пе. То се ја сно ви ди из Ђор ђе ви ће вих 
по да та ка об ја вље них у књи зи „Из Ср би је кне за Ми ло ша“, ста нов ни-
штво-на се ља“ (Бе о град 1924), где се већ у увод ном де лу на го ве шта-
ва ју, као по сле ди ца тур ских осва ја ња, пре се ља ва ња Гр ка из Ма ле 
Ази је на Бал кан ско по лу о стр во, па се та лас тих из бе гли ца ши ри и 
по Ср би ји у вре ме вла де кра ља Ми лу ти на (с. 5). Не што ка сни је због 
тур ске на је зде исе ља ва се и наш жи ваљ у ра зним прав ци ма, на ро чи-
то по сле 1459, 1690, 1737, 1788-91, и у то ку 1813. го ди не, да кле у 
вре ме ве ли ких пре крет ни ца, као што су: пад Ср би је, ве ли ке се о бе, 
Ко чи на кра ји на и за вр ше так Ка ра ђор ђе вог устан ка. Све је ово има-
ло за по сле ди цу про ме не не са мо у ет нич кој струк ту ри (Сла во ни ју 
су, на при мер, по сле 1537. го ди не на се ли ли Ср би из Бо сне и Ср би је), 
већ су те про ме не на сту пи ле у го во ру, еко но ми ји, на чи ну жи во та 
уоп ште, оби ча ји ма, но шњи и дру гом. 

Има ју ћи у ви ду све напред по ме ну те сло же не про це се, Ђор ђе-
вић нам је сво јим освр ти ма: Ко су пра ви Тур ци (Но ва Евро па 1923, и 
исто, Наш на род ни жи вот V, Бе о град 1932, 3–8) и одељ ком Тур ци у 
књи зи „Из Ср би је кне за Ми ло ша, ста нов ни штво-на се ља“ (Бе о град 
1924, 132–151), при ка зао пот пу ни је ову азиј ску ет ич ку гру пу и ње ну 
да љу тран сфор ма ци ју на Бал кан ском по лу о стр ву. Је дан од, на пр ви 
по глед не при мет них, мо ме на та био је у то ме од зна ча ја: тур ска же-
нид ба ро би ња ма, па је та ко „од ро би ња би ва ло нај ве ћих тур ских го-
спо ђа“ (Из Ср би је кне за Ми ло ша, ста новништво – на се ља, Бе о град 
1924, 40), а то је сва ка ко мо ра ло има ти по сле ди цу у тур ском ет нич-
ком ра сло ја ва њу.
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Че сто се, и без по тре бе, за Ђор ђе ви ћа на гла ша ва да је он био са-
мо ук и без прет ход ни ка, кад он сам не дво сми сле но ис ти че да ства ри 
та ко не сто је. Ђор ђе вић је, шко лу ју ћи се у Не мач кој, упо знао за пад но-
е вроп ску, а пре све га не мач ку, па ка сни је и бри тан ску на у ку о на ро ду, 
чи јим се ме то да ма у сво ме ка сни јем ра ду оби ла то и уме шно слу жио 
у јед ној плод ној бал кан ској сре ди ни, у ко јој су за о ра ва не у ње го во вре-
ме пр ве са вре ме не на уч не бра зде, ли ше не ро ман ти чар ског иде а ли зма 
прет ход них епо ха. Та ко је у кон крет ном слу ча ју о Тур ци ма Ђор ђе ви ћу 
по слу жи ло, што ни у ком слу ча ју не ума њу је вред ност Ђор ђе ви ће вог 
до при но са про у ча ва ње ет но ге не зе, јер је при ме ње но на на ше при ли ке, 
де ло Die Tur ken und das Osma nische Re ich (Le ip zig und Ber lin 1917) ко је 
је пр во при ка зао у „При ло зи ма за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол-
клор“ (књ. II св. 2. Бе о град 1923), а за тим, на осно ви то га де ла у „Но-
вој Евро пи“ за 1923. го ди ну, дао дра го цен при лог о њи хо вом ет нич ком 
по ре клу и раз во ју. Ево шта о то ме ка же сам Ђор ђе вић:

„Про фе сор Ге о гра фи је на Уни вер зи те ту у Бе чу, Г. Е. Обер ху-
мер, на пи сао је 1917. го ди не књи гу под на сло вом Тур ци и Осман ско 
Цар ство. Иако је пи са на за вре ме ра та, ка да су Нем ци и Тур ци би-
ли ве ли ки при ја те љи, књи га је на пи са на стро го на уч но, те јој се 
не ма шта пре ба ци ти. У по гле ду по ре кла Ту ра ка, ко је ће мо ов де по 
њој са оп шти ти, она пред ста вља по след њи ре зул тат на у ке. Ми смо 
са Тур ци ма би ли, не го ди на ма и де це ни ја ма, већ сто ље ћи ма у нај-
не по сред ни јим од но си ма и са о бра ћа ји ма. Они су у на шој исто ри ји, 
кул ту ри, и жи во ту, оста ви ли ду бо ких тра го ва, па јe и сто га вр ло 
по треб но зна ти ко су, шта су и от ку да су“. (Наш на род ни жи вот 
V, Бе о град 1932, 3–4).

При ка зу ју ћи пот пу ни је тур ско ет нич ко по ре кло, ши ре ње и раз-
вој, Ђор ђе вић исто доб но ука зу је на исто риј ску за блу ду, као што то 
чи ни и у слу ча ју Је вре ја, да се на род ност не мо же увек иден ти фи ко-
ва ти са ре ли гиј ском при пад но шћу, као што то, нажа лост, чи не и 
да нас чак и не ки на ши ет но ло зи и со ци о ло зи. На и ме не мо же се сва ки 
чо век ка же Ђор ђе вић, ко ји је му сли ман ске ве ре на зва ти име ном Тур-
чин, јер су Тур ци је дан са свим за се бан на род, са за себ ним по ре клом, 
за себ ном исто ри јом, па са на ро ди ма Бал кан ског по лу о стр ва не ма ју 
ни ка кве срод но сти. Да ље, Ђор ђе вић го во ри оп шир но о њи хо вом по ре-
клу и по де ли на 15 ет нич ких гру па, ра су тих од Ја па на до Бал кан ског 
по лу о стр ва, да би де таљ ни је об ја снио у књи зи „Из Ср би је кне за Ми-
ло ша“ у одељ ку „Тур ци“ њи хо ву струк ту ру и ра сло ја ва ње у на шим 
зе мља ма. Пра вих Ту ра ка, кон ста ту је Ђор ђе вић, би ло је не што ви ше у 
на шим ју жним пре де ли ма и Ма ке до ни ји. Ме ђу тим у Ср би ји их је би ло 
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знат но ма ње. Али је за то био ве ћи број Ср ба и Ар ба на са му сли ман-
ске ве ре и „Бо са на ца тур ског за ко на“. Чак ни бе о град ске да хи је ни су 
би ли пра ви Тур ци. Аган ли ја је био Бо са нац, Ку чук Али ја Руд ни ча нин и 
пре зи вао се Бе вр лић, Му ла Ју суф Но во па за рац, а Фо чић Мех мед ага 
Фо ча нин. Да ље, ме ђу ја ни ча ри ма су та ко ђе би ли број ни при пад ни ци 
дру гих на род но сти, али под ети ком Ту ра ка. 

По сле по тур че них Ср ба на дру го ме сто до ла зе по тур че ни Ар ба на-
си ко ји су ста но ва ли по ва ро ши ма, на ро чи то у Ћу при ји и Алек син цу, 
а Бе о гра дом је до ми ни рао „све сам љут Ар на ут и Бо шњак“, раз у ме се 
као оку па тор му сли ман ске ве ре. Да кле, по Ђор ђе ви ћу, са мо су по не-
ки па ша као и по не ки њи хо ви чи нов ни ци, по ти ца ли из ре до ва пра вих 
Ту ра ка. О све му то ме Ђор ђе вић је оста вио, а по себ но о дру штве ној и 
со ци јал ној струк ту ри бал кан ског му сли ман ског дру штва, кон крет не 
по дат ке из ар хив ске и дру ге гра ђе о по је ди ним лич но сти ма и сре ди-
на ма у ко ји ма су жи ве ли, па се на осно ви то га по уз да но мо же пра ти ти 
про цес ет но ге нет ског ра сло ја ва ња и асими ла ци је по је ди них бал кан-
ских ет нич ких гру па.

Ђор ђе вић је обра тио па жњу и на не ке ет нич ке гру пе ко је су Тур-
ци до ве ли на Бал кан ско по лу о стр во, па са мим тим и у Ср би ју. Та кви 
су, на при мер, Јер ме ни („Из Ср би је кне за Ми ло ша, ста нов ни штво 
– на се ља“, Бе о град 1924, 175–177), ко јих је до ста ра но би ло по Бал-
кан ском по лу о стр ву. У вре ме тур ске вла да ви не жи ве ли су ис кљу чи во 
по ва ро ши ма и так ми чи ли су се у тр го ви ни са Је вре ји ма, Гр ци ма и 
Цин ца ри ма. У XVII ве ку у Бе о гра ду су чак има ли и за себ ну мâлу, а за 
вре ме 1718–1739, на ла зио се у њој и јер мен ски ми тро по лит. При ка зу-
ју ћи рад Ми ро сла ва Пре мро уа Јер мен ска ко ло ни ја у Бе о гра ду (При ло-
зи за књи жев ност, исто ри ју, је зик и фол клор, књ. VII, Бе о град 1927, 
315–316), Ђор ђе вић из ме ђу оста лог ка же:

„О ста рим на ро ди ма у на шој зе мљи, на ша на у ка не зна мно го 
(што се ипак по сле ње го вог ра да не би ви ше мо гло ре ћи – прим. П. В.). 
На ту ђе на ро де, на њи хов жи вот ме ћу на ма, на њи хо ве ве зе са на ма, 
на њи хо ве ути ца је на нас и обр ну то, обра ће на је ма ла па жња (јер се 
пре Ђор ђе ви ћа ни ко са ет но ло шке тач ке гле ди шта ни је ба вио од до-
ма ћих ауто ра овим по слом – прим. П. В.). Што вре ди за све дру ге то 
вре ди и за Јер ме не. Њи хо ве ко ло ни је се одав но по ми њу по Бал кан ском 
по лу о стр ву, по себ но у на шој зе мљи, иако су у на шој ста рој умет но-
сти за па же ни њи хо ви ути ца ји, ипак се о њи ма у на шој сре ди ни ма ло 
зна. Због то га (за кљу чу је Ђор ђе вић) се дам на ест за пи са из Ри ма за 
ко је се ни је зна ло, а од но се се на бе о град ске Јер ме не, обе ло да ље них за-
слу гом Ми ро сла ва Пре мро уа, до из ве сне ме ре по пу ња ва ју пра зни ну“.
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О Не гри ма (Не гри у на шој зе мљи, Гл. Скоп ског на уч ног дру штва 
VII–VI II/ Ско пље 1929 30, и исто, Наш на род ни жи вот VI II, Бе о град 
1933, 58–68) у на шој зе мљи Ђор ђе вић да је не ко ли ко та ко ђе за ни мљи-
вих по да та ка. На и ме, он кон ста ту је да у на шу зе мљу до ла зе са Тур-
ци ма као вој ни ци и чи нов ни ци из африч ких зе ма ља. Ина че, то су они 
из на род них пе са ма – по на род ном – по зна ти Ара пи. Не ста ло их је по 
осло бо ђе њу од Ту ра ка, али су се гдег де по ва ро ши ма и за др жа ва ли. На 
њих под се ћа ју то по ни ми: Ара пов гроб, Ара по вац и др. За ни мљи во је 
да су они пре ла зи ли и на пра во сла вље. Ина че у ве ћи ни то су африч-
ки Не гри – ро бо ви ко је су узи ма ли за ев ну хе. Због то га што го во ре 
тур ски и му сли ман ске су ве ре, са ми се бе ра чу на ју за Тур ке. Че сто су 
слу жи ли као прат ња тур ским офи ци ри ма. Да ље, Ђор ђе вић ис ти че њи-
хо во ши ре ње и тра го ве у на шој зе мљи, по себ но у Бо сни, Ма ке до ни ји, 
по Ста рој Ра шкој и дру гим кра је ви ма. Три де сет го ди на на шег ве ка 
би ло их је као бе де ла-пра ти ла ца или за ступ ни ка ха џи ја, али и то већ у 
знат ном опа да њу. Ина че, је ди ни оста так у нас и до на ших да на, чи не 
ул цињ ски Не гри о ко ји ма је Ђор ђе вић дао ис црп не по дат ке, по себ но 
на гла ша ва ју ћи њи хо ву ен до га ми ју.

Од гру па ко је су Тур ци до ве ли на Бал кан ско по лу о стр во, по себ ну 
па жњу Ђор ђе вић је по све тио Чер ке зи ма. (Чер ке зи у на шој зе мљи, Гл. 
Скоп ског на уч. дру штва III, Ско пље 1927, и исто, Наш на род ни жи-
вот VI II, Бгд. 1933, 69–92). На и ме, они су се, ка ко ис ти че Ђор ђе вић, 
си лом при ли ка на шли у дру гој по ло ви ни XIX ве ка у на шој зе мљи. Го то-
во пот пу но не ста ло их је из бал кан ских зе ма ља с од ла ском Ту ра ка. 
Ђор ђе вић да је пре глед њи хо вог ет нич ког и исто риј ског раз вит ка уоп-
ште, а за тим на гла ша ва да су Тур ци њи хо вим на се ља ва њем хте ли да 
по ја ча ју сво је гра нич не обла сти. У Ср би ју су до шли пре ко Вар не 1864. 
го ди не, и то са мо око Ни ша 2.000 по ро ди ца, а за тим су се бр зо ра-
ши ри ли по Ма ке до ни ји, Ко со ву, де ли мич но То пли ци и Ста рој Ра шкој. 
Ме ђу тим, не при вик ну ти но вом под не бљу, ра зо ре ни су бо ле шти на ма 
и дру гим не да ћа ма. Али и до да нас је оста ло, ка ко ка же Ђор ђе вић, њи-
хо вих бле дих оста та ка, по себ но по Ко со ву. С дру ге стра не, сти ца јем 
окол но сти, очу ва ло их се по је ди нач но и у дру гим ме сти ма. О све му 
то ме Ђор ђе вић да је по дат ке, а по себ но о тим за о ста лим по је дин ци-
ма, би ло да је реч о ку пље ним же на ма, јер је тр го ви на де вој ка ма у 
чер ке ском дру штву би ла нор мал на по ја ва, или пак о му шкар ци ма ко ји 
су из раз ли чи тих раз ло га за о ста ли. 

Ма да се ни су ду го за др жа ва ли на те ри то ри ји на ших зе ма ља. Чер-
ке зи су, ис ти че Ђор ђе вић, оста ли у до ста ло шој успо ме ни код на шег 
на ро да. Али, „ка ко су и они би ли ста нов ни ци на ше зе мље, за не ко вре-
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ме, има ли ути ца ја, ма кар и злог, на наш на род „по треб но је да се и 
то зна“. Ме ђу тим, Ђор ђе вић је, у ства ри до де та ља про пра тио њи-
хо во по ре кло, до ла зак у на ше кра је ве и њи хо во оси па ње у овој сре ди ни, 
чи ме је дао зна ча јан на уч ни до при нос упо зна ва њу, ма кар и при вре ме-
них, ет нич ких гру па на Бал кан ском по лу о стр ву.

Нај зад, не пра вед но би би ло не по ме ну ти, да је Ђор ђе вић, оно ли-
ко ко ли ко су му по да ци до зво ља ва ли, пре све га за Ср би ју и то ону из 
вре ме на кне за Ми ло ша, пра тио кре та ње Не ма ца ко ји су до ла зи ли у 
ра ни јим раз до бљи ма као ру да ри, па су за вре ме Ту ра ка иш че зли, а ка-
сни је до ла зе и као ко ло ни сти, по себ но у око ли ну Бе о гра да, као и у не ке 
гра до ве Ср би је. Ме ђу тим, за јед но са аустриј ском вој ском не ста је и 
ових ко ло ни ста. Доц ни је су при сти за ли у Ми ло ше ву Ср би ју на по зив 
или по по слов ним по тре ба ма ра зних вр ста. 

Од дру гих на род но сти по ми њу се Та ли ја ни као зи да ри а уз њих 
Че си и Ма ђа ри. Ме ђу тим, то су ма ло број ни и пре све га по је ди нач ни 
слу ча је ви ко ји су се у ши рој ма си на род ној ско ро из гу би ли, бар у Ср-
би ји (упо ре ди „Из Ср би је кне за Ми ло ша, ста нов ни штво – на се ља“ 
Бе о град 1924, 177– 178).

Да кле, из овог ма кар и де ли мич ног освр та на не ке Ђор ђе ви ће ве 
ра до ве, мо же се уочи ти да је он буд но пра тио ет нич ке про це се на 
Бал кан ском по лу о стр ву и ју го и сточ ној Евро пи. Ис под ње го вог пе ра 
и на уч нич ке лу пе про де фи ло ва ли су пред став ни ци ве ћи не ет нич ких 
за јед ни ца, у пр вом ре ду на Бал кан ском по лу о стр ву, а по себ но ста нов-
ни штво град ских на се ља у Ср би ји, ко ме је Ђор ђе вић, за раз ли ку од 
Цви ји ћа и ње го вих след бе ни ка, по кла њао по себ ну па жњу. Али, раз у ме 
се, ни је он за не ма рио ни ет нич ки са став се ла, јер је то био и остао 
не пре су шни из вор из ко га је ово ста нов ни штво при спе ва ло, па и да нас 
при спе ва у град ска и при град ска на се ља. Уз то, из вр стан фак то граф 
и бес пре ко ран би бли о граф, Ђор ђе вић је зби ља, за сво је вре ме као по је-
ди нац ура дио нај ви ше што се мо гло и на по љу про у ча ва ња ет но ге не зе 
и ет нич ке сим би о зе бал кан ских ет нич ких гру па.

Петар Влаховић
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MILUTIN MILANKOVI] KAO ISTORI^AR 
I POPULARIZATOR NAUKE

Уносити светлост научне истине
у догађаје садашњости
значи служити прошлости.

Иво Андрић

Година 1979. била је јубиларна година у којој је обележена сто-
годишњица рођења нашег знаменитог научника Милутина Милан-
ковића (1879-1958). Била је то прилика да се изнова преиспитају и 
истакну Миланковићеви значајни доприноси астрономији, механици, 
математици, геофизици и, посебно, климатологији, као и низу других 
научних области. Тиме, међутим, његов замашан и богат опус није 
исцрпен.

Остало је једно подручје Миланковићевог рада, коме је он током 
читавог живота посвећивао предану љубав и своје драгоцено време, 
а то је историја природних наука и технике, као и њихова попула-
ризација. Већ је Татомир Анђелић у поговору Миланковићевој књизи 
Техника у току давних векова (Нолит, Београд, 1955) с правом иста-
као да је Миланковић „и наш плодан писац популарно научне литера-
туре“, писац „дивне астрономије за свакога“ која садржи астроно-
мију изложену у њеном историјском развитку. Анђелић додаје како је 
Миланковић писац драгоцених популарних дела који „са успехом пише 
овакве књиге, јер је био практичан инжењер, па постао математи-
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чар, астроном и геофизичар, и тиме у себи сјединио широке облас-
ти наука. Он се интересовао и изванредно је упознао, историју наука 
(исто, стр. 137).

То интересовање појавило се у време његовог боравка у Бечу крајем 
1904. године, када је већ увелико припремао докторску дисертацију на 
Високој техничкој школи. Спремајући се за докторски испит, увидео 
је, како сâм истиче у својој аутобиографији Успомене, доживљаји и 
сазнања (САНУ, Београд, 1979, књ. I, стр. 5), „да се свака наука може 
само онда у потпуности схватити када се упозна њен постанак и 
постепени развитак“. У првој књизи Успомена подробније описује 
прве године свог живота у Бечу, као и тренутке када је спознао да 
је схватање науке као органске целине једино могуће упознавањем 
њеног целовитог развитка, њених исходишта и пређених путева. 
Тада је управо прочитао, с нескривеним одушевљењем, два дела која 
ће памтити читавог живота и којима ће се враћати као врелу инс-
пирације: Махову Механику у њеном развоју и Канторова Предавања 
о историји математикe, (у три тома). Зачела се у њему мисао да 
је историја науке највеличанственији део целе историје човечанства 
(Успомене, доживљаји и сазнања, књ. I, стр. 248-249), а уз њу и љубав 
према тој историји која се неће прекинути до краја живота. „Зато 
сам се, кад прочитах она два дела, бавио у току свога живота исто-
ријом астрономије, историјом природних наука и историјом технике. 
И данас су те историје предмет мога интереса“ – записаће Милан-
ковић у Успоменама (књ. I, стр. 249). 

С несмањеним жаром и упорношћу Миланковић се прихвата и 
других књига из ове области. Међу њима је, пре свега, Оствалдова 
едиција класика егзактних наука у немачком преводу (Ostwald’s Klas-
siker der exakten Wissenschaften) издавача В. Енгелмана (W. Engelmann) 
из Лајпцига, у којој је у то време било објављено већ сто тридесет 
свезака највреднијих дела из подручја природних и техничких наука. 

На ред су дошла и најтемељнија дела која је Миланковић могао 
наћи у то време, и којима ће се враћати целог живота. То су, рецимо, 
Хелерова Историја физике у два тома), Гинтерова Историја анор-
ганских природних наука у 19. веку, Хумболтов Космос (у пет томо-
ва), Арагоова Популарна астрономија (у четири тома), Хопеова Ма-
тематика и астрономија антике, Хајбергова историја математике 
и природних наука у Старом веку, Либкеова Историја архитектуре 
од најстаријих времена до данас, Меркелова Историја технике Ста-
рог века, Дармштетеров Приручник за историју природних наука и 
технике, Дармштетерова и Буа-Рајмондова књига 4000 година пио-
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нирског рада у егзактним наукама, Гинтерова Историја математике 
и природних наука у Старом веку, Духемов Систем света, историја 
космолошких доктрина (у пет томова), Данеманове Природне науке 
у њиховом развићу и узајамним везама (у четири свеске), Фелдхаусова 
Техника Старог и Средњег века, Пешлова Историја науке о Земљи, 
Спамерово дело о историји проналазака (у девет томова), Волфова 
Историја астрономије, итд.

Поменули смо овде само неке наслове почетне Миланковићеве 
лектире из области историје науке, али он је читао и изучавао и из-
ворне списе бројних научника од антике до својих савременика: фи-
лософа, књижевника и историчара, који су му још више помогли да 
упозна доба рађања и успона науке и технике. Миланковић је био и ос-
тао врстан колекционар књига из поменуте области. Док је боравио 
у Бечу почео је да систематски прикупља књиге из историје науке и 
технике, а када је дошао у Београд за професора универзитета 1909. 
године побринуо се да библиотека семинара за математику „пружи 
јасан преглед историјског развитка тих наука“ (Успомене, књ. III, 
стр. 7), као и библиотека Астрономске опсерваторије. 

Проучавајући историју природних наука Миланковић се изнена-
дио колико „је мало и недовољно на том пољу урађено“. „Док би дела 
светске историје“ – записао је у својој књизи Техника у току дав-
них векова (Београд, Нолит, 1955) – „напунила велику библиотеку, 
најважнија дела историје математике, астрономије и физике могу 
се сместити у ма којој личној библиотеци“. Историја науке се раз-
ликује од светске историје, према Миланковићу, тиме што су у њој 
уместо наследних владара, главну улогу играли они људи који су сна-
гом свог духа дошли на владарски положај. „Вредело је упознати се 
изближе са њима“ – истиче он. „Зато се моја лична библиотека из 
године у годину обогаћивала делима из историје егзактних наука и 
њихових примена“ (Увод у Двадесет и два века хемије, Крагујевац, 
Светлост, 1953). На другом месту Миланковић пише како су се о жи-
воту великих државника и војсковођа сачувале још из античког доба 
све појединости, а о Еуклидовој личности, чије је дело било више од 
две хиљаде година Јеванђеље геометријских наука не зна се ама баш 
ништа (Успомене, књ. I, стр. XVIII). И у предговору књизи Техника у 
току давних векова, Миланковић констатује како се мало водило ра-
чуна у настави историје о напретку наука, уметности и технике, у 
корист, на пример, политичке историје: „А Гутенбергов проналазак 
штампе значио је у том развићу више него сви они Хајнрици, Кон-
ради, Отони, Едуарди и Лујеви и све њихове битке“. У предговору 
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својој књизи Оснивачи природних наука (Београд, Друштво „Никола 
Тесла“, 1947), Миланковић је записао и следеће: „Радећи преко чети-
ри деценије у науци, све јасније сам увиђао да се она може потпуно 
схватити и оценити тек кад се упозна и њен историјски развитак. 
Зато сам и њему посветио своју пажњу и видео да су главне етапе 
тог развитка обележене неколицином генијалних људи који се могу 
сматрати главним творцима науке. Са њима сам се нарочито бавио, 
проучавао њихов живот и њихова дела, удубљивао се у њихове мисли 
и уживљавао се у њихово доба и средину у којој су живели. Њих сам у 
току године упознао у толикој мери, да сам их, тако рећи, видео живе 
пред собом“. 

Овим својим епистемолошко-методолошким ставовима, који 
имају програмски карактер, Миланковић ће додати још један хеурис-
тички принцип. Позивајући се на добар пример већ поменуте књиге 
Фридриха Данемана Die Naturwissenschaften in ihrer Entwicklung und 
in ihrem Zausammenhangen, која приказује природне науке у њиховим 
свеколиким везама и прожимањима, обухватајући појединачно све 
науке тог комплекса, Миланковић наглашава да такав један преглед 
мора обухватити и историју технике (што Данеман не чини), „јер 
она условљава и напредак науке. Без телескопа не би било данашње 
астрономије, а без микроскопа данашње физиологије“ (Техника у 
току давних векова, стр. 6).

Темељно припремљен и са већ изграђеним схватањима о приро-
ди и функцији историје науке као дисциплине и о нужности ширења 
знања о науци и њеним творцима, Миланковић је почео да пише у 
лето 1925. године, у Аустрији (где је обично проводио летње празни-
ке), своје дело Кроз васиону и векове. Објављивао га је прво у Летопи-
су Матице српске током 1926-1928. у наставцима, а 1938. појавила 
се истоимена књига. С поднасловом Једна астрономија за свакога, 
уз спој знања, маште и аутобиографских елемената, у епистоларној 
форми, настала је књига о развоју астрономије, живо и занимљиво 
писана, лаким стилом и уз обиље информација о историји астроно-
мије и најтежим астрономским проблемима. На српском језику је до-
живела седам издања, као и два издања на немачком (1936. и 1939), 
оба у по пет хиљада примерака, уз бројне рецензије и леп пријем код 
широке читалачке публике. Већину од ових рецензија прикупио је сâм 
Миланковић (преко 100 јединица) и оне се налазе у његовој личној 
архиви коју је завештао Српској академији наука и уметности. 

Охрабрен успехом ове књиге (којој је претходио рад на рукопису 
Наш планетарни систем током 1923-1924. године, намењен Српској 
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књижевној задрузи, али који остаје незавршен, са својих двадесет 
и седам поглавља), Миланковић ће продужити рад на историји и 
популаризацији науке. На то ће га подстаћи и један немио догађај 
– немачка окупација земље и прекид сваког редовног рада на универ-
зитету и у научним установама. У разрушеном Београду 1941. године 
није било услова за научну делатност. Немци су, чак, последњег дана 
боравка у њему спалили и богату библиотеку Математичког семина-
ра Универзитета, која је Миланковића и друге снабдевала свом пот-
ребном литературом. Миланковић започиње да пише обимно дело 
Кроз царство наука, и то на немачком језику (јер је желео да се, поу-
чен искуством претходне књиге, и шира јавност упозна с њим), да би 
га окончаног, превео на српски 1944-1946. године. Рукопис је имао 550 
страница великог формата, али још ни до данас није објављен као це-
лина, него само у појединим деловима и у облику краћих књига. Године 
1950. изаћи ће под тим насловом књига у којој је изворни рукопис дат 
у знатно смањеном обиму (код издавача „Научна књига“ у Београду, 
као осма књига едиције „Никола Тесла“ с укупно 286 страница тек-
ста). У својим Успоменама Миланковић наводи да је на писање дела 
Кроз царство наука утрошио тачно 998 радних дана. Навешћемо 
редом књиге у којима је преточена грађа из овог рукописа према 
годинама њиховог објављивања: Исак Њутн и Њутнова Принципија 
(Београд, Друштво „Никола Тесла“, 1946), у сарадњи са Славком 
Бокшаном – дело садржи одељак Миланковићевог списа о Исаку 
Њутну (Isaac Newton); Оснивачи природних наука (Београд, 1947) – с 
прилозима о Питагори, Демокриту, Аристотелу и Архимеду; Кроз 
царство наука (Београд, 1950) – с поглављима из претходне књиге и 
деловима о Аристарху са Самоса, преписивачкој школи из Толеда на 
челу с Герардом из Кремоне (Gerardo di Cremona), Оту Герикеу (Otto 
von Guericke), Њутну, Кивијеу (Georges Cuvier), Фарадеју (Michael 
Faraday) и Чарлсу Дарвину (Charles Robert Darwin); Двадесет два 
века хемије (Крагујевац, 1953) – с поглављима о Демокриту, Лавоазјеу 
(Antoine-Laurent de Lavoiser) и његовим савременицима. Списак лите-
ратуре која је коришћена приликом писања списа Кроз царство наука 
навео је Миланковић у Успоменама (књ. III, стр. 191-192). Књига је 
доживела ново издање 2008. године, код издавача Дерете, у серији 
Библиотека Уметност и сазнање, а такође је штампана и у оквиру 
Изабраних дела Милутина Миланковића (Београд, Завод за уџбенике 
и наставна средства, 1997, књ. 4).

Заједничко свим овим књигама јесте Миланковићев племенити 
напор да у њима примени сва своја знања из историје природних и 
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егзактних наука, да кроз слике из живота великих научника слико-
вито и јасно прикаже и најсложеније проблеме науке, време у коме 
се оне рађају као и њихову примену у области технике, да на изворан 
начин споји историју и популаризацију науке. У форми имагинарних 
путовања кроз време и замишљених непосредних сусрета и разговора 
с протагонистима природних наука и техничког развоја, Миланковић 
успева да пробуди читаочеву радозналост и да је истински веже за 
предмет о коме расправља. Такав начин обраде изискивао је исцрпне 
историјске и биографске студије, мноштво обавештења о главним и 
споредним видовима радње. Да би успешно приказао настанак аст-
рономије, он је годинама прикупљао све о астрономији Старог века, 
Халдејцима, Вавилонцима, александријском Музејону, итд. Личнос-
ти које ће обрађивати бирао је тако да би њима обележио главна 
раздобља развоја природних наука. Уживљавао се у њихово доба, из-
мишљао драмске сцене и догађаје како би оживео та времена, домове 
у којима су живели, лабораторије у којима су радили, обичаје које су 
неговали, начин живота, одећу, па чак и хумор који им је био својс-
твен. 

Миланковић је, тако, боравећи у Атини 1934. искористио прили-
ку да се попне на Акропољ, где је – како сам каже – „доживео један 
од најјачих утисака свог живота“. Зато му и није било тешко, како 
саопштава, да се уживи у онај тренутак када се млади Аристотел 
нашао пред Партеноном и Ерехтејоном. „Имао сам само да опишем 
своје утиске пред она два храма, па да видим Аристотела жива пред 
собом“ (Кроз царство наука, стр. 8). Да би што верније дочарао Де-
мокритово време и Абдеру у којој је овај творац материјалистич-
ког учења о атомима и узрочности живео, Миланковић је проучио 
Виландову Историју Абдерићана. У њој је нашао опис сусрета Де-
мокрита и Хипократа, али не и податке о томе шта су ова двојица 
водећих природословаца свога времена и разговарали. Миланковић је 
сматрао да је састанак Демокрита и Хипократа у Абдери „неописа-
но занимљив догађај“, жалећи увек што га Виланд није подробније 
приказао „својим мајсторским пером“. Зато је, напослетку, сам пре-
узео да васпостави разговор тих двају природњака, „користећи се 
историјским подацима о њиховим личностима и погледима (Оснива-
чи природних наука, стр. 63). 

У међувремену је Миланковић објавио још неколико драгоцених 
прилога историји и популаризацији природних наука. Међу њима је, 
пре свега, књига Мика Алас, белешке о животу великог математи-
чара Михаила Петровића (Космос, Београд, 1946), у коауторству с 
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Јеленком Михаиловићем. „Да нисам недавно објавио своје успомене о 
Михаилу Петровићу“ – пише Миланковић у својим Успоменама, свес-
ка I, стр. XVIII – „не би се већ кроз коју годину дана знало ко је и какав 
је човек био тај наш велики научник“. Кратко памћење је велика каз-
на а за историју културе малих народа права пошаст. Миланковић је 
био свестан тога, па је неуморно бележио грађу не само за општу ис-
торију природних наука него и за будућу историју својих савремени-
ка-сународника и националних институција посвећених науци. У том 
погледу су и његове Успомене, доживљаји и сазнања, аутобиографска 
проза у три тома, која обухвата раздобље од 1879. до 1954. године, 
значајан прилог не само историји наука којима се лично бавио, него и 
нашем познавању Миланковићевих савременика, чији је лик и личност 
желео да сачува потомству. Прва књига ових Миланковићевих мемо-
ара на којима је почео да ради јуна 1948. објављена је тек 1979. годи-
не, друга 1952. а трећа 1957. године – све у издању Српске академије 
наука и уметности. 

Године 1948. појавила се и Миланковићева Историја астроном-
ске науке (преведена 1951. на словеначки, друго српско издање 1954), 
која обухвата раздобље од њених првих почетака до 1727. године, 
године Њутнове смрти. Био је то популарно писан универзитетски 
уџбеник, али су га могли користити и широки слојеви читалаца који 
су желели да прошире своја знања о астрономији и њеним тековина-
ма. Током 1955. године објављена су још два драгоцена Миланковиће-
ва прилога популаризацији и историји науке и технике. То су Наука 
и техника током векова и Техника у току давних векова. Прва књига 
приказује развој природних наука и технике од првобитних људских 
друштава до 1500. године, али и развој астрономије од Вавилонаца, 
Халдејаца и Асираца до модерних времена када се зачиње тријумф 
технике, до Гутенберговог (Johannes Gutenberg) проналаска штампе 
и великих географских открића. Друга књига је осврт на развој мате-
матике, астрономије, физике и хемије и њихову примену у техници 
(почиње александријском школом, средњим веком, Галилејом (Galileo 
Galilei), Кеплером (Johannes Kepler) и Њутном, па преко француске 
револуције и научника тога доба, стиже до математике и астро-
номије 19. века). Поменимо још и рад о геоцентричним системима 
антике, објављен на немачком језику у часопису Publications de l’Insti-
tut mathématique Математичког института Српске академије наука 
1956. године. Али ни овим нећемо у целини приказати Миланковићев 
дугогодишњи плодан и драгоцен рад у области историје и популари-
зације науке и технике. 
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Остају у његовој заоставштини започети или недовршени руко-
писи о развоју математичких наука на Београдском универзитету и 
значају Михаила Петровића у тој области, рукопис о општој тео-
рији топлотних појава у Сунчевом систему (популарно конципиран), 
већ поменути спис „Наш планетски систем“ и низ краћих записа и 
фрагмената намењених будућим рукописима.

Историја и популаризација науке су у нашој средини и поред 
традиције коју имамо (створене радовима Јосифа Панчића, Јована 
Цвијића, Александра Ђаје, Михаила Петровића, Антона Билимовића, 
Војислава Мишковића и других), још увек недовољно присутни посло-
ви културе, шкрто прихваћене обавезе ретких појединаца од пера и 
науке. На примеру Милутина Миланковића могу се сагледати прави 
разлози зашто би се научници морали определити за неговање ове 
тековине модерног образовања и цивилизованости, без које нема ис-
тинског разумевања ни науке нити пак њеног прихватања у друшт-
ву. Ма какве биле накнадне оцене Миланковићевог домашаја, његовог 
настојања да споји историју и популаризацију науке, верујемо да му 
се не може оспорити пионирска улога на овим пословима у нашој 
средини, пословима који су уродили плодом и које, без сумње, треба 
продужити. 

Милица Инђић



ISTO RI JA ASTRO NO MI JE U RA DO VI MA 
VO JI SLA VA V. MI [KO VI ]A 

Ме ђу рет ким на шим на уч ним рад ни ци ма ко ји; су об ра ђи ва ли и 
не го ва ли исто ри ју на уч них ди сци пли на, на сто је ћи да зна ња ко ји ма су 
овла да ли учи не та ко ђе до ступ ним и ра зу мљи вим и ши рем кру гу јав но-
сти, на ла зи се и астро ном Во ји слав В. Ми шко вић. Ро ђен је у Фу жи на ма, 
Гор ски Ко тар (да на шња Хр ват ска) 18. ја ну а ра 1892. а умро у Бе о гра ду, 
25. но вем бра 1976. го ди не. Основ ну шко лу је по ха ђао у ра зним гра до-
ви ма Ср би је (Бе о град, Ча чак, При бој, Су ко во), а за вр шио у Но вом Са ду, 
тј. у ме сти ма где му је отац слу жбо вао. Гим на зи ју је за вр шио у Но вом 
Са ду 1910. за по чев ши уни вер зи тет ске сту ди је у Бу дим пе шти, као сти-
пен ди ста Те ке ли ја ну ма. На кон го ди ну да на на пу шта Бу дим пе шту јер 
ту ни је би ло оде ље ња за сту ди је астро но ми је, па је сле де ће две го ди не 
(1911-1913) про вео, као сти пен ди ста За ду жби не Га вре Ада мо ви ћа на 
уни вер зи те ти ма у Ге тин ге ну и Бе чу. Ка ко му је од би јен зах тев да на-
ста ви да ље сту ди је у ино стран ству, вра ћа се 1913. у Бу дим пе шту где је, 
у ме ђу вре ме ну, отво рен од сек за сту ди је астро но ми је. Био је ак ти ван у 
омла дин ском по кре ту као пот пред сед ник ’’Ко ла мла дих Ср ба’’, због че-
га га је хап си ла и ма ђар ска по ли ци ја. Пу штен је на сло бо ду, али је остао 
под по ли циј ским над зо ром. Због то га је тај но на пу стио Бу дим пе шту и 
оти шао у Бе о град. Ода тле је про те ран у Ско пље, по што је хап шен ви ше 
пу та као ли це сум њи во срп ским вла сти ма. Био је, као до бро во љац, ак-
ти ван уче сник на стра ни срп ске вој ске, од по чет ка пр вог свет ског ра та, 
све до 1918. Осло бо ђен вој них ду жно сти, по слат је из Со лу на исте го-
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ди не у Фран цу ску да за вр ши сту ди је. Ди пло ми рао је астро но ми ју 1919. 
на Уни вер зи те ту у Мар се ју, где се од мах за по слио у ло кал ној оп сер ва-
то ри ји као аси стент. Го ди не 1922. пре шао је у оп сер ва то ри ју у Ни ци, 
где је ра дио све до 1925. У ме ђу вре ме ну је док то ри рао на Уни вер зи те ту 
у Мон пе љеу, са те зом Etu des de sta ti sti que stel la i re (Сту ди је зве зда не ста-
ти сти ке). У том ра ном пе ри о ду мла ди Ми шко вић је об ја вио пре ко 20 
струч них ра до ва, по све ће них по сма тра њу и утвр ђи ва њу ор би та ма њих 
пла не та и ко ме та, али и ви ше ис тра жи вач ких сту ди ја ко је су му до не ле 
на гра ду Фран цу ске Ака де ми је за 1924. го ди ну за ра до ве у обла сти сте-
лар не ста ти сти ке. Го ди не 1924-25. ор га ни зо вао је екс пе ди ци ју чи ји је 
циљ био да по ве же Кор зи ку и Ал пе у јед ну ге о дет ску мре жу.

На пред лог про фе со ра Ми ха и ла Пе тро ви ћа, Бог да на Га ври ло ви-
ћа и Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа по зван је 1925. да пре у зме ме сто ван-
ред ног про фе со ра те о риј ске и прак тич не астро но ми је на Бе о град-
ском уни вер зи те ту. Го ди не 1926. по ве ре на му је ду жност управ ни ка 
бе о град ске астро ном ске оп сер ва то ри је. Био је по кре тач и нај за слу-
жни ји члан Од бо ра за из град њу но ве астро ном ске оп сер ва то ри је 
на Ве ли ком Вра ча ру (да нас Зве зда ра). Успе шно је сло жио на уч но-ис-
тра жи вач ке и ор га ни за ци о не по сло ве, као ди рек тор оп сер ва то ри је и 
уте ме љи вач Оде ље ња за астро но ми ју у окви ру уни вер зи те та, где је 
ишко ло вао на ше пр ве астро но ме. До пи сни члан СА НУ по ста је 1929. 
а ре дов ни 1940. По ча сни је члан Ака дем ског астро ном ског дру штва 
Бе о град ског уни вер зи те та од 1934. За вре ме не мач ке оку па ци је 1941. 
је укло њен са уни вер зи те та, али је остао вр ши лац ду жно сти управ-
ни ка астро ном ске оп сер ва то ри је. Био је за тво рен у ло го ру Ба њи ца 
као та лац 1941. го ди не. Од 1943. је био се кре тар Оде ље ња при род них 
и ма те ма тич ких на у ка СА НУ и члан ко ми си је за чу ва ње Aка де ми ји не 
до ку мен та ци је.

По сле ра та из но ва по чи ње Ми шко ви ћев плод ни рад као про фе со ра 
астро но ми је на При род но-ма те ма тич ком фа кул те ту, као управ ни ка 
астро ном ске оп сер ва то ри је (све до 1953) и као јед ног од нај ак тив ни-
јих чла но ва СА НУ. Је дан је од осни ва ча Ма те ма тич ког ин сти ту та 
(1946) и Астро ном ско-ну ме рич ког ин сти ту та СА НУ (1950), као и 
пред сед ник овог по след њег. Пен зи о ни сан је 1962. го ди не.

Ми шко вић је био чо век ши ро ке кул ту ре, зна лац стра них је зи-
ка, лич ност ко ја је на шу астро но ми ју по ди гла до европ ских стан-
дар да. У том ци љу је по кре нуо и уре ђи вао ви ше пу бли ка ци ја пре 
дру гог свет ског ра та, углав ном на фран цу ском је зи ку, ко је су има-
ле ме ђу на род ну ре пу та ци ју. У њи ма су об ја вље ни и ње го ви ра до ви 
о иден ти фи ка ци ји ма лих пла не та, утвр ђи ва њу њи хо вих ор би та и о 
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но вим ме то да ма астро ном ских по сма тра ња, као и ње го ви из ве шта ји 
о ра ду оп сер ва то ри је. Исто та ко је, од 1934, по др жа вао и пу бли ка-
ци ју ,,На у тич ки го ди шњак“. Зна чај на је ње го ва уло га у ве ри фи ка ци-
ји астро ном ске те о ри је Зе мљи не кли ме Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, уз 
са рад њу са С. Фем плом и Д. Ми три но ви ћем, ка да су на пор ним ра-
дом на ма те ма тич ким из ра чу на ва њи ма (без да на шњих ком пју те ра) 
до шли до ре зул та та, чи ју ће ви со ку тач ност по твр ди ти са вре ме на 
на у ка не ко ли ко де це ни ја ка сни је. Пи сао је за но ви не и ча со пи се и 
са ам би ци јом да по пу ла ри ше астро но ми ју. Та ко је осно вао и уре ђи-
вао од 1929. до 1962. Го ди шњак на ше га не ба, а ре дов но са ра ђи вао 
у Ма те ма тич ком ли сту на ме ње ном уче ни ци ма сред њих шко ла, био 
аутор ви ше уџ бе ни ка за сред ње шко ле и фа кул те те и при ре ђи вач 
ло га ри там ских та бли ца (ко је су има ле и по 16 из да ња) и ко ри сте 
се и да нас. По ред бо га тог на уч ног и ор га ни за тор ског ра да на по љу 
астро но ми је, на став ног ра да на уни вер зи те ту и ни зу по сло ва у Срп-
ској ака де ми ји на у ка, овај пре га лац те мељ ног обра зо ва ња и кул ту-
ре, ко ји уво ди на шу астро но ми ју у на уч ни свет Евро пе, на шао је и 
вре ме на и раз ло га да се по све ти ра ду на исто ри ји астро ном ске на у-
ке. Из тог ње го вог, за на ше при ли ке ве о ма зна чај ног иако не ве ли ког, 
опу са ука за ли би смо на не ко ли ко ра до ва ко ји га пред ста вља ју у пра-
вом све тлу. То су мо но гра фи је о Ке пле ру, Хи пар ху и Хро но ло ги ја 
астро ном ских те ко ви на.

У де цем бру 1971. го ди не про сла вља ла се че твр та сто го ди шњи ца 
од ро ђе ња ма те ма ти ча ра и астро но ма Јо ха на Ке пле ра (Jo han nes Ke-
pler), јед ног од уте ме љи ва ча са вре ме не астро но ми је. Тај ју би леј обе-
ле жи ло је и Оде ље ње при род но-ма те ма тич ких на у ка Срп ске ака де ми-
је на у ка и умет но сти на ко ме је го во рио Во ји слав В. Ми шко вић. То 
са оп ште ње је у знат но ши рем оби му об ја вље но сле де ће 1972. го ди-
не као за себ на мо но гра фи ја—спо ме ни ца под на сло вом Jo han nes Ke-
pler 1571-1630. Ве о ма са же то, за ни мљи во и по пу лар но пи са на, ова 
мо но гра фи ја је у ства ри кра так пре глед ра ђа ња мо дер не астро но ми је 
и на сто ја ња ње них осни ва ча. Ис ти ца ње Ке пле ра као нај за слу жни јег 
ме ђу њи ма — као што пи ше Ми шко вић у увод ној ре чи — „ ...не тре-
ба ни ка ко схва ти ти као ре зул тат не ког од ме ра ва ња или упо ре ђи ва ња 
на уч ног зна ча ја и до при но са сва ко га од осни ва ча“, јер у тој уло зи они 
се не мо гу одва ја ти је дан од дру гог, ни ти по себ но оце њи ва ти. „Са мо 
за јед нич ки њи хов до при нос пред ста вља те мељ им по зант не гра ђе ви не 
о ко јој је реч“. То пи о нир ско са зве жђе чи не Ни ко ла Ко пер ник (Ni ko laj 
Ko per nik), Ти хо Бра хе (Tycho Bra he), Га ли лео Га ли леј (Ga li leo Ga li lei), 
Исак Њутн (Isa ac New ton) и Ке плер.
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Пр вој че тво ри ци је и по све ћен пр ви део овог Ми шко ви ће вог ра да 
(са на сло вом „Би о гра фи ја осни ва ча“), док дру ги део чи не Ке пле ров 
жи во то пис и оце не ње го вог до при но са астро но ми ји. На кра ју се на-
ла зи кон ци зна хро но ло ги ја жи во та Јо ха на Ке пле ра, спи сак ко ри шће не 
ли те ра ту ре и ре зи ме на фран цу ском је зи ку.

Ми шко ви ћев осврт на жи во те и де ло по ме ну тих осни ва ча ни је са-
мо кра так за пис анег дот ског ка рак те ра, не го и зна лач ки, про ниц љи-
ви, су мар ни увид у исто ри ју астро но ми је у јед ном од ње них кључ них, 
пре врат нич ких раз до бља, ис пи сан прег нант ним и ја сним ре че ни ца ма. 
Ту се истин ско зна ње и ма те ма тич ки ме тод још увек су сти чу или 
тек по чи њу да се одва ја ју од астро ло ги је (Ти хо Бра хе је до кра ја ос-
тао убе ђе ни астро лог а и Га ли леј је са ста вљао хо ро ско пе са вре ме ни-
ци ма), а ин кви зи ци ја све при сут не ка то лич ке цр кве осу ђу је и за бра њу-
је књи ге и те о ри је Ко пер ни ка, Ке пле ра и Га ли ле ја. Ту још не по зна ти 
Га ли леј упра вља по пр ви пут сво ју оп тич ку ту бу ка не бу а Њутн пи ше 
Prin ci pia mat he ma ti ca phi lo sop hi ae na tu ra lis, чи ја тре ћа књи га за чи ње 
епо хал ни пре о крет у астро но ми ји на те ме љи ма уче ња 0 оп штој гра-
ви та ци ји. У овој пле ја ди Ке плер је ди ни не ма прет ход ни ка за сво је про-
на ла ске већ се му ко трп ним ра дом осло ба ђа на сле ђе них за блу да и на-
чи на ра су ђи ва ња у ко је се ду го ни ко ни је усу ђи вао да по сум ња. Су срет 
Ке пле ра и Бра хеа био је суд бо но сна ета па мо дер не астро но ми је чи ју 
уз бу дљи ву уз ла зну ли ни ју Ми шко вић ис пи су је са др жај но и ла кон ски. 
При ка зу је Ке пле ра као астро но ма и ма те ма ти ча ра ра зно вр сних ин-
те ре со ва ња ко ји је те о риј ском лу цид но шћу и сми слом за ап страк ци ју 
у пу ној ме ри ис ко ри стио два де се то го ди шња Бра хе о ва по сма тра ња 
и фор му ли сао сво ја три слав на за ко на о кре та њу пла не та. Ке пле ро-
ва бор ба за усло ве ра да — про тив не ма шти не, лич них не сре ћа и вер-
ских про го на, уро ди ла је ру ше њем са пи је де ста ла че тр на е сто ве ков не 
не при ко сно ве но сти уче ња о јед но ли ком кру жном кре та њу не бе ских 
те ла око не по крет не Зе мље као сре ди шта ва си о не. Ке плер је у три-
јум фу људ ског ра зу ма до ка зао да је Сун це из вор си ле ко ја упра вља пла-
не тар на. Ми шко вић је са ве ли ким сим па ти ја ма, уз от ме ну стил ску 
су здр жа ност, из бе га ва ју ћи уси ље ну ди дак ти ку и би ло ка кво упро шћа-
ва ње на ра чун аутен тич не на уч не оба ве ште но сти, из гра дио упе ча-
тљив пор трет Ке пле ра и астро но ми је ње го вог вре ме на.

Сле де ћи Ми шко ви ћев зна ча јан при лог исто ри ји астро но ми је 
пред ста вља ње го ва Хро но ло ги ја астро ном ских те ко ви на. Пр ва вер-
зи ја је об ја вље на у ви ше де ло ва у ча со пи су Ва си о на. Ко нач ну, знат но 
обо га ће ну вер зи ју об ја ви ла је Срп ска ака де ми ја на у ка (пр ви део 1975. 
го ди не, а дру ги 1976. го ди не). Пр ви део об у хва та раз до бље од 4712. го-
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ди не п.н.е. до 1700, дру ги од по чет ка 18. до кра ја 19. ве ка. Тре ћи део; 
пред ви ђен за пе ри од од 1901. го ди не до да нас, ни је ни ка да об ја вљен. 
Ма те ри јал за ову књи гу про из и шао је из при бе ле жа ка (по ре ђа них по 
го ди на ма у ви ду кар то те ке), ко је је аутор па си о ни ра но во дио ви ше 
од че ти ри де це ни је. Хро но ло ги ја је пр ве нац у на шој астро ном ској ли-
те ра ту ри, зна ча јан при лог исто ри ји и по пу ла ри за ци ји астро но ми је 
као на у ке као и па ра уџ бе нич кој ли те ра ту ри на ме ње ној на став ни ци-
ма, слу ша о ци ма и на уч ним рад ни ци ма. Она ште ди дра го це но вре ме 
сви ма они ма ко ји тра га ју за по да ци ма из раз во ја астро но ми је или 
за хро но ло ги јом от кри ћа бит них за њен на пре дак (на при мер: из ра-
да зве зда них ка та ло га и дру гих астро ном ских и ну ме рич ких та бли ца, 
от кри ва ње и ту ма че ње ни за оп тич ких фе но ме на, осно ве ка лен дар-
ског ра чу на ња вре ме на, раз вој астро ном ских ин стру ме на та итд). 
Хро но ло ги ја се, као што је то и би ла из ри чи та ауто ро ва ин тен ци ја, 
усред сре ђу је са мо на по дат ке из астро но ми је, од но сно „у њу су уне-
се ни по да ци о свим ва жни јим до га ђа ји ма, от кри ћи ма, про на ла сци ма, 
астро ном ским те ко ви на ма уоп ште ко је да нас са чи ња ва ју ту на у ку“ 
(из Ми шко ви ће вог пред го во ра). Чи ни нам се из у зет но зна чај ним и при-
влач ним за ши ри круг чи та ла ца то што Хро но ло ги ја не оста је са мо 
у рав ни шкр тог, ого ље ног по да тка, већ че сто и срећ но пре ра ста у 
са же ти и ци зе ли ра ни ко мен тар, осо бе ну ми ни ја ту ру из исто ри је на у-
ке. Том ми ни ја ту ром се до ча ра ва вре ме у ко ме на ста је астро ном ска 
те ко ви на, ци ти ра ју из во ри, да ју до дат на струч на об ја шње ња и го во-
ри о зна ча ју про на ла ска. Гра ђа је хро но ло шки рас по ре ђе на по го ди на-
ма, сва ки по да так је обе ле жен ред ним бро јем. По сле опи са по да тка, 
од но сно зби ва ња или от кри ћа, на во ди се име ак те ра—про на ла за ча и 
на кра ју у за гра да ма из вор по да та ка. Име на лич но сти да та су у фо-
нет ској тран скрип ци ји а за тим у ори ги на лу у за гра да ма. Обе књи ге 
Хро но ло ги је има ју ре ги стар име на а ис пу ње не су и број ним илу стра-
ци ја ма у цр но-бе лој тех ни ци: фо то гра фи ја ма, цр те жи ма, умет нич-
ким пор тре ти ма, ди ја гра ми ма и сл.

При из ра ди Хро но ло ги је Ми шко вић се ко ри стио број ним пре-
гле ди ма и исто ри ја ма раз вит ка астро но ми је као и мо но гра фи ја ма о 
по је ди ним астро но ми ма. То је углав ном ли те ра ту ра нео спор не ре-
пу та ци је, на ста ла и об ја вље на пре дру гог свет ског ра та осим књи ге 
Е. Ци не ра (E. Zin ner) о Ко пер ни ко вом уче њу, С. И. Ва ви ло ва (С. И. 
Ва ви лов) о Иса ку Њут ну, Ж. Мар ко ви ћа о Ру ђе ру Бо шко ви ћу и Па-
не ку ко ве (E. Pan ne ko ek) Исто ри је астро но ми је. До ми ни ра ју из да ња 
на фран цу ском је зи ку, по том на не мач ком, док су ен гле ска знат но 
сла би је за сту пље на. Ту се на ла зе Беј ли је ва (J. S. Ba illy) Исто ри ја 
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астро но ми је из 1775, Де л а им бро ва (J. B. J. De lam bre) из 1817-1821, 
Ла пи а со ва (P. S. La pi a ce) из 1821, Ара го о ва (F. Ara go) из 1860, Ме-
дле ро ва (J. H. V. Ma dler) из 1872-73, Хе фе ро ва (F. Ho e fer) из 1879, 
Вол фо ва (R. Wolf) из 1879, Бер тра но ва (J. Ber trand), Тан ри е ва (P. 
Tan nrey), Дре је ро ва (J. L. E. Dreyer), за тим тро том на Ро зен бер го ва 
(F. Ro sen berg) Исто ри ја фи зи ке из 1882-1890. По дат ке је Ми шко вић 
пре у зи мао и из пе ри о дич них пу бли ка ци ја. Да би обез бе дио си гур-
ни ју ве ри фи ка ци ју по да та ка че сто на во ди и ви ше из во ра за исту ин-
фор ма ци ју. Ова ква ви ше стру ка про ве ра зах те ва ла је и тру да и стр-
пље ња па су хро но ло ги је као што је Ми шко ви ће ва пра ва рет кост и у 
раз ви је ни јим кул тур ним и на уч ним сре ди на ма, под виг ко ји се рет ко 
пред у зи ма или по на вља.

Ми шко вић је био све стан свих огра ни че но сти и не до ста та ка ко је 
под ра зу ме ва ова кав рад, за ме тан, пи пав и ду го тра јан, по го то во пред у-
зет у сре ди ни ко ја не ма тра ди ци је и раз у ме ва ња за ту вр сту по сла а ни 
бо га те би бли о те ке, спе ци ја ли зо ва ну ли те ра ту ру и ком плет не фон до ве 
пе ри о ди ке. Ако се све ово узме у об зир Ми шко ви ћев под виг до би ја 
још ви ше у зна ча ју. И сам Ми шко вић ће ре ћи да по сто је по да ци ко ји 
ни су уне ти у Хро но ло ги ју из про стог раз ло га што се ни су на ла зи ли 
у ње го вој лек ти ри. Та лек ти ра се за др жа ва, ви де ли смо, на ра до ви ма 
из нај ра зви је ни јих за пад но е вроп ских сре ди на (Не мач ка, Фран цу ска, 
Ен гле ска), сре ди на ко је ни су ли ше не и ком плек са су пер и ор но сти у 
од но су на оста ле, услов но ре че но, пе ри фер не кул тур но ци ви ли за циј-
ске сре ди не (Ара пи, ис точ на Ази ја, Ибе риј ско по лу о стр во). Отуд је 
ра зу мљи во што у Ми шко ви ће вом ви до кру гу не ма, а и у ње го вој хро-
но ло ги ји од су ству ју, на при мер, шпан ски астро но ми Ви сен те Мут (Vi-
cen te Mut) и Хо се де Са ра го са (Jo se de Za ra go za). Мут (1614—1687) 
је астро ном прак ти чар ко ји је ме рио да љи ну са зве жђа Пле ја да, пи сац 
де ла Ob ser va ti o nes mo tu um ce le sti um (1666) i Co men ta ri um MDCLXV 
(1666), по сма трач ко ме те из 1664. го ди не чи је је кре та ње об ја снио 
па ра бо лич ном пу та њом и ти ме се увр стио у ства ри у Њут но ве прет-
ход ни ке. Са ра го са (1627—1679) је ма те ма ти чар и астро ном-је зу и та, 
ко ји је у Ма дри ду об ја вио 1675. го ди не де ло Esp he ra en co mun, ce le ste 
y ter ra qu ea. От крио је 1677. го ди не јед ну ко ме ту и на пи сао нај ком-
плет ни ју рас пра ву о астро но ми ји у сво ме до бу. За Кри сто фа Кла ви у са 
(Chri stoph Cla vi us) на ве шће Ми шко вић две раз ли чи те го ди не ро ђе ња 
(по да ци бр. 194 и 197 у пр вој књи зи), што се мо же об ја сни ти ко ри-
шће њем два раз ли чи та из во ра. За Ко пер ни ко вог при ста ли цу Ен гле за 
Ро бер та Ре кор да (Ro bert Re cord) Ми шко вић ка же „не ки“ ли ша ва ју ћи 
нас би ло ка квих до дат них ин фор ма ци ја (по да так бр. 192). Ту су и про-



111ИСТОРИЈА АСТРОНОМИЈЕ У РАДОВИМА ВОЈИСЛАВА В. МИШКОВИЋА

бле ми око тран скрип ци је, пре во ђе ња и на во ђе ња ори ги нал ног на зи ва 
де ла, али све је то за не мар љи во ка да се са гле да це ли на Ми шко ви ће вог 
про јек та и оства ре ња. Тај ле то пис ни је са мо фак то гра фи ја, ко нач ни 
ис ход тра га ња, не го и са мо то тра га ње са свим сво јим успо ни ма и па-
до ви ма. Хро но ло ги ја је сте исто ри ја раз во ја пој мо ва, ин стру ме на та, 
ка лен да ра, на уч них дру шта ва и оп сер ва то ри ја, али је то, пре све га, 
сло во о љу ди ма и њи хо вој не у то љи вој же ђи за са зна њем, за раз у ме-
ва њем при ро де и ње них ме ха ни за ма. Де фи лу ју кроз Ми шко ви ће ву 
Хро но ло ги ју мно ги зве здо чат ци, фан та сте и за љу бље ни ци на у ке, 
астро но ми, фи ло зо фи, ма те ма ти ча ри, ме це не и кле ри ци, ме ди ци на-
ри, ге о гра фи, пи сци, ге о ме три, ама те ри и про фе си о нал ци, гра де се 
на уч ни си сте ми и иде о ло ги је, ра ту је са тај на ма ко смо са и за блу да ма 
вре ме на, ра но се на ја вљу ју не про ве ре на и жур на от кри ћа а по зно 
сти же пра во са зна ње и му дрост ве ри фи ко ва ног, из ве сног. Ово уз бу-
дљи во шти во осва ја упра во сво јом јед но став но шћу, не на ме тљи вом 
ди дак ти ком у осно ви ко је се скри ва по ру ка о дра ми раз во ја на уч ног 
са зна ња, о ве ли чи ни жр тве ко ју сва ка спо зна ја тра жи и о то ме ка ко 
су епи сте мо ло шке осно ве и ме то до ло ги ја сва ке на у ке, па и астро-
но ми је, исто риј ски усло вље не прет ход ним по бе да ма или по ра зи ма. 
Мо жда је вре ме да се раз ми шља ка ко на ста ви ти Ми шко ви ћев труд и 
ње го вој Хро но ло ги ји при дру жи ти те ко ви не са вре ме не астро но ми је, 
пре све га астро фи зи ке.

Ми шко ви ће ва сту ди ја о Хи пар ху за па жен је при лог исто ри ји 
астро но ми је на стао као плод Ми шко ви ће вих уду бљи ва ња и тра га ња 
по ра зно ли ким исто риј ским из во ри ма а пре све га по већ при зна тим ра-
до ви ма из исто ри је астро но ми је. О Хи пар ху, нај за слу жни јем ме ђу хе-
лен ским астро но ми ма, пи сао је код нас је ди но Ми лу тин Ми лан ко вић 
у сво јој „Исто ри ји астро ном ске на у ке од ње них по че та ка до 1727“, 
по све тив ши му, ка ко то Ми шко вић ис ти че, укуп но стра ну и по тек-
ста. Ми шко вић сма тра да је Хи парх за слу жио и ви ше од то га и да му 
се Ми лан ко вић ни је оду жио на пра ви на чин, не го му је чак не пра вед но 
од ри цао аутор ство над не ким про на ла сци ма (нпр. пре це си је) или ни је 
ни по ми њао из ве сне Хи пар хо ве спи се или от кри ћа. Ми шко вић не го ду је 
што Ми лан ко вић про гла ша ва Хи пар ха „прак тич ним астро но мом“, 
ис ти чу ћи ка ко је упра во Хи парх обо га тио астро ном ску на у ку ни зом 
ко ри сних основ них пој мо ва на ко је астро но ми ње го вог до ба ни су ни 
ми сли ли. Ми шко вић је и од лу чио да се по за ба ви Хи пар хом пре све га 
за то што у на шој ли те ра ту ри не по сто ји рад о Хи пар ху као астро-
но му — го ро ста су хе лен ског ду ха, а по том и због мно гих кон тро вер зи 
ко је пра те рад и оце ну ра да Хи пар ха. Тре ћи раз лог је сте же ља да се 
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са чи ни пре глед свих Хи пар хо вих де ла ко је спо ми њу дру ги астро но ми 
ис ти чу ћи ка ко су се њи ма слу жи ли.

Ми шко ви ће ва мо но гра фи ја, оби ма 54 стра ни це, са сто ји се 
од увод не ре чи — основ них по да та ка о Хи пар ху (нај ве ро ват ни је 
190–125. год. п. н. е.), за тим раз ма тра раз вој астро но ми је у пред-
хи  пар хов ском пе ри о ду (Хе ра клид Пон ти јац, Ти мо ха рис, Ари стил 
Са мо ша нин, Ари старх са Са мо са, Ар хи мед, Ера то стен и Апо ло-
ни је Пер ге јац). Да ље је Хи пар хов жи вот и рад за ни мљи во опи сан, 
за тим су пред ста вље ни астро ном ски ин стру мен ти из пред хи пар хо-
вог и Хи пар хо вог вре ме на (гно мон, сун ча ни ча сов ник, клеп си дра, 
сфе ра, ди оп тар, сфер ни и пла нис фер ни астро лаб, еква тор ска и зо ди-
јач ка ар ми ла), као и раз вој астро но ми је у пост хи пар хо вом пе ри о ду 
(По си до ни је, Со зи ген из Алек сан дри је, Стра бон, Кле о мед, Се не ка, 
Те он из Смир не, Сим пли ци је и Пто ло меј). По пу лар ним, жи вим и 
ја сним сти лом Ми шко вић бра ни сво је уве ре ње да је Хи парх „пр ви 
пра ви осни вач на у ке о ва си о ни“. Ис ти че да је Хи парх увео пој мо ве 
ге о граф ске ши ри не и ду жи не, осло бо дио је по сма тра ња деј ства па-
ра лак се, из ра чу нао пр ве та бли це Сун че вог кре та ња (за 600 го ди на 
уна пред), из ра дио ка та лог зве зда (уз по ло жај сва ке зве зде на ве де на 
је при вид на ве ли чи на и сјај), от крио пре це си ју рав но днев ни ца итд. 
Ми шко вић не сле ди са мо при хва ће не ин тер пре та ци је већ до да је и 
низ лич них за па жа ња, хи по те за и ста во ва. За ме ра Хи пар ху што ни-
је при хва тио ни ти обра тио па жњу на Ари стар хов хе ли о цен трич ни 
си стем све та. По ле мич ки је на сту пио и про тив Пто ло ме ја до во де ћи 
га у пи та ње и као по сма тра ча и као про на ла за ча астро ном ских ин-
стру ме на та, што баш и ни је би ло уоби ча је но у исто ри ји астро но ми је 
(стр. 4041). Ми шко вић ће Пто ло ме ју оспо ри ти и аутор ство зве зда ног 
ка та ло га об ја вље ног у Ал ма ге сту тврд њом да је то у ства ри пре ве-
ден Хи пар хов ка та лог, са мо са по гре шном вред но шћу пре це си је на 
ка сни ји екви но циј. И на при ме ру ове мо но гра фи је ви ди мо да кле да 
Ми шко вић ни је био са мо па сив ни при ма лац прет ход них ста во ва и 
по гле да већ ра до знао и кри тич ки дух, склон тра га њу, про ве ра ва њу, 
ре ша ва њу кон тро вер зи.

Ми шко вић је по ред ових на бро ја них ра до ва на пи сао још не ко-
ли ко кра ћих при ло га из исто ри је астро но ми је. То је, пре све га, бро-
шу ра L'Ob ser va to i re astro no mi que de l’Uni ver si te de Bel gra de ко ја 
са др жи исто ри ју ове уста но ве, пре глед ак тив но сти и пу бли ка ци ја. 
За тим тре ба ис та ћи и рад Астро ном ска на у ка у Срп ској ака де ми ји 
на у ка и дру штви ма из ко јих је про ис те кла (Глас СА НУ CCLXXXIX 
i CCXCII).



113ИСТОРИЈА АСТРОНОМИЈЕ У РАДОВИМА ВОЈИСЛАВА В. МИШКОВИЋА

Сви Ми шко ви ће ви ра до ви по све ће ни исто ри ји астро но ми-
је зна лач ки су са чи ње ни, од ли ку ју се јед но став но шћу из ла га ња и 
сми слом за ин фор ма ци ју, за по да так и ко мен та р у пра во вре ме и на 
пра вом ме сту. Ова квом сво јом плод ном де лат но шћу Ми шко вић се 
при дру жио оној до ма ћој тра ди ци ји у ко јој су пи са ли мно го чла но-
ви Ака де ми је: Ј. Жу јо вић, М. Пе тро вић—Алас, И. Ђа ја, М. Ми лан-
ко вић, А. Би ли мо вић, Т. Ан ђе лић. По пу ла ри за тор ска усме ре ност 
ове тра ди ци је ни је са мо пу ко ши ре ње ин фор ма ци ја већ и чин де-
мо кра ти за ци је на у ке, ње ног отва ра ња и уте ме ље ња у јав но сти. На-
ша је же ља да се ова тра ди ци ја на ста ви и да сти че но ве по кло ни ке 
она ко при вр же не, струч не и ком пе тент не ка кав је био Во ји слав В. 
Ми шко вић.

Ра до ви Во ји сла ва В. Ми шко ви ћа по све ће ни
исто ри ји астро но ми је

О сте лар ној астро но ми ји, Ле то пис Ма ти це срп ске, 1927, 311,1 -2; 53-68.
L’Ob ser va to i re astro no mi que de l’Uni ver si te de Bel gra de, Bel gra de, Imp. 

nat. de royaume de Yugo sla vie, 1939, p. 19.
Уло га астро но ми је у са рад њи са оста лим на у ка ма, Глас СКА, 1941, 

CLXXXV, Пр ви раз ред, 92, 3-13. (При ступ на ака дем ска бе се да).
Сто го ди шњи ца Неп ту но ва от кри ћа. – На у ка и тех ни ка, 1946, II, 4; 

261-273.
Хро но ло ги ја астро ном ских те ко ви на, Ва си о на, 1954, II, 3-4, 82-83; 

1955, III: 3, 65-66; 4, 90-91; 1956, IV: 1, 22-23.
Ev gen Jo sif Del port, Го ди шњак на шег не ба за 1957, XXI, 1956, 157-159.
Две астро ном ске го ди шњи це, Го ди шњак на шег не ба за 1958, XXII, 

1957, 193-217. (Збир ка астро ном ско-ну ме рич ких ра до ва Астро-
ном ско-ну ме рич ке сек ци је Ма те ма тич ког ин сти ту та СА НУ, 
IX).

A Hi sto ri cal Study on the Pri sma tic Astro la be, Vi stas in Astro nomy, 1968, 
9, 93-95.

Jo han nes Ke pler 1571-1630, Бе о град, СА НУ, 1972, str. (8)+48.
Ни ко ла Ко пер ник 1473-1543, Тех ни ка, 1973, XXVII, 5; 97-101 (833-837).
Астро ном ска на у ка у Срп ској ака де ми ји на у ка и дру штви ма из ко-

јих је про ис те кла. Астро но ми ја у ДСС и СУД, Глас СА НУ, 1974, 
CCLXXXIX, Оде ље ње при род но-ма те ма тич ких на у ка, 36; 247-
278. (До пун ски текст у: Глас СА НУ, 1974, CCXCII, Оде ље ње при-
род но-ма те ма тич ких на у ка, н.с, 38; 113-117). 



БРАТСТВО114

Хро но ло ги ја астро ном ских те ко ви на, Мл. – Бе о град, СА НУ, 1975-
1976, стр. (6)+133; (6)+148.

Хи парх, Бе о град, СА НУ, 1976, стр. XI+59. (По себ на из да ња СА НУ, 
CDXC, Оде ље ње при род но-ма те ма тич ких на у ка, 45).

Милица Инђић



PRVA SVETOSAVSKA SVETKOVINA 
U BOSNI I HERCEGOVINI

Прошло је, ево, двадесет година од новог почетка, од краја за-
бране којом је безбожна власт Нове Југославије 1946. укинула 
српској деци школску славу Светог Саву. Највећег и најомиљенијег 
српског светитеља, Оца нашег Светог Саву, опет заједно славе хра-
мови Српске православне цркве и српске школе овде и у расејању. 
Слави се и по домовима културе и свечаним салама хотела и ресто-
рана, јер први српски архиепископ, просветитељ и књижевник био 
је и први српски законописац, први српски лекар, први српски ди-
пломата... Три последња дана сваког јануара као да су резервисана 
за вести о светосавским академијама, светосавским баловима, све-
тосавским беседама и школским славама са веселим ђачким приред-
бама – у Србији и Републици Српској, али и у земљама у окружењу, 
у западној Румунији и јужној Мађарској, а и даље по Европи, Азији, 
Африци, Америци, Аустралији – где год има Срба, где год има рода 
српског, светосавског. 

После свих ужаса верског рата на Балкану (1991-1995), Срби су 
се споро враћали на своја имања у српским крајинама у Хрватској и 
у српским областима у муслиманско-хрватској Федерацији у Босни 
и Херцеговини, а и ко се вратио углавном нема ни посла, ни имовине 
које је имао кад је одлучио да избегне судбину коју су му, као и њего-
вим прецима 1941, намениле новоусташе и јуришници нових ханџар 
дивизија, овог пута с муџахединима, с браћом по крволочности. Ни 
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у Хрватској, ни у м-х Федерацији у БиХ нема данас ни мрве школског 
програма за српску децу (напротив, у уџбеницима се систематски 
распирује мржња према свему што је српско, светосавско), па тешко 
да ће ико скоро да бар помене првом српског просветитеља, а камоли 
да га и слави. У Црној Гори Светог Саве сете још са мо стран ке чи је 
се ру ко вод ство још ни је од ре кло срп ства у се би. 

Све тог Са ву, као за штит ни ка сво јих за на та не кад су свет ко ва ли 
ужа ри, му тав џи је, опан ча ри и обу ћа ри, али ка ко су се га си ли ти за на-
ти, та ко су им  се и сла вља та њи ла, про ре ђи ва ла. 

Про чи тао сам не где да се у Аустриј ској на род ној би бли о те ци чу-
ва уџ бе ник тре ћег и че твр тог раз ре да срп ско-ла тин ске шко ле у Срем-
ским Кар лов ци ма из 1734. го ди не, и да се из ње га „ви ди да ни је би ло 
на ста ве на Дан Св. Са ве 14. ја ну а ра (по ста ром ка лен да ру)“, али др-
жим да то не мо же би ти пр ви пи са ни траг о Са вин да ну као школ ској 
сла ви, јер не ра дан дан ни је сла ва, као што ни је би ла сла ва ни оба ве за 
да се по Ми ло ше вој на ред би 1823. го ди не на Дан Св. Са ве иде у цр кву, 
а још ма ње ње го ва ка сни ја прет ња гло бом, ап сом и те ле сном ка зном 
они ма ко ји „на тај дан не до ла зе у цр кву и не за тва ра ју сво је ду ћа не“. 
Са вин дан је пра зник ра до сти у све то са вљу и пр ва та ква про сла ва у 
шко ли мо гла би би ти она ко ју је зе мун ски па рох Јеф ти ми је Ива но вић 
ор га ни зо вао 1812. го ди не, јер је та да „све ти тељ про гла шен па тро ном 
ме сних шко ла“, па ће слич на про сла ва би ти и у Пе шти 1838. и у Се ге-
ди ну го ди ну по том. На Се ге дин ској про сла ви Са вин да на пр ви пут је 
из ве де на Све то сав ска хим на „Вос клик нем љу бо ви ју“, ко ја је по ни кла 
у ку ве ждин ском ма на сти ру, баш у оном у ко јем је код рев но сног не-
го ва те ља све то сав ског кул та, ар хи ман дри та и пе сни ка Ни ка но ра Гру-
ји ћа, учио бу ду ћи ор га ни за тор пр ве све то сав ске про сла ве у Зе му ну, 
па рох Јеф ти ми је Ива но вић. 

Са вин дан је по стао и ве ли ки на ци о нал ни пра зник, и школ ска сла ва 
1840. го ди не у пре сто ном Кра гу јев цу, у Ср би ји кне за Ми ха и ла Обре но-
ви ћа, од лу ком Со вје та Кне же ви не (2. ја ну а ра), па је већ исте го ди не 
(по сле са мо 12 да на) све ча но про сла вљен уз при го дан про грам у кра-
гу је вач ком Ли це ју. „У под не је био све ча ни ру чак са пу но здра ви ца, на 
кра ју сва ке пу ца ло се из пран ги ја (де вет ока цр ног ба ру та). Оп шти на 
је при ло жи ла ов на, ко ји је пе чен на ра жњу и бу ре ви на. Са ку пљен је 
при лог за си ро ма шне уче ни ке, би ло је и ду ка та и фо рин ти. Цео град 
је узео уче шћа у про сла ви. У про зо ри ма су го ре ле во шта ни це. Сву да 
се пе ва ло и ра до ва ло. Ђа ци су би ли у цен тру па жње.“.1 У при годном 

1  Ж. Ту цић у бе о град ском “Гла су јав но сти“ 27. ја ну а ра 2006.
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про гра му у Ли це ју хо ром је ди ри го вао Ву ка шин Ра ди шић, про фе сор 
по е ти ке и је лин ског је зи ка, ко ји је, ина че, и пред ло жио (5. де цем бра 
1839) рек то ру Ата на си ју Ни ко ли ћу да се Све ти Са ва „узме за па тро-
на шко ле“, а рек тор то бр зо про сле дио ми ни стру про све ште ни ја. Од 
1841. Све ти Са ва се сла вио у ско ро свим ме сти ма Кне же ви не Ср би је, 
а хим на „Ус клик ни мо с љу ба вљу“, по сле Бе о гра да (1843), би ла је део 
сва ког све то сав ског про гра ма. 

У Цр ној Го ри кне за Да ни ла Све ти Са ва је школ ска сла ва од 1856. 
го ди не. У Ста рој Ср би ји, ко ја је та да још би ла под Тур ци ма, пр ва све-
то сав ска све ча ност је 1873. го ди не у Вра њу, али се „мо ра ло пе ва ти 
на мно га ја ље та и сул та ну Ази зу“.2 

Ако би и ста ја ла тврд ња да се Са вин дан у Бо сни и Хер це го ви ни 
про сла вљао од 1878. го ди не, не сто ји да је то би ло за то што но ви 
оку па тор (Аустри ја уме сто до та да шње Тур ске) ни је спре ча вао. На про-
тив, власт цр но-жу те мо нар хи је ите ка ко је оме та ла, спре ча ва ла, па и 
про го ни ла све што је срп ско у БиХ, упор но до сво је про па сти 1918, али 
је би ла при ну ђе на да, по сле апе ла и жал би срп ских, бар по ма ло и по вре-
ме но по пу сти, као што је тур ска власт по пу шта ла по сле срп ских апе-
ла и жал би аустриј ском ца ру у вре ме по сле 1860. го ди не. Же љу и стал-
не на по ре да срп ску пра во слав ну цр кву у БиХ ста ви под сво ју кон тро лу 
аустриј ска вла да је до гу ра ла чак до кон вен ци је с ца ри град ском па три-
јар ши јом (16. мар та 1880), кад је ње ном ца ру, аустриј ском, да то пра во 
да по ста вља ми тро по ли те у Бо сни и Хер це го ви ни, па је пр ви Са во Ко-
са но вић био ми тро по лит са мо од 29. мар та 1881. до 14. ју на 1885, јер 
се ус про ти вио про те жи ра њу рим ске про па ган де у БиХ. Ми тро по лит 
Ко са но вић је под нео остав ку ца ри град ској па три јар ши ји, али му је ту 
остав ку ува жи ла аустриј ска власт, у но вем бру те го ди не, да би 23. де-
цем бра цар по ста вио но вог, ми тро по ли та Ни ко ла је ви ћа, ко ји се још и 
не ка ко но сио с вла шћу, а по сле ње го ве смр ти (6. фе бру а ра 1896) ја вио 
се у на ро ду же сток ре волт што су цр кве не вла сти под ле гле ути ца ју 
др жав них вла сти. „По крет тај био је осо би то јак у Са ра је ву и Мо ста-
ру, где су се пра во слав ни Ср би би ли го то во од лу чи ли од цр кве... Та ко 
је др жав на власт го ни ла и уки да ла ве ро и спо вед не шко ле, за бра њи ва ла 
про сла ву Св. Са ве и ра ди ла си сте мат ски на то ме да ство ри свој све-
ште нич ки ка дар, ко ји ће би ти ње но по слу шно ору ђе. За вре ме те бор бе 
пред став ни ци срп ског на ро да пи са ли су пред став ке и ме мо ран ду ме и 
тра жи ли су по моћ од ца ри град ске па три јар ши је. На по слет ку је, по сле 
го то во де сет го ди на, скло пљен ком про мис из ме ђу срп ских пред став ни-

2  Исто.
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ка и др жав не вла сти. Ре зул тат тог ком про ми са био је цр кве ни устав 
што су га до би ли Ср би 6. ав гу ста 1905. год.“3

Но, да се вра ти мо у тур ско вре ме, у 1840. го ди ну, ка да је из гле-
да ло да се Бо сна сми ри ла по сле бу не иза зва не од лу ком но вог сул та на 
Аб ду ла Ме џи да да из да Там зи мат (1839) ко јим је „би ла обез бе ђе на 
сви ма по да ни ци ма Тур ске лич на имо ви на и си гур ност и јед на кост 
пред за ко ном“4. Из гле да ло је, али ни је би ло та ко. Оси ље не аге и бе го-
ви ни су бен да ли ни сул та но вог фер ма на из 1843, ко јим је огра ни чио 
пра во упо тре бе кме то ва, ни ње го вог фер ма на из 1848. ко јим је, на 
ин тер вен ци ју стра них си ла, уки нуо бе глу ке, а оба ве зе пре ма бе го ви ма 
пре тво рио у по рез, чи ме је по ло жај ра је по стао још те жи, јер је по-
рез уве ћан, па се и хри шћан ско ста нов ни штво уз не ми ри ло, ус ко ме ша-
ло. Ре фор ма ма се на ро чи то опи ра ла Кра ји на, ко ја је успе шно од би ја-
ла и све ре фор ме, и све на па де сул та но ве вој ске, али: по сле 25 го ди на 
анар хи је и увек не ког ра то ва ња, у Бо сну и Хер це го ви ну 1850. го ди не, 
по на ло гу сул та на Ме џи да, до ла зи Омер па ша Ла тас да за ве де ред, 
да на сва ки на чин са вла да про тив ни ке сул та но ве, ка ко би се ре фор ме 
ко нач но спро ве ле, по што-по то! Омер па ша уда ра пра во на Кра ји ну, 
ко ја се већ сле де ће го ди не опо ра вља и чак за у зи ма Јај це, али је Омер 
па ша раз би ја и осва ја и Јај це, и Би хаћ. Сло мив ши (1851) уста нак бо-
сан ског бе го ва та, на че лу са ве зи ром Ху се ин-ка пе та ном Гар да шче ви-
ћем, Омер па ша је ста вио тач ку на от пор сул та но вим ре фор ма ма, 
али „за сло бо ду Бо сне и Хер це го ви не и за сво ју сло бо ду по чи њу са да 
да се бо ре пра во слав ни Ср би“5

Омер па ша, ина че Ср бин из Ли ке, Ми хај ло Ла тас, по бе гао је 1827. 
го ди не из аустриј ске вој ске (про не ве рио не ки но вац) и до шао у Ба ња лу-
ку, где се код тр гов ца Али је Бо јо ви ћа за по слио као пи сар и слу га. Ту је 
при мио ислам и под но вим име ном (Омер) уско ро оти шао у Ви дин, па 
у Ца ри град, где је ус пео да мла дом Аб ду лу Ме џа ду, бу ду ћем сул та ну, бу-
де учи тељ тех нич ког цр та ња и та ко стек не ње го ву на кло ност. Кад је 
дру ги пут до шао у Ба ња лу ку, 1850. као му шир (мар шал) сул та но ве вој-
ске, дру жио се с ба ња луч ким фра тром Ива ном Фра ном Ју ки ћем, зна ме-
ни тим фра њев цем, про све ти те љем, књи жев ни ком и пу то пи сцем, али 
ни јед ног тре на ни је за по ста вљао за да так ко ји је до био; напро тив, 
по ка зао је у то ме то ли ко рев но сти да су ба ња луч ки Тур ци с уз да хом 

3  С. Ста но је вић: Исто ри ја Бо сне и Хер це го ви не, изд. Др жав на штам па ри ја Кра-
ље ви не Ср би је 1909; фо то тип ско из да ње “Зво ник“, Бе о град 1999. стр. 91.

4  Исто, стр. 78. 
5  Исто, стр. 79.
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го во ри ли „Алах, Алах, ђе га по тур чи смо“.6 На ре дио је Омер па ша и „да 
Тур ци не сме ју ви ше ку пи ти од ра је ни ка ква дан ка, не го по по ви мо ра ху 
во ди ти спи се и по мо ћу кне зо ва ку пи ти ове дан ке. Та ко пре ђе по би ра ње 
по ре за и ха ра ча на по по ве и кне зо ве, а од Ту ра ка ку пи ли су Тур ци.“7 У 
на ме ри да раз о ру жа Ср бе, из дао је 1852. од го ва ра ју ћу на ред бу, али је 
у то ме имао ма ло успе ха и пре би се мо гло ка за ти да је ти ме још и 
по спе шио срп ске бу не у про ле ће 1853, а мо рао је и у Хер це го ви ну (због 
бу не Лу ке Ву ка ло ви ћа), па слич ним по слом и у Цр ну Го ру, ода кле је исте 
го ди не по ву чен и по слат на Крим, где је био ко ман дант тур ске вој ске. 
Од ла ском Омер па ше, у Бо сни и Хер це го ви ни се све вра ћа на ста ро, па 
се још и по гор ша ва; зу лум оси ље них ага и бе го ва из да на у дан се све 
те же тр пи, те ће на род но не за до вољ ство ра сти и ма њим бу на ма сна-
жи ти све до ве ли ког устан ка 1875. го ди не. 

Исто вре ме но с на ра ста њем от по ра тур ском зу лу му по ди за ла се 
и сна жи ла срп ска ве ра, све то са вље. Све че шће се пи са ло и све гла-
сни је го во ри ло да су Бо сна и Хер це го ви на од дав ни на срп ске зе мље, 
на след ство Све тог Са ве. У бу ђе њу на ци о нал не све сти Ср ба у БиХ 
нај ви ше су ура ди ла Срп ска пра во слав на цр ква и Ву ко ве књи ге, али и 
ути цај ко ји је на ка лу ђе ре, по по ве, тр гов це, за на тли је и ђа ке имао 
„Срп ско-дал ма тин ски ма га зин“8 и онај ко ји ће ка сни је има ти „Бо-
сан ска Ви ла“ (од 1885), „Зо ра“ (од 1896) и „Отаџ би на“ (од 1907). 
У по ди за њу и сна же њу срп ског школ ства за тур ског зе ма на у Бо сни 
и Хер це го ви ни на ро чи то се ис ти чу (при пад ни ци Ује ди ње не омла ди-
не срп ске) учи те љи: Сте во и Те о фил Пе тра но вић, Ђор ђе Мар ге тић, 
Фи лип Шпа ди јер, Пе тар Црн че вић и Ва со Пе ла гић, ко ји је у Ауто би-
о гра фи ји на пи сао да је ба ња луч ка Бо го сло ви ја би ла „жи во кре си во 
за уста нак ко ји би обо рио по сто је ћи ред и по ре дак у Бо сни и жи ви 
по кре тач за осло бо ђе ње и ује ди ње ње Срп ства“. 

У се ве ро за пад ном де лу Бо сне и Хер це го ви не, вр ло бли зу Ба ња лу ке, 
срп ске цр кве и ма на сти ри по сто је још од 13. ве ка: Мо шта ни ца под 
Ко за ром и Кру па под Ма ња чом, па Сту пље и Ли пље из 15. и Го ми о ни-
ца с по чет ка 16. ве ка, на чи јем је кра ју да ти ра на и пр ва пра во слав на 
цр ква у гра ду, 1596, кад је Идрис па ша до зво лио да се „са гра ди цр ква 

6  З. Пе ја ши но вић: Ба ња Лу ка, але ја ма про шло сти и са да шњо сти, изд. Град Ба-
ња Лу ка и АИС – Ме ђу на род но удру же ње на уч них рад ни ка, Ба ња Лу ка, 2009; стр. 
34.

7  А. Ивић: Уста нак у Бо сни од 1875. до 1878. год; Гра ђа за но ви ју срп ску исто ри-
ју ра та за осло бо ђе ње, изд. Штам па ри ја А. Па је ви ћа, Но ви Сад, 1884; стр. 20.

8  Кар ло вац 1836-1837; За дар 1838-1849; За греб 1850-1851; Беч 1856. За го ди не 
1852. и 1853; За дар 1862-1873.
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с ћер пи ћем“, али с об зи ром да су Тур ци те шко, вр ло те шко до зво ља ва-
ли и об но ву по ру ше них срп ских бо го мо ља, а ка мо ли зи да ње но вих, бли-
жи сам уве ре њу да је та ба ња луч ка цр ква по сто ја ла и пре 1528, кад 
су и ови До њи Кра ји (65 го ди на на кон што је Бо сна „шап том па ла“) 
по кле кли пред осман ском си лом и ор ди јом. Кад је ба ња луч ка де ле га-
ци ја до шла (1864) у Бе о град с мол бом кне зу Ми ха и лу да по сре ду је код 
сул та на да до зво ли из град њу но вог пра во слав ног хра ма у Ба ња лу ци, 
кнез их је под у чио да је бо ље – кад већ не ма ју шко ло ва ног све штен-
ства – да осну ју бо го сло ви ју, у ко јој ће свој под мла дак обра зо ва ти у 
па три от ском ду ху, те је 1866. го ди не та ко и би ло: „уте ме ље на за-
у зи ма њем ба ња луч ке пра во слав не цр кве не оп шти не, уз све ко ли ку по-
др шку ми тро по ли та да бро бо сан ског Иг ња ти ја II, кне за Ср би је Ми-
ха и ла Обре но ви ћа и ње го ве вла де, Ру ског бла го твор ног ко ми те та у 
Бе о гра ду и мно гих ви ђе них Ср ба, по нај при је тр го ва ца, Бо го сло ви ја је 
бр зо по ста ла углед на на ци о нал но-про свјет на ин сти ту ци ја у ко јој су 
се шко ло ва ли бу ду ћи све ште ни ци, учи те љи и дру ги на род ни пр ва ци“.9 
Се ти мо се, не уз гред, да је та да ми ни стар спољ них по сло ва у вла ди 
Кне же ви не Ср би је био Или ја Га ра ша нин и да је кнез Ми ха и ло, пре 
не го што ће га име но ва ти, про чи тао ње го во „На чер та ни је“, план 
у ко јем, по ред оста лог, пи ше: „Тре ће основ но на че ло ове по ли ти ке 
јест: је дин ство на род но сти, ко јег ди пло ма ти че ски за ступ ник тре ба 
да је пра вле ни је кња жев ста Ср би је. К ово ме тре ба, да кле, учи ни ти 
да се Бо шња ци и оста ли Сло ве ни обра те и код овог тре ба за шти ту 
и сва ку по моћ да на ђу.“10

На че лу Ба ња луч ке бо го сло ви је био је мла ди Ва со Пе ла гић, ко ји 
је с јед ним по моћ ни ком из во дио на ста ву и упра вљао и Бо го сло ви јом, 
и му шком и жен ском основ ном шко лом. Срп ска шко ла у Ба ња лу ци по-
сто ја ла је од 1832. го ди не, ка да су Ср би за мо ли ли бо сан ског ва ли ју да 
им до зво ли да, у цар ско здра вље, до ве ду учи те ља ко ји ће њи хо ву де цу 
по у ча ва ти у ве ри и пи сме но сти. У Пе ла ги ће вој Бо го сло ви ји, по ста-
ту ту ко ји су, уз ми тро по ли та Иг ња ти ја II, пот пи са ли про та Три фун 
Јун гић, Ђор ђе Де дић, То мо Ра ду ло вић, Јо во Пи ште љић, Јо во Кне же-
вић, Са мо и Јо во Ми лић, Ри сто Ву кић и Са во Бил би ја, као чла но ви 

9  З. Пе ја ши но вић: Ба ња Лу ка, але ја ма про шло сти и са да шњо сти, изд. Град Ба-
ња Лу ка и АИС – Ме ђу на род но удру же ње на уч них рад ни ка, Ба ња Лу ка, 2009; стр. 
36.

10  На чер та ни је И. Га ра ша ни на штам па но у књи зи Срп ски на ци о нал ни про грам 
(до ку мен ти и ми шље ња), при ре дио и пред го вор на пи сао Ни ко ла Б. По по вић, изд. 
ДМП, Бе о град, и Гра фо Марк, Лак та ши-Бе о град, 2000; стр. 33.
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школ ског од бо ра, ду жни су (по чла ну 19) да бри ну „да сва ке го ди не на 
Све тог Са ву, про све ти те ља срп ског, да у име ове шко ле бу де све та 
Ли тур ги ја, у ко јој ће се спо ме ну ти име на при ло жни ка, чла но ва, учи-
те ља и уче ни ка исте шко ле“11 Та ко ђе је, чла ном 37. би ло од ре ђе но: 
„ду жност је Упра ви те ља да го во ри бе сје ду на дан Св. Са ве...“12

Пр ву Све то сав ску бе се ду у Ба ња лу ци, да кле, пр ву и у Бо сни и Хер-
це го ви ни, имао је пр ви упра ви тељ и учи тељ ба ња луч ке Бо го сло ви је 
Ва со Пе ла гић, 1867. го ди не (ни је са чу ва на), на пр вој све то сав ској све-
ча но сти, на пр вој про сла ви Са вин да на, ко ја је – као што се ле по ви ди 
на пр вој стра ни при ло га13 – би ла не са мо за уче ни ке, не го се „ску пи ла 
сва пра во слав на срб ска об шти на у зда ние бо го слов ско“. 

Због упор ног на ци о нал ног ра да, а не спрем ног на ком про ми се, Ва-
су Пе ла ги ћа су вла сти 1869. го ди не про те ра ле у Ма лу Ази ју. Бо го сло-
ви ја је, по сле кра ћег за сто ја, на ста ви ла рад у не у слов ној згра ди цр-
кве не оп шти не – све до 1871. кад је пре шла у но ву на мен ску згра ду. 
Ба ња луч ка Бо го сло ви ја ра ди ла је до кра ја школ ске 1874/1875. и од 212 
упи са них од шко ло ва ла 67 све ште ни ка и учи те ља ко ји су ши ри ли пра-
во слав ну ве ру, про све ту и кул ту ру у Бо сни и Хер це го ви ни под но вим 
оку па то ром, Аустри јом. Ка кве су би ле све то сав ске про сла ве у тим 
но вим усло ви ма (од 1878) или бар ка кве су би ле же ље и на ме ре ор га-
ни за то ра, мо же се ви де ти из по зив ни ца за те про сла ве об ја вље не у 
12. бро ју на шег ча со пи са.14 Сла ви ло се у Би ха ћу, Бо сан ском Пе тров-
цу, Брч ком, Бу гој ну, Вар цар-Ва ку фу, Гра ча ни ци, До бо ју, До њој Ту зли, 
Кљу чу, До њем Ва ку фу, Ли јев ну, Пр ња во ру, Сан ском Мо сту, Са ра је ву, 
Те шњу, Че ча ви и у Ба ња лу ци, у гра ду у ко јем је 1867. го ди не, у Бо сан-
ско-ба ња луч кој бо го слов ској шко ли, би ла пр ва Све то сав ска свет ко ви-
на у Бо сни и Хер це го ви ни.

Ду шко М. Пе тро вић

11  “Пра ви ла основ на за бо сан ско-ба ња луч ку бо го слов ску шко лу“ штам па на у 
“Пр вом ше ма ти зму пра во слав не срп ске ми тро по ли је ба ња луч ко-би хаћ ке за го ди ну 
1901“, фо то тип ско из да ње “сто го ди на по сли је“, Ба ња Лу ка 2001; стр. 219.

12  Исто, стр. 222.
13 Све то сав ска свет ко ви на у ба ња луч кој бо го сло ви ји, књи га об ја вље на у Но вом 

Са ду, у Пла то но вој књи го пе чат њи, 1867, а чу ва се (Р19. Св.I.382.1) у Би бли о те ци 
Ма ти це срп ске. 

14  “Брат ство“ бр. 12, изд. Дру штво СВЕ ТИ СА ВА, Бе о град, 2008; стр. 141-
157.



БРАТСТВО122



123ПРВА СВЕТОСАВСКА СВЕТКОВИНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ



БРАТСТВО124



125ПРВА СВЕТОСАВСКА СВЕТКОВИНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ



БРАТСТВО126



127ПРВА СВЕТОСАВСКА СВЕТКОВИНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ



БРАТСТВО128



129ПРВА СВЕТОСАВСКА СВЕТКОВИНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ



БРАТСТВО130



131ПРВА СВЕТОСАВСКА СВЕТКОВИНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ



БРАТСТВО132



133ПРВА СВЕТОСАВСКА СВЕТКОВИНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ



БРАТСТВО134



135ПРВА СВЕТОСАВСКА СВЕТКОВИНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ



БРАТСТВО136



GOVOR PROTE STEVANA DIMITRIJEVI]A 
NA DAN SV.SA VE U SRP SKOJ GIM NA ZI JI 

U SKO PQU 1905. GO DI NE

Јед на од лич но сти ко ја је, по ре чи ма све тог вла ди ке Ни ко ла ја Ве-
ли ми ро ви ћа, обе ле жи ла пр ву по ло ви ну про шлог сто ле ћа не сум њи во 
је про та Сте ван М. Ди ми три је вић. У Ар хи ву СА НУ у Бе о гра ду1, где 
се на ла зе дра го це на све до чан ства о жи во ту и ра ду овог ве ли ког и 
зна чај ног чо ве ка, про на шли смо ње гов го вор из 1905. го ди не ко ји је 
одр жао на про сла ви Св. Са ве у Срп ској гим на зи ји у Ско пљу у ко-
јој је та да био ди рек тор. Овај ње гов го вор, ко ји је сво је вр сна по е ма 
учи тељ ском по зи ву, от кри ва нам сву ве ли чи ну и ле по ту овог по зи ва 
ко ју нам је он при ка зао му дро би ра ним ре чи ма. Исто вре ме но, кроз 
овај го вор од сли ка ва се и лик и ка рак тер са мог про те Сте ве, као по-
твр да по зна те из ре ке да се ре ка упо зна је пли ва њем, а чо век го во ром. 
Оно што се та ко ђе уоча ва је не ве ро ват на исто вет ност ста ња ду ха од 
пре сто пет го ди на, са да на шњим ста њем ду ха и обра зо ва ња, ка ко 
у це лом све ту, та ко и код нас. Мо жда би овај про тин го вор тре ба ло 
мно ге, за ду же не за обра зо ва ње на ци је, да на те ра на раз ми шља ње и 
сво ђе ње ра чу на о учин ку ко ји је до би јен са да шњим на чи ном обра зо-
ва ња на ше омла ди не. 

1  Ар хив СА НУ, Исто риј ска збир ка бр. 14435, За о став шти на про те Сте ве Ди-
ми три је ви ћа.
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По што је овај го вор по мно го че му из у зе тан до но си мо га у це ли-
ни, али пре то га да је мо кра ћи жи во то пис про те Сте ве. 

Про то је реј-ста вро фор др Сте ван М. Ди ми три је вић ро ђен је 
10. ја ну а ра 1866. го ди не у Алек син цу. По за вр ше ној бо го сло ви ји у Бе-
о гра ду био је ве ро у чи тељ и пи сар Ду хов ног су да у Ни шу. У Ки је ву је 
1898. го ди не за вр шио Ду хов ну ака де ми ју. Ра дио је по том јед но вре ме 
у Бе о гра ду као про фе сор, а 1899. го ди не по стао је рек тор и про фе-
сор чу ве не Бо го слов ско–учи тељ ске шко ле у При зре ну. Срп ска Вр хов-
на вој на ко ман да, ко ја се на ла зи ла у Ско пљу по ста ви ла га је 1913. 
го ди не за ад ми ни стра то ра Ра шко– при зрен ске епар хи је, на чи јем ће 
че лу оста ти до 1920. го ди не. При ли ком по вла че ња срп ске вој ске пре-
ко Ал ба ни је, пре сто ло на след ник Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић, спа вао 
је у Про ти ном ста ну у При зрен ској бо го сло ви ји. Бу га ри су Про ту по-
сле од ла ска кра ља и срп ске вој ске ста ви ли у кућ ни при твор, а по том 
ин тер ни ра ли у Бу гар ску у Кар ло во, па не што ка сни је у Ески Џу ма ју. 
Ње го ве ђа ке из При зрен ске бо го сло ви је, ко је су Бу га ри та ко ђе ин тер-
ни ра ли, при вре ме но је при хва ти ла у Ско пљу чу ве на ле ди Пе џет, же-
на бри тан ског ди пло ма те, ко ја је по из би ја њу Пр вог свет ског ра та 
са гру пом ле ка ра и бол ни чар ки до шла да не гу је срп ске ра ње ни ке. 

По по врат ку из ло го ра, по чет ком 1919. го ди не, об но вио је рад 
При зрен ске бо го сло ви је, а 1920. го ди не по ста вља те ме ље Пра во слав-
ном бо го слов ском фа кул те ту у Бе о гра ду и по ста је ње гов пр ви де кан 
и про фе сор Исто ри је срп ске пра во слав не цр кве. Ет но граф ски од бор 
Срп ске кра љев ске ака де ми је 1922. го ди не би ра га за свог чла на. Са на-
шим ве ли ким на уч ни ком Ми лу ти ном Ми лан ко ви ћем, пре свог од ла ска 
за СССР 1923. го ди не у ве ли ку ху ма ни тар ну ми си ју за вре ме ужа сне 
гла ди ко ја је та мо ха ра ла, кон сул то вао се око из ра де но вог ка лен да-
ра, ко ји су ми тро по лит Га ври ло До жић и ака де мик Ми лан ко вић пред-
ста ви ли те го ди не у Ца ри гра ду.

За чла на Глав ног од бо ра Дру штва Цр ве ног кр ста иза бран је 
1921. го ди не а у Глав ном од бо ру Под млат ка Дру штва Цр ве ног кр-
ста био је од ње го вог осни ва ња 1923. Пред сед ник од бо ра за од ли-
ко ва ња по стао је 1934. го ди не. У про ле ће 1936. по стао је пр ви 
по ча сни док тор бо го сло вља код нас, по сле че га од ла зи у за слу же ну 
пен зи ју. Го ди не 1937, ука зом грч ког кра ља Ђор ђа II про гла шен је за 
по ча сног док то ра Атин ског уни вер зи те та. Је дан је од уте ме љи ва-
ча хра ма Св.Са ве на Вра ча ру. За вре ме Дру гог свет ског ра та ру ко-
во дио је За ду жби ном Си ме Игу ма но ва и као ак тив ни члан Цр ве ног 
кр ста ра дио на збри ња ва њу из бе гли ца. У ја ну а ру 1945. го ди не био 
је у Мо скви на из бо ру ру ског па три јар ха као де ле гат Срп ске пра-
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во слав не цр кве, а 1947. го ди не иза бран је за чла на Исто риј ског 
ин сти ту та Срп ске ака де ми је на у ка. Пред сед ник Дру штва Све тог 
Са ве био је 20 го ди на. Ве ли ки је да ро да вац На род ног и Ет но граф-
ског му зе ја у Бе о гра ду, а На род ној би бли о те ци Ср би је да ро вао је 
ви ше од по ло ви не ње ног фон да књи га и ста рих ру ко пи са. Био је 
уред ник Ве сни ка СПЦ и ду го го ди на је са ра ђи вао у „Бра ству“ а до-
ста ра до ва об ја ви ла му је и Срп ска кра љев ска ака де ми ја. У род ном 
Алек син цу са гра дио је спо мен цр кву. Пе то ри ца срп ских па три ја ра-
ха би ли су ње го ви ђа ци: Вар на ва, Га ври ло До жић, Гер ман, Па вле 
и са да шњи па три јарх Ири неј. Ње гов уче ник био је и наш чу ве ни 
ар хи тек та Алек сан дар Де ро ко. Све ти вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро-
вић, ко ме је та ко ђе про та Сте ва био учи тељ, на звао га је „Ан ђео 
Бо жи ји за ју жну Ср би ју“. Тех нич ка шко ла у Алек син цу да нас но си 
ње го во име, као и јед на ули ца у овом гра ду. Од ли ко ван је 23 пу та, 
од ди на сти ја Обре но вић и Ка ра ђор ђе вић, Срп ске пра во слав не цр-
кве, Дру штва Цр ве ног кр ста и мно гих дру гих. Упо ко јио се у Го спо-
ду 24. но вем бра 1953. го ди не.

Сво јим ве ли ким ху ма ним, на ци о нал ним, про свет но–кул тур ним 
и цр ква ним ра дом упи сао се та ко у „Не бе ску чи тан ку“ овај, не-
правд ано за бо ра вљен од срп ског на ро да и не са мо срп ског, слав ни 
гра ђа нин веч но сти. 

На кра ју овог крат ког жи во то пи са про те Сте ва на Ди ми три је-
ви ћа тре ба ис та ћи и чи ње ни цу да је у Срп ској гим на зи ји у Ско пљу 
1904. и 1905. го ди не ра дио наш про сла вље ни књи жев ник Пе тар 
Ко чић. За ди вљу ју ће је ко ли ко је он по ка зи вао по што ва ња пре ма 
про ти Сте ви и о то ме мо жда нај бо ље све до че ње го ва три пи сма 
упу ће на про ти Сте ви, ко ја су об ја вље на у ње го вим иза бра ним де ли-
ма 1986. го ди не, у из да њу са ра јев ске „Свје тло сти“ и ба ња луч ког 
„Гла са“. 

Го вор про те Сте ве Ди ми три је ви ћа одр жан на дан Све тог Са ве 
1905. го ди не у Срп ској гим на зи ји у Ско пљу на во ди мо у це ли ни. 
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[При лог]

Ва ша ек се лен ци ја, Ва ше Ви со ко пре ча сно сти, 
ми ли го сти и дра ги уче ни ци,

Па ла ми је у део та при јат на ду жност, да вас по здра вим и да уоби-
ча је ним го во ром, по сле из вр ше не мо ли тве на шем за штит ни ку и по кро-
ви те љу срп ских шко ла, Све том Са ви, от поч не про свет ни део да на шње 
про сла ве. До бро нам до шли и хва ла вам, што сте сво јим при су ством 
да на шњем сла вљу и уче шћем у нај у зви ше ни јој ра до сти на ше де це и сва-
ког Ср би на, уве ли ча ли и до пу ни ли про сла вља ње и ода ва ње по што ва ња 
све ти те љу, ко ји је отво рио ум не очи сво га на ро да и по ка зао му пут, 
ко јим се пра вој сре ћи до ла зи. Хва ла вам и до бро нам до шли!

Кад се чо век ми сли ма пре не у мно го плод ни апо стол ски жи вот 
Све тог Са ве, кад све де све ве ли ке под ви ге ње го ве и по стиг ну те ре зул-
та те за сре ћу свог на ро да, он да не зна: ко ју пре од вр ли на све ти те-
ље вих да по ме не, ка квој су вре ме ној по тре би на шег на ро да нај пре да 
тра жи обра зац у жи во ту и ра ду овог нај чи сти јег иде а ла на род ног, 
ко ме он при пи су је и с чи јим име ном до во ди у ве зу све кул тур не те ко ви-
не ње го вог до ба.

Не пре глед но је по ље, по ко ме су ко ра ча ле не у мор не но ге на шег 
про све ти те ља, не ис црп не су те ме, ко је за рас пра вља ње пру жа ње гов 
испо лин ски рад. Ни је ми на ме ра да мо рим ва шу па жњу ду гим го во ром 
о ма ко јој по себ ној за слу зи Све тог Са ве, упра во да по на вљам оно, 
што у глав но ме сва ки Ср бин зна. Али, у ко ли ко је по треб но за до во љи-
ти уоби ча је ну прак ти ку да на шњег да на, ми слим да је нај при род ни-
је на пр вој све то сав ској про сла ви у но во са зи да ној згра ди шко ле, ко ја 
има за да так, да спре ма на ро ду ва ља не учи те ље, да ће мо се нај ви ше 
оду жи ти спо ме ну Све тог Са ве, ако што ка же мо о по тре би вас пи та-
ња у ду ху ве ре и на род но сти, че му се наш све ти тељ сав по све тио био 
и о ва жно сти учи тељ ског по зи ва, ко јим је Све ти Са ва вла да лач ку 
кру ну за ме нио.

Ре ћи ће не ко: ве ра је ствар сло бод не са ве сти, а на род ност за 
да на шње ко смо по лит ске по гле де пре жи ве ло обе леж је дру штве них 
фрак ци ја, као и то, да и јед но и дру го не са мо не ма ју ни че га за јед-
нич ког са истин ским обра зо ва њем и ствар ном на у ком, не го још ко че 
то чак про гре су и сме та ју, да се свет ује ди ни у ми сли ма и те жња ма, 
да по ста не у по гле ду ду хов ног са вр шен ства јед но став на и јед но ли ка 
це ли на. Има за и ста та квих ми сли о ца, али су они и за срећ ни је на ро-
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де уто пи сте, а за при ли ке, ка кве су на ше, они су нај о па сни ји до ма ћи 
не при ја те љи.

Чо ве ка пот пу но без ве ре не мо же би ти. Има са мо љу ди ма ње или 
ви ше ин ди фе рент них пре ма ве ри и цр кви. Та кви се не мо гу пот пу но 
да оду ше ве ни за ка кве уз ви ше не пред ме те, или, у нај бо љем слу ча ју, не-
ма ју из др жљи во сти и по треб не мо рал не сна ге да ис тра ју на до бром 
пу ту. То ме је узрок од су ство ја ког ре ли ги о зног убе ђе ња, као је ди не 
по у зда не по бу де за чи ње ње до бра и као нај моћ ни јег сред ства за са-
вла ђи ва ње не у ме ре них и штет них фи зич ких прох те ва, ко ји оки ва ју 
дух, пот чи ња ва ју га се би и не да ју му, да пре не над обич ним тру лим 
жи во том.

Ин ди ви дуе, ко је су од ра сле без огра ни че ња, што их ве ра про пи су-
је и по мо ћу ко јих она за у зда ва и ре гу ли са ва уро ђе не по жу де, дру гим 
ре чи ма они, ко ји су се раз ви ја ли без до ма ће и школ ске ре ли ги о зне на-
ста ве, по ста ју раз ма же на и сла ба ство ре ња, не спо соб на, да се бо ре 
ни с нај ма њом не да ћом у жи во ту, го то ва да ра ди за до во ље ња сво јих 
на ви ка и по тре ба из о па че ног ор га ни зма свог жр тву ју све: по нос, и 
лич ну сло бо ду сво ју; па и на род ност и иде а ли с њо ме скоп ча ни по ста-
ју му роб за под ми ре ње зах те ва раз не же ног же луд ца, ал ко хо ли зи ра не 
кр ви, ис ква ре них прох те ва и све га оста лог, што мо же да зах те јед на 
де ге не ри са на на ту ра, од ра сла без ре гу ле и огре зла у стал ном за до во-
ља ва њу ор ган ских прох те ва. О ка рак те ру и мо рал ној сна зи та кве без-
бој не при ро де, сен ке од пра вог чо ве ка, не мо же би ти ни ре чи.

То што би ва са по је дин ци ма де ша ва се и чи та вим пле ме ни ма. 
Нај сил ни је др жа ве и ве ћи на ро ди про па да ли су, кад је ве ра из гу би ла 
зна чај код њих, а рас кош уни штио тра ди ци о нал ни по ро дич ни жи вот 
и ти ме под рио глав ну опо ру др жав ног би ћа. На про тив, ма ли и не-
знат ни из ла зи ли су на по вр ши ну, и ис ти ца ли се, по сти за ва ли же ље и 
оства ри ва ли иде а ле сво је, он да, кад је твр да ве ра и до ре ли ги о зно сти 
ра њи во чу ва ње на ци о нал них осо би на њи хо вих до сти за ло вр ху нац сво-
је чи сто ће.

То чи ни те се вас пи та ње у ду ху ве ре и на род но сти узи ма као глав-
но сред ствао за ста бил ност са мог вас пи та ња и бу дућ ност јед ног 
на ро да.

О то ме ће мо се нај бо ље уве ри ти, кад по гле да мо у про шлост на-
шег на ро да и уве ри мо се из ње, да га је твр да ве ра и без гра нич на љу-
бав пре ма свом на ро ду, очу ва ла и до да нас.

Сви на ро ди, ко ји у пу ном сми слу ре чи жи ве, а ми сле и убу ду ће да 
жи ве, вас пи та ва ју сво ју омла ди ну у ду ху ве ре и на род но сти сво је, на 
тим на че ли ма осни ва ју пла но ве и про гра ме сво јих шко ла, она се као 
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цр вен ко нац про ми чу кроз на став не пред ме те, њи ма је обе ле же на и 
озна че на сва школ ска рад ња на род на.

Без то га не мо гу шко ле на пре до ва ти, а још ма ње мо гу има ти 
осет ног ути ца ја на ши ре ње пи сме но сти и ствар но обра зо ва ње на ро-
да.

Ре зул та ти на у ке и ве шти на оп ште су сво ји не кул тур ног све та, 
али основ но вас пи та ње на род но мо ра да се при ла го ђа ва ду ху и по тре-
ба ма сва ког на ро да по на о соб. Сле по ко пи ра ње и по дра жа ва ње ниг де 
се та ко не све ти као у основ ној на ста ви. Оно мо же при вре ме но да 
има и не ки спољ ни бле сак, али ће оста ти ту ђе на ро ду не ће да ти ни ка-
квих прак тич них ре зул та та у обра зо ва њу ње го ву. То су ле по при ме ти-
ли два ру ска ве ли ка ра де ни ка, пе да гог Ушин ски, ко ји је ру ску на род ну 
шко лу по чео вра ћа ти ду ху и по тре ба ма на род ним и ге ни јал ни ми сли-
лац, ен ци кло пе ди ски свет ски пи сац Лав Ни ко ла је вић Тол стој, ко ји је 
тра жио и на шао осно ви цу на ко јој ће се то вра ћа ње шко ле на ро ду нај-
пре и са нај бо љим ре зул та ти ма из ве сти. У оном пе ри о ду Тол сто је вог 
до ди вље ња про дук тив ног жи во та и ра да, кад је сав ге ни је ње гов био 
за у зет раз ми шља њи ма о на чи ну обра зо ва ња ма се на род не, об и шао 
је Не мач ку, Фран цу ску и Ен гле ску, про у ча ва ју ћи основ не шко ле тих 
зе ма ља и на ста ву у њи ма. Ре зул тат то га про у ча ва ња био је, да сви 
ти на ро ди на свој за се бан на чин, ко ји од го ва ра глав ним ка рак тер ним 
цр та ма њи хо вим, вас пи та ва ју сво ју де цу, с то га све оно што про ђе 
кроз шко лу, оста је кул тур ни је од сво је око ли не и за увек пи сме но, јер 
је пр ва на ста ва, срод на и ми ла ду ху ње го вом, сра сла с њим, по ста ла 
са став ни део при ро де ње го ве. По ка зав ши то, Тол стој је же сти ном 
сво је ди вов ске сна ге на пао без акла ма ти за ци је пре са ђе ну не мач ку пе-
да го ги ју у Ру си ји и пред ло жио, да се на род на шко ла вра ти на ро ду. 
Не мач ки је на род ве ли, пе дан тан у сво ме жи во ту, па је и у вас пи та-
ње унео ту сво ју осо би ну. Све да је кла си фи ци ра но, уокви ре но, тач но 
про пи са но; све му да је гра ни ца од ре ђе на и све да је до крај ње ме ре 
раз дро бље но за Нем ца је нео п ход но, али за ши ро ку сло вен ску на ту ру 
не са мо да ни је по треб но, не го је че сто пу та и сме шно. С то га, ве ли, 
у ду ши на род ној тре ба на ћи глав ни нерв, ње га узе ти као под ло гу у 
вас пи та њу, за цен тар, из ко га ће ис ти ца ти и око ко га ће се гру пи са-
ва ти све оста ло на став но гра ди во, па он да тек оче ки ва ти ствар не 
ре зул та те. Тол стој је на шао, да је по бо жност глав на осо би на ру ског 
на ро да, па у сво јој ја сно по љан ској основ ној шко ли, ко ја је учи ни ла епо-
ху у исто ри ји ру ске Основ не на ста ве, узео ре ли ги ју као глав ни пред-
мет. Ову ми сао при хва ти ли су оста ли, а чу ве ни Ра чин ски, зна ме ни ти 
до тле при род њак и про фе сор уни вер зи те та, ко ји је оста вио углед ни 
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по ло жај и ве ли ко ва ро шки жи вот, па оти шао у се ло, по све тио се учи-
тељ ском по зи ву и све сво је бо га те при хо де упо тре био за отва ра ње 
шко ла ре ли ги о зно–цр кве ног ка рак те ра, раз ра дио је ову иде ју и дао 
још ви ше по ле та но вом прав цу основ не на ста ве, ко ји се као нај прак-
тич ни ји по ка зао. Од тог се до ба на гло мно жи број шко ла код Ру са, 
јер их во ли на род, по што су му по ду ху; круп но ра сте број истин ски 
пи сме них љу ди, јер они што су про шли кроз шко лу про ду жу ју обра зо-
ва ње са мо рад њом, по што се кре ћу и жи ве у она квој ат мос фе ри, у ка-
квој су до шко ле у ро ди тељ ској ку ћи за по је ни, а у шко ли вас пи та ва ни 
би ли. 

Као што ни је до вољ на са мо уни фор ма, па да од ди вља ка ство ри 
евро пља ни на, од не пи сме ног про ста ка ва ља ног чи нов ни ка, као што 
ни ка кав ми рис не мо же да от кло ни штет не по сле ди це оку же ног ме-
ста, та ко и про свет ни ва рак и спо ља шње ме ри ло ту ђег на чи на вас пи-
та ва ња не мо же да до не се же ље не ре зул та те.

У овом по гле ду има ли би мно го шта да по же ли мо и на шој основ-
ној шко ли. Из о ста ли у мно го ме, раз у ме се не на шим узро ком, од оста-
лог обра зо ва ног све та, ми смо при ну ђе ни да без мно го раз ми шља ња 
ју ри мо за ким, па се у том тр ча њу и спо ти че мо, да па да мо у ја ру ге, 
уста је мо и опет тр че ћи да се чи сти мо и по пра вља мо по гре шке. И пе-
да го зи на ши мо ра ли су у хит њи, да шља ме на стра ни све што им под 
ру ку до ђе. Али, бли зо је вре ме, кад ће мо и основ ну на ста ву, ко пи ра ну 
у глав ном са за па да до спе ти да дез ин фи ку је мо ка дом на ци о на ли зма и 
пра во сла вља срп ског. Он да ће тек срп ска про све та до би ти сво ју спе-
ци фич ну те жи ну, а на род на шко ла по ста ти не са мо по фор ми, не го и 
по са др жи ни и ути ца ју свом на око ли ну истин ска на род на уста но ва 
за сре ћу и на пре дак на ро да. 

У оста лом, ту не ма мо мно го да мо зга мо, ни ти ду го да тра жи мо 
пу те ве, ко ји ће нас пре и лак ше к ци љу до ве сти. Ми има мо са мо да се 
вра ти мо вас пит ном и на став ном про гра му, ко ји је про пи сао, за сво је 
вре ме у де ло про вео и на ма у ама нет оста вио наш про све ти тељ, Св. 
Са ва.

Вра ти мо се ма ло у про шлост, па ће нам она да ти нај бо ља упу-
ства за бу дућ ност.

Оштро ум ни дух срп ског на ро да по бу дио га је, да се из дво ји из 
пре пу ње не оп ште сло вен ске ко шни це, да од ле ти у да ле ки свет и по-
тра жи по год ни јих усло ва за жи вот.

Сме ли и мла ди рој за у ста вио се на ви со ви ма да на шње на ше до мо-
ви не, из ме ђу Ри ма и Ви зан ти је, два ју ја ких и за оно вре ме ис кљу чи вих 
кул тур них сре ди шта. Кроз ње го ву но ву до мо ви ну во ди ли су су во зем ни 
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пу те ви, ко ји су ве зи ва ли ова два цен тра, сву су тр го ви ну ме ђу Ср би ма 
во ди ли кул тур ни и хри шћан ством одав но про све ће ни Ла ти ни и Гр ци, 
град ско је ста нов ни штво би ло та ко ђе хри шћан ско, па ипак су на ши 
ста ри фор мал но до VI II, а ствар но чак и до XII ве ка оста ли не зна-
бо шци, или па га ни ка ко су их на свој на чин до те рав грч ку реч па гос, 
ста ри пи сци на зи ва ли. У Со лу ну и дру гим ме сти ма њи хо ве отаџ би не 
још апо стол Па вле осно вао је хри шћан ску цр кву. Син ги ду нум, од Ср-
ба пре кр шћен и про зван Бе о град, дао је још у IV ве ку два све ште ни ка, 
му че ни ка за ве ру. Ур зо ци је, епи скоп ни шки, за да вао је ја де оци ма јед-
ног ва се љен ског са бо ра. Ја дран ско при мор је ки пи ло је хри шћан ском 
кул ту ром, а сав Бал кан био усе јан хри шћан ским оп шти на ма, ко је су 
још од бив ших рим ских по ста ја за те че не, па ипак украј пу та нај ја че 
хришћанске кул ту ре, у сре ди ни ње них рев но сних про вод ни ка, срп ски је 
на род остао не про све ћен хри шћан ски, про ду жио да и да ље „чер та ми 
и ре за ми“ сву пи сме ност сво ју во ди. Је л мо гу ће, да пле ме, ко је се на-
пред но шћу и пред у зи мљи во шћу из два ја ло ме ђу бра ћом сво јом, да на-
род, ко ји је ство рио оби чај ни култ, што сво јом са др жи ном за ди вљу је 
на уч ни свет, да је уче ним фол кло ри сти ма и ет но гра фи ма нај о бил ни је 
по ље ис пи ти ва ња и про у ча ва ња, да је тај на род, и по ред ова ко срећ-
них окол но сти био не спо со бан и не по до бан за хри шћан ску про све ту? 
Не, спо со бан је он био, па и ста ра ве ра ње го ва по ду ху сво ме ни је би ла 
да ле ко од хри шћан ства, али су му са мо хри шћан ство у ту ђем ру ху 
на ме та ли, ту ђим је зи ком про по ве да ли, ту ђин ским да хом за дах ну ту 
про све ту на ту ђин ски на чин уво ди ли. Он се с пра вом бо јао Да нај ских 
ду хов них да ро ва, те је за то још чвр шће при гр лио сво ју ста ру ве ру, а 
рим ске и ви зан ти ске ми си о на ре вра ћао, да сво јим го спо да ри ма, ко ји 
су по мо ћу хри шћан ства хте ли да уву ку на ше ста ре у те шку сфе ру 
сво јих ин те ре са, про ба ју, ка ко се „вар ва ри“ не да ју са ви ти и у ту ђе 
ста до ла ко уве сти.

Ду га и до про зе ли ти зма рев но сног упли та ња ла тин ских и грч ких 
све ште ни ка успе ва ла су, да по ко ју по ро ди цу уве ду у ве ру. Жу па ни и 
вла сте ла кр сти ли су се, али је у ма си на род ној хри шћан ство и не зна-
бо штво оста ло и кроз че ти ри ве ка у од но су зеј ти на пре ма во ди, ко је 
су теч но сти по не кад кру та ме ра вла сти и те шки уда ри на фор му 
оног Не ма њи ног го ње ња што га је бо гу мил ству и не зна бо штву на-
нео, успе ва ли да их из јед на че и из ме ша ју, али је ипак пр во при мир је из-
дво ји ло зеј тин од во де све дон де, док Св. Са ва ни је ту ђи зеј тин са суо 
у кан ди ло и при нео га Бо гу на жр тву, усу као од соп стве ног на род ног 
во ска и стењ ка во шта ни цу, па са та квом бук ти њом про све те по шао 
по на ро ду, да Ср би ма срп ским је зи ком про по ве да ве ру Хри сто ву, срп-
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ску де цу на срп ски на чин и у срп ском ду ху про све ћу је. Та ква је про све-
та па ла на род но зе мљи ште и уро ди ла пло дом, ко јим су се сва доц ни ја 
по ко ле ња на шег на ро да ду хов но хра ни ла, ко ме се ми ди ви мо и од ко га 
и да нас, по сле то ли ко ве ко ва, при мер и обра зац тра жи мо.

За два ве ка свог рас те ња и кул ми на ци је про све те, ко ју је Св. Са ва 
у ду ху ве ре и на род но сти срп ске за сно вао, чу да је по чи ни ла, пре те кла 
је мно ге ста ри је кул ту ре, ко је су тек ве ге ти ра ле и од по зај ми ца жи ве-
ле, са мо за то, што на ро ди њи хо ви ни су има ли апо сто ла сво је кр ви и 
пле ме на, ка квог је до био срп ски на род у Св. Са ви, упра во ре ћи: ка квог 
му га је Не ма ња да ро вао.

Ве ли ка ду ха, ка квог га је Бог дао, Не ма ња је уви део, ка ко ни је до-
вољ на до бра во ља ње го ва за пот пу но уво ђе ње хри шћен ске ве ре и про-
све те у на ро ду, а без је дин ства ве ре и оп ште хри шћан ске про све те 
да оно, што је ство рио сво ме на ро ду, не мо же с дру ге стра не има ти 
по треб не ста бил но сти. Уве рио се већ био да су за уво ђе ње те ује ди-
ни лач ке ду хов не спо не не спо соб ни лу ка ви Ви зан тиј ци, чи ја ду ша ни је 
ми ри са ла срп ском на ро ду ни он да, кад се с њи ма по по тре би при ја те-
љио и оро ђа вао. Сто га је Не ма ња с пла ном и до го во ром одво јио свог 
нај да ро ви ти јег си на и упу тио га да се спре ми за ду хов ног ује ди ни о ца 
сво га на ро да. При чу о нео че ки ва ном од бе га ва њу Раст ка унео је по бо-
жни би о граф ње гов у исто ри ју по жр тво ва ња Раст ко ва са мо у вас-
пит ној на ме ри и да би за до во љио зах те ве он да шњег на чи на пи са ња, 
ко је се од ли ко ва ло по бо жним фра за ма и тра же њем Бож јег пр ста и 
та јан стве но сти у сва ком ве ли ком нео бич ном до га ђа ју.

За сра змер но крат ко вре ме про шао је Св. Са ва у Све тој Го ри 
те шку шко лу аске ти зма и по бо жних под ви га, до пу нио и да ле ко уса вр-
шио у до му ро ди тељ ском от по че то пра вил но обра зо ва ње. Пу ту ју ћи 
по све тим ме сти ма на ис то ку, по он да шњем ра сад ни ку ци ви ли за ци је, 
про у ча вао је и при би рао све оно, што би ко ри сно би ло пре са ди ти у 
отаџ би ну ње го ву. Па, и кад је пот пу но спре ман као ар хи е пи скоп по-
ла зио у по стој би ну сво ју, за др жао се у Со лу ну и ту пре вео и спре мио 
још не ке књи ге, ко је су му за на ми шље ни апо стол ски рад у сво ме на-
ро ду по треб не би ле. 

Ко ће по бро ја ти све што је Св.Са ва по по врат ку у отаџ би ну 
свом на ро ду учи нио? У сви ма гра на ма жи во та. Отво ри те исто ри ју, 
про чи тај те на род не умо тво ри не, чуј те још не за пи са на пре да ња, ко је 
вам и ма ло и ве ли ко у на шем на ро ду о Све том Са ви са ре ли ги о зним 
пи је те том уме при ча ти, от поч ни те са ме шта ни ма раз го вор о ле пој 
во ди или пре де лу, у ко ји вас пут до не се, па ће те ви де ти, да све што 
је нај леп ше и нај са вр ше ни је на род на раз не на чи не при пи су је и до во ди 



БРАТСТВО146

у ве зу са име ном и ра дом сво га иде а ла, Све тог Са ве. Осло ви те раз го-
во ром муч ног ора ча, па ће вам при ча ти о то ме, ка ко је Св. Сва пр ви 
на у чио љу де, ка ко тре ба по вра ћа ти бра зде, а не пре но си ти ра ло на 
дру гу стра ну њи ве; па стир ће вам ка зи ва ти о бла го сло ву Св. Са ве, ко-
јим је умно жа вао ста да, тка ља о то ме да је Св. Са ва на у чио же не, 
ка ко тре ба по вра ћа ти чу нак, а не ки да ти по тку по сле сва ког про ти-
ња ња, па и у ша љи вој при чи о из ба ци ва њу мра ка из ку ће кар ли ца ма, 
док Св. Са ва ни је на у чио на ше ста ре, да про ре жу про зо ре, ви де ће те 
траг од хи ги јен ских по у ка, ко је је ра зум ни пре са ђи вач све га што је у 
он да шњем на пред ном све ту нај бо ље би ло и пре по ро ди лац срп ског на-
ро да у свим гра на ма ње го вог жи во та, у ма су на род ну уно сио.

От ку да то ли ко по што ва ње, на ко ји на чин је дан, ма и ге ни јал ни и 
Бо жи јом по мо ћу пот по мог нут, смрт ни чо век, по стиг ну да ве же сво-
је име за све што је нај бо ље у јед ном це лом на ро ду, учи ни да му се још 
за жи во та при пи су ју ства ри, ко ја пре ва зи ла зе људ ску моћ?

Све ти Са ва је тво рац и пред став ник јед не епо хе у кул тур ној 
исто ри ји срп ског на ро да, те је вр ло при род но, што се све те ко ви не 
и ре зул та ти те епо хе ње му при пи су ју. Ни је пот пу ни ге ни је онај, ко ји 
сам лич но што год круп но по стиг не и ура ди, не го ко ји је у ста њу да 
ство ри чи та ву но ву шко лу ра де ни ка. Ве ли ке вој ско во ђе ве ли ки ма је 
учи нио на пр вом ме сту па ме тан из бор ге не рал шта ба, ве ли чи на на уч-
ни ка и књи жев ни ка ре фор ма то ра са сто ји се у учи тељ ском ути ца ју 
њи хо вих ра до ва на пра вац ра де ни ка це ле њи хо ве стру ке. И Све тог 
Са ву су у мно го ме ве ли ким учи ни ли ње го ви до бро иза бра ни и па мет но 
упу ће ни уче ни ци и на след ни ци у ра ду, ко ји су и сво је соп стве не ре чи 
и са ста ве из бла го дар но сти ме та ли у уста свог оми ље ног учи те ља, 
и сво је по стиг ну те ре зул та те из уче нич ке љу ба ви при пи си ва ли име-
ну оно га, ко ји их је пре по ро дио и на пут истин ског жи во та и ра да 
из вео.

Али, бес при мер ној сла ви и ова ко ра ши ре ној успо ме ни на име Све-
тог Са ве тре ба на пр во ме сто тра жи ти узро ка у учи тељ ском по зи-
ву ње го ву, до бро по го ђе ном прав цу ње го вог про свет ног ра да, у то ме, 
што је Срп ско Пра во сла вље ста рој на род ној ве ри при ла го дио, па он-
да, на род ну про све ту на та квој ре ли ги ји и на осо би на ма на род ног ду-
ха и жи во та уте ме љио.

Је сте, дра ги уче ни ци, сам по зив учи те ља и по јам о ње го вом по зи-
ву да је јем ства и нај о бич ни јим ра де ни ци ма ове вр сте, да ће им име 
оста ти у трај ној успо ме ни, ма и у нај у жој око ли ни њи хо вог ра да. Ви, 
ко ји ма је до де ље но, да доц ни је по не се те пу но зна ча ја и ва жно сти 
име на род них учи те ља, кад оде те у сво ја ме ста слу жбо ва ња, ви де-
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ће те: са ка квом се за ин те ре со ва но шћу у на ро ду чу ва успо ме на на ва-
ше прет ход ни ке још од вре ме на, кад је шко ла отво ре на, с ко ли ком се 
тач но шћу при ча о њи хо вим до брим, па и ло шим осо би на ма. Жи ве ли 
су у тим ме сти ма и ва жни ји љу ди, бо га ти и ви ђе ни, али не ка да шњи 
уче ни ци ра ди је пам те свог учи те ља, око ли на ви ше зна о оно ме, ко ји је 
био уче ни ји од ње и од ко га је мно го че га до брог при ми ла. Да ни је учи-
тељ ски по зив је дан од нај ва жни јих, да на род то не при зна је и љу ба-
вљу на гра ђу је, ка ко би он да об ја снио онај ње гов бла го слов, ко ји ве ли: 
по жи ви, Бо же, пр во учи те ља, па он да ро ди те ља?

А шта да се ка же о учи те љи ма, ко ји за све ти по зив свој са мо 
жи ве, ко ји иду сто па ма на шег пр вог учи те ља и ста ра ју се, да и у 
шко ли и ван шко ле бу ду сви ма све, ко ји се не огра ни ча ва ју са мо о по-
сред ну сво ју школ ску ду жност, не го се ста ра ју, да на сви ма по љи ма 
бу ду ру ко во ђе и на став ни ци сво га на ро да, да бу ду мост, пре ко ко га ће 
у на род пре ла зи ти све што је за ње га ко ри сно и што на прет ку ње го-
вом во ди. Та кви се учи те љи у пу ном сми слу ре чи мо гу на зва ти усре ћи-
о ци ма сво га на ро да, ко ји их за њи хов те жак по сао и ис кре ну бри гу за 
на прет ком сво је око ли не оба си па бла го сло вом и бла го дар но шћу. Све 
то чи ни, да не ма уз ви ше ни јег по зи ва од учи тељ ског, ни ти ши рег по-
ља ра да за ро до љу би ве и пле ме ни те ду ше. Сре шће те се у жи во ту са 
све ште ни ци ма, па и са љу ди ма мно го ве ћег по ло жа ја, ко ји су сво је 
слу жбо ва ње учи тељ ством от по че ли. Упи тај те их и они ће вам, са 
жељ ним уз да хом, ка за ти, да су им го ди не учи те ље ва ња нај леп ше до-
ба у жи во ту, нај при јат ни ја успо ме на у жи во ту, до ба нај сла ђих сно ва 
и нај плод ни јег ра да за до бро сво јих бли жњих. Да је дру го ја че, зар би 
и сам Син Бож ји за спа се ње ро да људ ског узео пут на ста ве, на зи вао 
се бе учи те љем и нај ра ди је при мао од дру гих тај на зив; зар би Св. 
Са ва вла да лач ку кру ну за ме нио учи те ље ва њем сво ме на ро ду? Ве ли ки 
љу ди обич но су по след ње сво је да не у ве те ранским го ди на ма сво га 
жи во та про во ди ли као при вред ни ци или учи те љи, па и у до ма ћем жи-
во ту по ро ди це стар ци и ста ри це свр ша ва ју свој жи вот ни по зив вас-
пи та њем уну ча ди што, ако не уму књи жним зна њи ма, оно при ча ма и 
бај ка ма на род ним, ко је су ве ко ви ства ра ли, а ко је су и код кул тур них 
на ро да би ле и оста ју пр ве лек ци је у до ма ћем вас пи та њу де це.

Да би пот пу но од го во ри ли сво ме по зи ву, ста рај те се, да вам сва 
рад ња и у шко ли и ван шко ле бу де про жи ма на иде ја ма Пра во сла вља и 
на род но сти, два ма на че ли ма, ко ја је Св. Са ва унео као по ла зну иде ју у 
сво ме на ро ду. Ако же ли мо да на род по ђе за иде а ли ма, ко је му пру жа-
мо, мо ра мо на пр вом ме сту ис пу ња ва ти и по што ва ти ње го ве иде а ле, 
па ма се не ком на дрик њи зи учи ни ло, да смо не су вре ме ни и на зад ни. 
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Има мно го дру гих при ли ка, у ко ји ма ће до ба и учи тељ мо ћи да по ка же 
да је и су вре мен и на пре дан пи о нир про све те и кул ту ре у оп ште.

Иде ја на ци о на ли зма мо ра да се про во ди кроз све на став не пред-
ме те не то ли ко ра ди раз ви ја ња ро до љу бља и ува же ња пре ма све му 
оно ме што је сво је, јер би у ро до љу бљу на род очу ва ли и не по ква ре ни 
на род на ма мо гао да бу де учи тељ, не го ра ди то га, да би уз сим па-
тич ни на ро дни на ци о на ли зам мо гли про ве сти и дру го, не свар љи ви је 
вас пит но и на уч но гра ди во. На род во ли сво је име, го тов је жи вот 
да ти за ње га и за ве ру и оби ча је сво је. Шко ла има за да так са мо 
да ту уро ђе ну и ма ње ви ше ин стинк тив ну љу бав пре тво ри у све сно 
убе ђе ње, па да на те ме љу те убе ђе не љу ба ви, као нај твр ђој осно ви 
раз ви ја да љу про свет ну рад њу. Нај сми шље ни је ора ци је ни су у ста-
њу да раз гре ју ду шу Ср би но ву, као што то мо же да учи ни раз го вор 
о ње го вој про шло сти и све му оно ме што чи ни, да се по но си сво-
јим срп ским име ном. Нај све ча ни ји чи сто хри шћан ски пра зник ни је 
у ста њу, да му раз гре је ду шу, да га пре не се у ви ше ре ги о не, ку да 
га нпр. од во ди слав ска све ча ност са сво јим пе сма ма и бла го си ља но 
бад ње ве че, ђур ђев дан ски и ивањ дан ски оби ча ји, до до ле, ла за ри це, и 
кра љи це и њи хо ве пе сме и сви дру ги слу ча је ви, где је хри шћан ство 
укр ште но са пра ста ром ве ром на ших пре да ка. У тим мо мен ти ма 
се на род на ду ша пре по ра ђа, за бо ра вља на по све днев не бри ге, по-
ста је чи ста та бу ла ра за, у ко ју се мо же сва ка вр ли на ду бо ко уре-
за ти, жи дак во сак, у ко ји се на ве чи та вре ме на и нај ап стракт ни ја 
исти на и нај сме ли ја иде ја ути сну ти мо же. Тре ба, да кле, буд но вре-
ба ти те мо мен те и уз су во и си ро во…[не чит ка реч] упо тре би ти, уз 
ре ли ги о зно – на ци о нал не еле мен те про ве сти и све дру го, што је за 
оп ште обра зо ва ње и на пре дак на ро да по треб но.

Та кав нам је вас пит ни рад у ама нет оста вио Св. Са ва, то је у ин-
те ре су бу дућ но сти на ше шко ле и ствар ног ути ца ја ње ног на ши ре ње 
пи сме но сти и обра зо ва ња у на ро ду, то зах те ва од нас и наш ху ма ни и 
Бо гом уму дре ни го спо дар ње го во им пе ра тор ско Ве ли чан ство Сул тан 
Хаб дул Ха мид Хан, ко ји је не бро је но при ли ка по ка зао ка ко же ли да се 
сви ње го ви по да ни ци вас пи та ју и обра зу ју у дух сво је ве ре и на род но-
сти.

Са мо онај гра ђа нин и по да ник, ко ји по шту је и чу ва сво ју ве ру, ко ји 
је вас пи тан у њој, мо ћи ће да бу де ода ни и ко ри сни др жа вља нин, јер 
га ве ра учи, да су вла да лац и вла сти од Бо га и за по ве да му, да се за 
њих мо ли Бо гу, да ис пу ња ва сво је по да нич ке ду жно сти, да ју ћи Бо гу 
Бо жи је, а ца ру ца ре во. Да ље, ко убе ђе но во ли сво ју на род ност, во ле ће 
и искре но ће же ле ти до бра и зе мљи, у ко јој ње гов на род жи ви, др жа-
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ви, у ко јој му пре ци по чи ва ју и где и сам ми сли по след ње да не сво је до-
че ка ти. Ко ола ба ви у сво јој ве ри, не мо же ни ту ђу по што ва ти, ко ни-
је твр до убе ђен у пре и мућ ства и вр ли не сво га на ро да, ко се не по но си 
сво јим на род ним име ном, то ме ни отаџ би на ње го ва не мо же ле жа ти 
на ср цу. Он да је појм љи во ста ра ње на шег вла да о ца, да сва ки ње гов 
по да ник оста не свој у ве ри и на род но сти и да се вас пи та и уса вр ша-
ва на свом на род ном је зи ку, јер је та кво вас пи та ње и нај при род ни је и 
нај бр же се по сти же.

Има др жа ва ко је се ра зним шо ви ни стич ким сред стви ма ста ра ју 
да пре то пе и аси ми ли шу у се пот чи ње не им на ро де, на ме ћу ћи кроз 
шко лу и мно ге дру ге на сил не на чи не и сво је име. Ми смо срећ ни да се 
у Ото ман ској им пе ри ји сма тра да, др жав ни пу кет ко ји др жи у ру ка-
ма сво јим сул тан Хаб дул Ха мид Хан, тре ба да оста не са ста вљен из 
ра зних цве то ва и леп ши је кад је са сва ког цвет ка ин те зив ни ји, при-
јат ни ји, кад сва ки цве так ја сно сво јим ми ри сом ми ри ше. С то га се 
са стра не др жа ве не са мо на ше срп ско име…[не чит ка реч] не го се 
и на ма, као оста лим на род но сти ма у им пе ри ји, по ма же, да га кроз 
сво ју цр кву и шко лу очу ва мо. Нај ре чи ти ји је до каз то ме до зво ла, да у 

Глав ни и Над зор ни од бор Дру штва Све тог Са ве у 1936. го ди ни.
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ми ну лој го ди ни до ђе мо до ове ве ли ко љет не и за по тре бу на ше шко ле 
ова ко по де сне школ ске згра де.

Срп ски на род, увек искре но бла го да ран сво јим до бро тво ри ма, мо-
ли ће се Бо гу за име сво га про све ће ног го спо да ра, а веч но ће бла го да-
ран оста ти и ње го вом вер ном и ра зум ном слу жбе ни ку, на шем ва ли ји, 
ње го вој ек се лен ци ји Ша кир па ши, као пр вом не по сред ном и нај за слу-
жни јем др жав ном чи ни ку, ко ји је не са мо свој ски ра дио, до зво лио да 
се дав но за по че то зда ње згра де на ше школ ске згра де про ду жи, не го је 
с нај ве ћим ин те ре со ва њем пра тио рад на њој и као ми сви искре но се 
об ра до вао кад је она за вр ше на. Ти ме је тај рад кра ју при ве ден. Хва ла 
му, сла ва и оно ме ко ји ша ље на ро ду ова кве уви ђав не и ра зум не ста ре-
ши не, ко ји сво јим очин ским очи ма под јед на ко гле да на све по да ни ке 
сво је и сви ма под јед на ко до бра же ли, сла ва ње го вом им пе ра тор ском 
ве ли чан ству, сул та ну Хаб дул Ха мид Ха ну. 

Зо ри ца Пе леш



SRPSKA KOLONIJA U ERDEQU
U H¤–H¤£ VEKU1

Од косовске битке овамо учестало је исељавање Срба у Угарску. 
Питање о том још није довољно проучено. Но да су те сеобе биле све 
чешће испред честих навала турских на српске крајеве, види се већ 
отуда, што кроз непуних сто година јужна Угарска добива српски тип, 
нарочито пак још и отуда, што се многи обазривији, може лако бити 
имућнији Срби селе дубоко у срце Угарске, па чак у Ердељ, ваљда да 
буду што даље од онога рајона у Угарској, који је био у току XV. в. 
изложен турским упадајима. А да тај крај није био мали, показује нам 
писмо арадскога капитула од 4. октобра 1455. год. фрањевцу Ивану 
Капистрану, у ком му описују јадно стање у Араду у то доба, наиме, 
како су Турци „in praeterita invasione“ порушили и попалили варош 
Арад, те је том приликом јако пострадала и базилика.2

И тако у половини XV века налазимо већ Србе у Ердељу у околи-
ни Сасварош-а (Mühlbach). Описујући прошлост Сасвароша, изнео је 
професор еванг. ниже гимназије у истом месту Фердинанд Бауман3 и 

1  Рад се пре но си из „Бран ко вог ко ла“, 1911. (по се бан оти сак)
2  Да ље му пи шу, ка ко су се пра во слав ни („schi sma ti ci“) ја ко на мно жи ли, те га 

зо ву да до ђе у Арад и по ра ди на обра ћа њу схи зма ти ка. Történel mi Tár 1901, стр. 
184.

3  Die Schen kung der Stadt und des Stu hles Mühlbach an die Brüder Jo hann und An-
dre as Pon gratz (у про гра му са сва ро шке ни же гим на зи је за шк. го ди ну 1875/6. Pro-
gramm des vi er klas si gen evan ge lischen Gymna si ums und der da mit ver bun de nen Ele men-
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нешто података о Србима у том крају. Како је тешко доћи до његових 
радова, који у опће код нас нису ни приказани, држим да неће бити на 
одмет, да упознам наше читаоце са тим истраживањима о Србима у 
околини Сасвароша, јер нам је наша прошлост на земљишту круне св. 
Стевана и тако мало позната.

1438. године упадну Турци у Ердељ, те међу осталим заузму и 
опустоше Сасварош и околину му и силан свет оданде одведу као 
робље. Ови су се добрим делом наредне године вратили натраг, али 
је становништво према пређашњем стању знатно опало, те упра-
ва овога привилегованога саскога среза (Stuhl) одлучи, да дозволи 
Србима (Reussen), који су из страха од Турака били напустили своја 
земљишта те се склонили ова мо, да се на ста не у бли зи ни Са сва ро ша 
и Лан ке ре ка (Lan gen dorf). От при ли ке ваљ да у исто до ба на ста ни ли 
су се не ки Ср би и у не мач ком Пи ну (Peen sa xo ni ca le) у истом сре зу, 
као што се то мо же ви де ти из за пи сни ка за јед нич ке са ске упра ве 
(sep tem se di um sa xo ni ca li um) у Си би њу од 10. де ке мбра 1454. го ди не о 
пре слу ша њу све до ка, у ком се, ме ђу оста ли ма, спо ми њу и углед ни чла-
но ви те оп ћи не Mic hael Cu brich и Si mon Ni to vich4 али се они ов де не 
на зи ва ју Ср би ма, те Ба у ман др жи, да су се ов да шњи Ср би у то до ба 
већ би ли пре то пи ли у Нем це.5

Ср би, ко ји су се на ста ни ли у Сас ше бе шу и Лан ке ре ку, ни су би ли 
не знат ни, већ сва ка ко љу ди имућ ни ји и углед ни ји. Ме ђу њи ма је би ло 
бо га тих и пле ми ћа, те пре ма то ме ни су ни на ста ње ни ов де као кме-
то ви, као и на се ље ни та мо Си куљ ци, а не као Ру му ни (у Са сва ро шу 
и вла шком Пи ну – Peen Olac hi ca le) и (по ру му ње ни) Ру си ни, ко ји су се 
ова мо не при мет но до се ли ли и сту пи ли у слу жбу дру ги ма као па сти ри 
и кме то ви (als Hir ten, Me i er oder Knec hte6).

Срп ска на се о би на у Са сва ро шу на ла зи ла се у ју жно и сточ ном де-
лу ру мун ско га пред гра ђа, као што то по твр ђу је на зив то га кра ја и 
у да на шње до ба, где се од ста ри не је дан ред ку ћа, ко је су сво ји на 
еван ге лич ке цр кве не оп ћи не, на зи ва „Russenhäuser“ (пре ђе мо жда 
Reussenhäuser). Иако су, да кле, жи ве ли у бли зи ни Ру му на, те су код 
њих мо гли на ћи за до во ље ња сво јим ду хов ним по тре ба ма, они не хте-

tar schu le in Mühlbach. Her mannstadt 1876.) Zur Geschic htvon Mühlbach (у из ве шта ји ма 
исте гим на зи је за шк. го ди ну 1881/2. и 1888/9).

4  Из ве штај сас шеб. гимн. за 1881/2. г. стр. 65.
5  Ibid, стр. 44.
6  Ar chiv des Ve re ins für si e benbürgische Lan de skun de. Ne ue Fol ge. V, стр. 119, 

234.
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до ше то чи ни ти, не го за тра же до зво лу да мо гу по ди ћи се би храм и 
има ти сво га за себ но га све ште ни ка, што им се и до зво ли и они по диг-
ну пра во слав ни храм (у ис пра ви кра ља Вла ди сла ва од 8. ју ни ја 1512. 
го ди не на зи ва се исти ка пе лом). На тај на чин, жи ве ћи оде ље но од 
Ру му на, и мо гли су ови Ср би (и у Са сва ро шу и у Лан ке ре ку) за ду го вре-
ме на очу ва ни сво ју на род ност, а то опет до ка зу је, да су се до се ли ли 
ова мо у при лич ном иако ипак не у ве ли ком бро ју.

Ка ко су се 1438. го ди не, кад су Тур ци опу сто ши ли овај крај, по-
гу би ле по вла сти це Сас ше бе ша и селâ око ње га, иза шљу гра ђа ни кра-
љев ског су ди ју Јо ва на Сак са кра љу Ал брех ту, да из мо ли об но ву пре-
ђа шњих по вла сти ца. У ово до ба на ла зио се краљ у утвр ђе ном око лу 
код Ти те ла са вој ском и ов де им по твр ди 14. септ. 1438. год. све по-
вла сти це ко је су до тле ужи ва ли, без об зи ра на по ло жај, ста леж и 
на  род  ност.7

Но Ср би ов де ни су ду го жи ве ли у ми ру и без не при ли ка. Трај ни 
мир по ре ме ти ло је пи та ње о по ре зи. Не зна мо, да  ли сви, али сва ка-
ко је дан део од ових до се ље ни ка би ли су пле ми ћи, ко ји су као та ко ви 
тре ба ли би ти сло бод ни од по ре зе. Ме ђу тим, из гле да, да су се над ле-
жне вла сти сла бо освр та ле на то. Мо же би ти, да су не ки од њих у бег-
ству по гу би ли сво је ис пра ве, а ла ко је мо гу ће и то, да им ис пра ве, пи-
са не срп ско сло вен ским је зи ком, ни су хте ли да ува же. До ста то, да су 
они има ли ве ли ких не при ли ка због то га, а све без по мо ћи. Нит упра ва 
гра да и сре за, нит за јед нич ка упра ва у Си би њу не хте до ше ни да чу-
ју за срп ске про те сте. У тој не во љи обра те се они лич но на нај ви шу 
ко мор ску власт у Ер де љу, и ова упу ти из Ви зак не 18. фе бру а ра 1464. 
год. на лог са ској вр хов ној упра ви у Си би њу, да ту ствар ис пи та и да 
пле ми ће осло бо ди од пла ћа ња по ре зе, а про сте (ко ји ни су пле ми ћи) 
и зе мљо дел це да оп те ре ти по ре зом ка кву пла ћа ју Са си. То је пр ва ис-
пра ва, у ко јој се спо ми њу Ср би из ово га кра ја. Шта је са ска власт на то 
учи ни ла и ка кве су по сле ди це по сле би ле, ни је нам по зна то, но ка ко у 
до бро очу ва ном са ском ар хи ву као и ина че не на ла зи мо тра га да љим 
ту жба ма, ве ро јет но је, да су за до во ље ни оправ да ни срп ски зах те ви.

По сле ово га кроз не ко ли ко де це ни ја не на ла зи мо спо ме на о овим 
Ср би ма. За све то вре ме су сва ка ко жи ве ли у ми ру са та мо шњим Са-
си ма и де ли ли с њи ма до бро и зло, до при но си ли утвр ђи ва њу гра да, на 
ком се у то до ба жи во ра ди ло, вр ши ли вој нич ку слу жбу и др. Но ипак 
те шко да су за све то вре ме оста ли на ми ру од све моћ не ри мо ка то лич-
ке цр кве, са чи јим су ви шим пред став ни ци ма има ли мно ге не во ље 

7  Из ве штај сас шеб. гимн. за 1881/2. шк. год. стр. 63–64.
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у то до ба да под не су и са ми Са си, ина че до бри ри мо ка то ли ци ко ји 
су кроз цео XV век та ко ре ћи сто ја ли на рат ној но зи са ер дељ ским 
епи ско пи ма и ка пи ту лом у ер дељ ском Бе о гра ду (Gyula fehérvár, Al ba 
Ju lia). Ови су их би ли об ло жи ли сил ним да жби на ма та ко, да им је то 
ста ње по ста ло не под но шљи во, те су тра жи ли ле ка ка ко код папâ та-
ко и код кра ље ва, ко ји су се на ла зи ли по бу ђе ни ма, да узму у за шти ту 
ту жи о це. Но они бе ху да ле ко, те њи хо ве опо ме не не мо го ше до не ти 
же ље них олак ши ца. У та ким при ли ка ма при род но је по се би, да су 
Ср би још ма ње мо гли оста ти на ми ру. По крај ра да на ис ко ре њи ва њу 
„зло че сте схи зме“ те при во ђе њу схи зма ти ка у кри ло је ди не спа со-
но сне рим ске цр кве, сва ка ко су они тра жи ли и узи ма ли де се так и 
дру ге да жби не и од пра во слав них Ср ба. Не во ље та ке вр сте код Ср-
ба мо ра ле су из го ди не у го ди ну би ти све ве ће та ко, да су нај по сле 
по ста ле не под но шљи ве, те до ве ле до ка та стро фе. Шта је био не по-
сред ни узрок, ни је нам по зна то, тек јед но га да на озло је ђе ни Ср би (у 
по чет ку XVI. в.), као што из гле да, уби ју не ко га ри мокат. све ште ни-
ка. По сле ди ца то га би ла је, да је ка пи тул без пра вил но спро ве де не 
прет ход не ис тра ге осу дио од ока не ко ли ци ну та мо шњих Ср ба (или 
мо жда све) на смрт, те се обра ти на су ди је и за клет ни ке у Сас ше-
бе шу, да до зво ле из вр ше ње пре су де. Но ови не хте до ше да се то ме 
ода зо ву. Сва ка ко су им при ли ке би ле до бро по зна те, па ни су хте ли да 
до пу сте да то ли ки до бри гра ђа ни, мо жда ни кри ви ни ду жни, по гу-
бе гла ве. С дру ге опет стра не, по сту пак овај био је упа да ње у њи хов 
ју рис дик ци о ни де ло круг, те по вре да њи хо вих по вла сти ца. Пре ма то-
ме град ска упра ва тра жи ла је, да се та ствар пре да њој на из ви ђај и 
су ђе ње. Но обе сни епи скоп ски ви кар ни је хтео ни да чу је о том, а 
ка ко опет ни је имао сна ге да спро ве де из вр ше ње пре су де, ни је му 
оста ло дру го не го да се по слу жи та ко че сто ис ку ша ним сред ством 
то га до ба, те од лу чи гра ђа не од цр кве и на ло жи ин тер дикт. Но сас-
ше бе шки са вет, све стан сво га пра ва, ни је се дао ти ме за пла ши ти, 
не го се по ту жи на та кав са мо во љан ви ка ров по сту пак са мом кра љу 
Вла ди сла ву, и овај из Тр на ве 18. де цем бра 1508. г. за по ве ди ви ка ру 
да по ву че од лу че ње, и стро го га опо ме не, да се у бу ду ће ви ше не усу-
ди вре ђа ти по вла сти це гра да, те упа да ти у њи хов де ло круг. У исти 
мах из ве шта ва га, да је упу тио на лог ер дељ ском вој во ди, да сво јим 
пу тем и на чи ном ис тра жи крив це, и да их пре ма кри ви ци до стој но 
ка зни. Ис тра га је сва ка ко за тим спро ве де на, но ре зул та ти исте ни су 
нам по зна ти. Али на сва ки на чин она ни је за до во љи ла ра жљу ће но га 
ви ка ра, и он у пре те ра ној обес ти сво јој ни је знао ка ко да се друк чи је 
осве ти мр ским му „схи зма ти ци ма“, не го на ло жи, да им се по ру ши 
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цр ква у Лан ке ре ку. Иако је у ово до ба пра во слав на вер а у Угар ској 
не са мо би ла за ко ном до зво ље на, не го су шта ви ше пра во слав ни би-
ли осло бо ђе ни и од да ва ња де сет ка ри мо ка то лич кој цр кви8, ње гов 
на лог бу де из вр шен и храм по ру шен. Не ма сум ње, да су ка ко та-
мош њи Ср би, а та ко исто и град ски са вет чи ни ли по ку ша је, да се 
то спре чи, али без успе ха, и Ср би ма ни је оста ло дру го, но да тра же 
пу та и на чи на, да по диг ну нов храм. Но за то је би ла по треб на до-
зво ла, а ви кар је од сво је стра не чи нио све мо гу ће да спре чи град њу. 
По је ди но сти око то га ни су нам по зна те. Зна мо са мо то ли ко, да им је 
он чи нио та ке смет ње, да су у тој и то ли кој не во љи не мо гу ћи за до-
во ља ва ти сво јим вер ским по тре ба ма, на ми сли ли да се ода тле исе ле. 
Оста ло им је пак би ло пре то га још јед но сред ство, на ко је их је по 
свој при ли ци упо зо рио сам град ски са вет са ско ше бе шки – на и ме, да 
тра же прав де и за шти те код кра ља. У том по гле ду ишао им је на ру ку 
град ски са вет у Сас ше бе шу, ко ји је из ра дио, да се за јед нич ка са ска 
управ на власт у Си би њу обра ти ла с пред став ком у тој ства ри кра љу 
Вла ди сла ву, из ло жи ла му чи та ву ствар и по ту жи ла се на ри мо ка то-
лич ког епи скоп ског ви ка ра ер дељ ског. На то краљ из Бу ди ма 8. јун. 
1512. г. из да оштар на лог ви ка ру, да убу ду ће не ста вља Ср би ма ни-
ка квих смет ња, да мо гу по ди ћи нов храм и то би ло на ста ром или на 
ко јем дру гом ме сту. У истом се краљ по зи ва на свој ра ни ји на лог и 
да је из ра за сво ме чу ђе њу и не го до ва њу, што га ни је из вр шио, и за-
то му сад нај стро жи је (ha rum se rie stric tis si me) за по ве да, да до зво ли 
град њу цр кве. Ујед но спо ми ње и то, ка ко је ви кар сво јим по ступ ком 
до вео Ср бе до тле, да хо ће да се исе ле, а то краљ ни ка ко не би хтео 
до пу сти ти, по што би то би ло штет но и не у год но.

Да ли је овај кра љев ски на лог из вр шен, ни је по зна то, но би ће да 
је из вр шен,9 по што не ма у са ским ар хи ви ма за то да љих по да та ка, 
а по зна то је, да су Са си би ли од луч ни и упор ни у ства ри ма, ко је су 
се ти ца ле њи хо вих правâ и по вла стицâ. Ов де је пак би ла у пи та њу 
ствар пле ме ни тих и бо га тих љу ди.

По сле ово га не ма ви ше спо ме на о Ср би ма у Сас ше бе шу и Лан-
ке ре ку. Но они су сва ка ко још не ко вре ме зна ли очу ва ти сво ју ве ру 
и на род ност. То мо же мо из во ди ти на јед не ли сти не из дру ге по ло ви-
не XVI ве ка, у ко јој се исти на не го во ри из рич но о Ср би ма, али се 
за то го во ри о пра во слав ној цр кви у Лан ке ре ку, а ко ја нам је из пре-
ђа шњих вре ме на, као што смо ви де ли, по зна та под име ном срп ске, 

8  Ш. зак. чл. од 1181. и XLV. зак. чл. од 1495.
9  Та ко узи ма и Ба у ман Изв. за шк. г. 1888/9, стр. 62.
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до чим о ру мун ској цр кви не ма мо спо ме на из то га вре ме на. Има мо 
у ви ду ли сти ну кра ља Јо ва на Жиг мун да од 4. нов. 1570. го ди не. Из 
ње са зна је мо, да је не ки вла ди ка Са ва имао дом и пле мић ку ку ри ју 
у Лан ке ре ку. У ово до ба пре те ра но га про те стант ско га зи ло ти зма у 
Ер де љу те го ње ња ка ко ри мо ка то ли ка та ко и пра во слав них, у те шкој 
не во љи, хо те ћи мо жда на вре ме, док не про ђе го ње ње, спа сти сво је 
вер не од не во ље, иако мо жда са мо фор мал но, али по та ко те шку це-
ну за сво ју са вест, кло нуо је тај Са ва, те при мио про те стант ски ка-
ти хиз, а краљ га у знак при зна ња за то об да рио до мом и пле мићком 
ку ри јом. Но Са ва ипак, би ло под при ти ском сво јим вер них, би ло да 
га је са вест му чи ла, ниј мо гао да из др жи у но вој ве ри и вра ти се 
на траг у кри ло пра во слав не ве ре. Но у та да шњим те шким вер ским 
при ли ка ма ње му ни је би ло ви ше та мо оп стан ка и он се укло ни из 
Ер де ља, а краљ Јо ван на то по кло ни ње гов дом и ку ри ју ру мун ском 
про те стант ском епи ско пу Па влу Тор да ши ју, али овај ни је мо гао ду го 
због сил них не при ли ка, ко је му је пра ви ло сас ше бе шко гра ђан ство и 
са вет, те бу де иза че ти ри го ди ну при ну ђен да га про да гра ду (7. авг. 
1574. год.) за 49 рајн ских фо ри на та.

Пи та ње је сад, ко је и ка кве је на род но сти био тај вла ди ка Са ва 
и да ли је он ста јао у ка квој ве зи са пра во слав ним Ср би ма у Сас ше бе-
шу и Лан ке ре ку?

Фер ди нанд Ба у ман, не по знат до вољ но са про шло шћу пра во сла-
в не цр кве у Ер де љу, а ко ја је, уз гред бу ди ре че но, и та ко сла бо ра-
све тље на, ре ша ва то пи та ње ола ко и узи ма, да је он био ер дељ ски 
ру  мун ски епи скоп, а се ди ште да му је би ло у ер дељ ском Бе о гра ду 
(Gyula fehérvár). Но та ко ми шље ње скроз је нео прав да но. Пре све га 
ер дељ ски Бе о град по стао је се ди ште ер дељ ских ру мун ских епи ско па 
тек 1599. г., кад се вла шки вој во да Ми ха и ло угне здио у Ер де љу.10 А 
из за кључ ка ер дељ ско га са бо ра од 1566. го ди не, др жа но га у Си би њу 
(чла нак XVII) ви ди се, да је у ово до ба у Ер де љу би ло са мо два ру мун-
ска епи ско па, од ко јих је је дан, вад ски Ге ор ги је, био про те стант ски 
епи скоп, а дру ги је био пра во слав не ве ре, но и ње му су би ли у Ер де љу 
да ни из бро ја ни, бу дућ је са бор ре шио, да се ка ко он, та ко и све ште ни-
ци и ка лу ђе ри има ју укло ни ти из Ер де ља, ако не ус хте ју при ми ти про-
те стант ску ве ру.11 Ме ђу тим, зна мо, да је 1557. го ди не кра љи ца Иза бе-
ла име но ва ла Хри сти фо ра за си л ва шког или фе лди од ског епи ско па са 

10  Jor ga. Sa te si pre o ti. Dr. Augu stin Bu nea. Vec hi le epi sco pii românesci. Blas 1902. 
Стр. 62. и д. исти Je rar chia Românilor, 1904. Стр. 4. и д.

11  Hur mu za ki. Do cu men te II, 5. стр. 602.
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се ди штем у ма на сти ру фел ди од ском.12 Овај Хри сто фор би ће си гур но 
онај исти ко ји се спо ми ње 1574. год. и ко ји је умро 1577. год.13 Пре ма 
то ме ни је ни нај ма ње ве ро јат но, да је овај Са на, о ком је го вор, био 
ру мун ски пра во слав ни епи скоп у Ер де љу.14 Но исто та ко ни је вероват-
но, да је он био ру мун  ски  про те стант ски (кал вин ски) епи скоп, јер је 
1566. год, као што смо ви де ли, та кав био Ге ор ги је, ко ји је 1568. или 
по чет ком 1569. го ди не умро, а 8. фе бр. 1569. као ње гов по след ник 
спо ми ње се већ Па вле Тор да ши.15 Уз то ка ко пр ви, та ко и дру ги на зи-
ва ју се су  пер  ин  тен  ден  ти  ма , ка о  што је и иначе би ло уоби ча је но, да 
др жав не вла сти у Ер де љу на зи ва ју и пра во слав не ру мун ске епи ско пе 
су пер ин тен ден ти ма, до да ју ћи уз то и реч „ро  ра“, као и „Ec cle si a rum 
Va lac ha li um“,16 док ни јед но од то га не ви ди мо у ли сти ни од 4. но вем-
бра 1570. год, не го: „to ta lem en in te gram do mum di scre ti vla di cae Za wa 
ca lu ge ri… qu ae per spon ta ne am eius dem ca lu ge ri… eg gres si o nem…“, а 
пред тим го во ри краљ о за слу га ма (Па вла) Тор да ши ја, та да шње га су-
пер  ин  тен  ден  та  ер дељ  ских  ру мун  ских  цр  ка  ва  (su per in ten den tis 
ec cle si a rum Wo lac ha li um Tran ssil va nen si um). Узме мо ли сад још и то у 
об зир, да је Са ва до био од кра ља ку ћу и пле мић ку ку ри ју у Лан ке ре-
ку, где је од по ло ви не XV ве ка, као што смо ви де ли, по сто ја ла срп ска 
ко ло ни ја, на ме ће нам се са мо од се бе, да исти Са ва ни је ста јао у за јед-
ни ци са Ру му ни ма, не го да је он, ина че ка лу ђер, био све ште ник срп ске 
ко ло ни је у Лан ке ре ку и Сас ше бе шу, као што ово по след ње узи ма и 
ру мун ски исто рик Бу неа.17 Да кле, ови Ср би и у ово до ба би ли су још 
очу ва ли сво ју на род ност и има ли су као и пре ђе Ср би на све ште ни ка, 
ка кав је у ово вре ме био и Са ва. И као та кав у до ба те шких при ли ка, 
у ко ји ма се та да на ла зи ла пра во слав на цр ква, „оча ран на тре нут“, као 
што ве ли др Бу неа, „сја јем про те стан ске епи ско пи је, по стао је овај 
ка лу ђер ору ђем у ру ка ма фа на тич но га про те стант ско га кра ља Јо ва на 
Жиг мун да, при стао је 1568. го ди не да бу де на след ник све то ђур ђев-
ском Ге ор ги ју. Но на ско ро об у зме јад но га ка лу ђе ра ка ја ње због по-
ступ ка, ко ји је учи нио, од ре че се про те стан ства, те се пре ма од ред би 

12  Pesty. Szörény vármegye történe le II, 349.
13  Jor ga. Sa te si pre o ti стр. 26. Bu nea, Je rar chia românilor стр. 23, 213.
14  Узи ма ју ћи пак, да је Са ва био рум. епи скоп, Ба у ман до да је и то, да је он оти-

шао на Ер де ља у Ру му ни ју. Из до ку мен та се то не ви ди.
15  A. Bu nea. Vec hi le epi sco pii românesci, стр. 39. и д.
16  Нпр. по твр да епи ско па Спи ри до на од 23. ју ни ја 1607. Уг. држ. арх. Ерд. ра зр. 

L. R. IV. f. 86. Cf. L. R. V. vol. 11. VI II. fol. 27. XX, f. 46, 212 и др.
17  Je rar chia Românilor, стр. 237.
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са бо ра у Тор ди од 1566. го ди не мо рао укло ни ти из зе мље, по што му је 
има ње би ло кон фи ско ва но“.18

Не по ри че мо, да је та ква ком би на ци ја мо гу ћа, али је ипак то са мо 
ком би на ци ја и ни шта ви ше. Сам др Бу неа узи ма, да је Са ва био Ср бин 
и као та кав био све ште ник срп ске ко ло ни је у Лан ке ре ку. Но ако је та-
ко, он да је те шко ве ро ва ти, да би на ње га као Ср би на пао из бор ка ко 
од стра не ру мун ско га про те стан ско га све штен ства и па стве, та ко и од 
стра не са мо га кра ља, јер те шко да би га мо гли као Ср би на и до шља ка 
сма тра ти по де сним ору ђем за ми си ју, ка кву је имао да вр ши та кав су-
пер ин тен дент. У при лог ово ме го во ри и то, што краљ у сво јој из ја ви 
на зи ва То ра ши ја јед но став но су пер ин тен ден том, и то ру мун ских цр-
кавâ, што је у ства ри и био, а Са ву – вла ди ком, на зи вом, ка кав се да вао 
пра во слав ним епи ско пи ма уоп ће, а уз то не до да је обич ни до да так у 
др жав ним ис пра ва ма у Ер де љу, као и ов де код Тор да ши ја, „ec cle si a-
rum Wo lac ha li um“. Пре ма то ме ми сли мо, да је оправ да ни је узи ма ти, 
да Са ва ни је био су пер ин тен де нат ру мун ских про те стант ских цр ка ва 
у Ер де љу не го не што дру го.

Ср би у Сас ше бе шу и Лан ке ре ку, као и иначе у Угар ској уоп ће, 
сма тра ли су сво је жи вље ње у Ер де љу при вре ме ним, те су већ и за то 
одр жа ва ли ду хов ну ве зу са сво јом срп ском цр квом и до би ја ли све ште-
ни ке из срп ских кра је ва. Фор мал но они су пре ма те ри то ри ји има ли 
пот па да ти под ју рис дик ци ју ер дељ ских ру мун ских епи ско па. Но ових 
у XV ве ку уоп ће ов де ни је ни би ло. Они се ја вља ју тек у XVI. ве ку, 
од но сно, мо же мо сло бод но ре ћи, стал но тек у дру гој по ло ви ни то га 
ве ка. Пре ма то ме при род но је, да за вре ме од њи хо ве се о бе ова мо ни је 
за њих по сто ја ла ни ка ква смет ња одр жа ва њу те за јед ни це са срп ском 
цр квом. Ме ђу тим на ци јо нал на свест код Ср ба би ла је ја ко раз ви је на 
још за вре ме срп ске др жа ве под Не ма њи ћи ма, и би ла је жи ва и у ово 
до ба, кад је об но вље на срп ска пећска па три јар ши ја и кад је на пре сто-
лу па три јар шијском се део зна ме ни ти Ма ка ри је, ко ји је то ли ко учи нио 
за ор га ни за ци ју и уна пре ђе ње срп ске пра во слав не цр кве. Ка ко је пак 
у Ер де љу и при коп ча ним му кра је ви ма би ло Ср ба у ве ли ком бро ју, 
ко ји ов де игра ју вид ну уло гу не са мо кроз чи тав XVI, век, не го чак и 
у XVI I ве ку, при род но је, да су они, узев ши у об зир по ло жај, у ком су 
се ов де на ла зи ли ка ко ру мун ски на род та ко и цр ква му, оста ли у ду-
хов ној за јед ни ци са срп ском цр квом. Срп ска пра во слав на епи ско пи ја 
у Ли по ви, да кле, на гра ни ци Ер де ља, по стоја ла је, још пре, но што 
су ти кра је ви до шли под Тур ке. Ла ко је мо гу ће, да је она и осно ва на 

18  Ibi dem.
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до не кле и с об зи ром на пра во слав не Ср бе у Ер де љу. За ли пов ско га 
вла ди ку Са ву, у по чет ку XVII ве ка, кад је Ли по ва пот па ла под Ер дељ, 
мо же мо ско ро на си гур но узи ма ти, да је имао под со бом пра во слав не 
Ср бе у Ер де љу уоп ће. У при лог та ком ми шље њу го во ри, нај по сле, и 
чи ње ни ца, што се вла дар ским по твр да ма ер дељ ских ру мун ских пра-
во слав них епи ско па, ка ко у дру гој по ло ви ни XVI, да кле од по чет ка, 
та ко и у пр вој по ло ви ни XVII ве ка, они из рич но по ста вља ју за епи ско-
пе или су пер ин тен ден те ру мун ских цр ка ва (ec cle si a rum Va lac ha li um), 
до чим се у исто до ба нпр. вла ди ка ли пов ски Са ва на зи ва „epi sco pus 
Ras ci a no rum“, а у се вер ним кра је ви ма на и ла зи мо на епи ско пе „Rut-
he no rum“ и тек од по ло ви не XVII. ве ка по твр ђу ју се ер дељ ски пра во-
слав ни епи ско пи као ру мун ски, срп ски и грч ки (epi sco pus Va lac ho rum, 
Ras ci a no rum et Gra e co rum).

Као што ви ди мо, све то по ка зу је, да је срп ска па три јар ши ја уме ла 
одр жа ти и Ср бе у Ер де љу под сво јом цр кве ном упра вом, и да су та мо-
шњи Ср би сту пи ли у цр квену за јед ни цу са пра во слав ним Ру му ни ма 
у Ер де љу тек око по ло ви не XVII ве ка, кад је и от по чео жи вљи про цес 
пор у му њи ва ња Ср ба у том кра ју, че му је сва ка ко до при не ло и уво ђе ње 
ру мун ског је зи ка у бо го слу же ње у то до ба, око че га је, не жа ле ћи ма-
те ри јал не жр тве, у ин те ре су лак ше га обра ћа ња пра во слав них у про-
те стант ство, та ко жи во на сто ја ла др жав на власт. Ту за јед ни цу, ка ко по 
све му из гле да, спро вео је ер дељ ски епи скоп, Ср бин Са ва Бран ко вић.

Пре ма ово ме, те шко је ве ро ва ти, да је лан ке реч ки „вла ди ка“ Са-
ва био ру мун  ски  кал вин ски епи скоп те да кле прет ход ник Тор да ши-
јев, не го је он био Ср бин и срп ски све ште ник у Лан ке ре ку, и као та кво-
га умео је краљ Јо ван Жиг мунд за до би ти за про те стант ство са том 
на ме ром, да по мо ћу ње га при ву че у про те стан ти зам Ср бе, ко ји су 
жи ве ли у Ер де љу, и то му, као што смо ви де ли, ни је по шло за ру ком, 
јер се Са ва на ско ро укло нио из Ер де ља.

Сад је још пи та ње, да ли је тај Са ва оди ста био епи скоп или оби-
чан све ште ник, је ро мо нах? Краљ Јо ван II у јед ном и истом до ку мен ту 
на зи ва Тор да ши ја су пер ин тен ден том, а Са ву „вла ди ком“. То сва ка ко 
ни је без зна ча ја, и те се ре чи у зва нич ном ак ту не мо гу узи ма ти као 
фра зе. Тор да ши је био оди ста су пер ин тен де нат. Он ни је био епи скоп, 
иако се ина че пред па ством из да вао за та ко га, јер му исти сâн као кал-
вин ском су пер ин тен ден ту ни је био ни по тре бан, ме ђу тим Са ву краљ 
зо ве вла ди ком, као што су у Ер де љу др жав не вла сти и ина че на зи ва ле 
пра во слав не, и на ро чи то срп ске епи ско пе, те је пре ма то ме са свим ве-
ро јат но, да је он оди ста био епи скоп. Но ако је он био епи скоп, мо рао 
је има ти сво ју епар хи ју. Ко је је пак епар хи је био он епи скоп и от куд 
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он он да у Ла н кере ку, то су пи та ња, на ко ја у не ста ши ци исто риј ских 
по да та ка ни смо у ста њу да да де мо по зи тив но га од го во ра, не го се мо-
же мо је ди но кре та ти на по љу ком би на ци ја. А ме ђу та ко ви ма из ла зи 
нам пред очи као до ста ве ро јет на ком би на ци ја, да је па три јарх Ма-
ка ри је, у не у мор ној бри зи и ста ра њу за сво ју цр кву, а има ју ћи пред 
очи ма опа сност од про те стан ти зма по Ср бе у Ер де љу као и уда ље ност 
од срп ских епар хи ја, по ста вио све ште ни ка углед не срп ске на се о би не 
у Лан ке ре ку ка лу ђе ра Са ву за епи ско па та мо шњим пра восл. Ср би ма. 
Но Са ва се по ка зао не до стој ним та кво га по ве ре ња, те је, да ли искре-
но или не, али сва ка ко у вр ло те шким при ли ка ма и под  грд ним при ти-
ском пре вр нуо ве ром. Но то ни је ду го тра ја ло. По свој при ли ци бла-
го да ре ћи на сто ја њу па три јар хо ву, у ње му се про бу ди са вест те ка ја ње, 
од ре че се за блу де, у ко ју је био пао и укло ни се из Ер де ља. Не у спе ли 
по ку шај са срп ским пра во слав ним вла ди чан ством у Ер де љу си гур но 
ни је ви ше ни по на вљан, мо же би ти и због то га, што је на ско ро по сле 
то га умро краљ Јо ван Жиг мунд, те на не ко вре ме пре шла и опа сност, 
у ко јој се на ла зи ло пра во сла вље у Ер де љу.

Шта ј би ло ка сни је са срп ском на се о би ном у Сас ше бе шу и у Лан-
ке ре ку ни је нам по зна то.

Ила ри он Зе рем ски



[ABAC – OD KASABE DO MALOG PARIZA

ДРУ ШТВЕ НОИСТО РИЈ СКЕ ОКОЛ НО СТИ И КУЛ ТУР НЕ
ПРИ ЛИ КЕ У ШАП ЦУ И МА ЧВИ ДРУ ГЕ ПО ЛО ВИ НЕ XIX ВЕ КА

Ма ло је гра до ва до жи ве ло та кав еко ном ски и кул тур ни на пре дак 
за са мо не ко ли ко де це ни ја као што се то до го ди ло у Шап цу дру ге по-
ло ви не XIX ве ка. Раз вој еко но ми је до при нео је у из ме ње ним по ли тич-
ким окол но сти ма до на глог про цва та кул тур ноисто риј ских вред но сти. 
Еко но ми ја, под ко јом ов де под ра зу ме ва мо раз не об ли ке еко ном ске про-
дук ци је, би ло ра ди одр жа ва ња, би ло ра ди олак ша ња и угод но сти жи-
во та, игра огром ну уло гу у дру штву људ ском. (Ђор ђе вић, IV, 1984. 
стр. 247-248.) 

Дру штве не окол но сти ко је сво јом про ме ном увек усло вља ва ју про-
ме ну жи вот ног окру же ња па са мим тим и кул тур них при ли ка не ме-
ња ју се пре ко но ћи. Да би смо раз у ме ли жи вот ста нов ни штва Шап ца 
и око ли не, мо ра мо би ти упо зна ти са раз во јем да те сре ди не. Од тур-
ске ка са бе до Ма лог Па ри за, ка ко је Ша бац на зи ван у вре ме ну ко јим 
се ба ви овај рад ни је по сто ја ла пре чи ца. Чи тав низ исто риј ских до га-
ђа ја, ве за них за по во љан ге о граф ски по ло жај, пре тво ри ли су Ша бац 
у бо га ту тр го вач ку ва рош, ко ју опи су ју ре а ли сти ро ђе ни или од ра сли 
у ње му. Због то га је нео п хо дан нај кра ћи мо гу ћи пре глед бо га те исто-
ри је гра да. 

Ме ђу 17 Окру га на ко је је Ср би ја би ла по де ље на уста вом од 25. 
фе бру а ра 1839. био је и ша бач ки. Ми лош Бо ги ће вић као пр ви чо век 
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Окру га по ло жио је за кле тву 1. мар та 1839. у при су ству про то је-
ре ја, чла но ва Окру жног су да, сре ских ста ре ши на и кме то ва, као 
но во по ста вље ни Окру жни на чел ник. 

Че ти ри сре за, и то: ма чван ски, по сав ски, по цер ски и там нав-
ски од ко јих се са сто јао Округ има ли у то вре ме око 50000 ста нов-
ни ка.

Раз вој про из вод них сна га и чи та ве дру штве не и еко ном ске за-
јед ни це уз но во до би је ну ауто но ми ју и прин цип сло бод не тр го ви не 
1838. до ве ли су до из у зет ног раз во ја тр го ви не ка ко спољ не та ко и 
уну тра шње.

Сре тењ ски устав, пр ви у исто ри ји осло бо ђе не Ср би је, у знат-
ној ме ри је огра ни чио кне же ву власт, јер пре ње га не по сто ја ње 
пи са них за ко на, прав на не си гур ност љу ди и њи хо ве имо ви не, иза зи-
ва ли су не за до вољ ство нај ши рих на род них сло је ва. Уста во бра ни-
те љи су за пра во те жи ли огра ни че њу кне же ве вла сти. До но ше ње 

Сл. 1. – Главна улица у Јевремово доба
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Уста ва до ве ло је до не ке вр сте дво вла шћа, са јед не стра не кнез 
Ми лош а са дру ге Со вјет. Ђор ђе Про тић, оба ве стио је на чел ство 
Окру га ша бач ког да је од лу ком на ме сни штва уз са гла сност Со вје-
та фор ми ра на ко ми си ја ко ја ће у свим окру зи ма у Ср би ји об ја сни-
ти на ро ду до та да из да те уред бе за сно ва не на Уста ву. 

Оп шта дру штве но еко ном ска зби ва ња у Ср би ји па и у овом 
кра ју и ожи вља ва ње по ли тич ких кре та ња по ду да ри ли су се са до-
ла ском ко ми си је у Ша бац. Чи ње ни ца да је у Ср би ји по сле 1835. 
го ди не би ло 18 ви до ва по ре за и при ре за: др жав ни, бе ћар ски, ци-
ган ски или ха рач, ца рин ски и пре во зни, ка ран тин ски, ри бо лов ски, 
пи ја вич ки или бла та рин ски, суд ски, ме хан ски, ме сар ски, ме рач ки 
(кан тар ски), ду ћан ски, ва шар ски, утрин ски и шум ски, де се чар ски, 
од нов ча них ка пи та ла, ван ред ни и вој ни, иза зи ва ла је ве ли ко не за до-
вољ ство. У из ве шта ју упу ће ном ми ни стру фи нан си ја по чет ком ма-
ја 1840. на чел ник Окру га ша бач ког са оп шта ва да су на те ри то ри-
ји окру га, а по себ но у не ким се ли ма сре за ма чван ског (у Бо га ти ћу, 
Глу шци ма, Бе ло ти ћу, Мет ко ви ћу и не ким дру гим) се ља ци од би ли 
да пла ћа ју по рез. 

Се о ски кме то ви, као пред став ни ци вла сти, сва ка ко су се мо ра-
ли уз др жа ти од по кре та ко ји је очи глед но био упе рен про тив са ме 
вла сти. Се ља ци су не го до ва ли не са мо због ви си не раз ре за ног по-
ре за, већ и због то га што су сма тра ли да је то ли ки по рез по сле ди-
ца пре ве ли ког бро ја са вет ни ка, ра зних чи нов ни ка и пи са ра, чи је је 
из др жа ва ње па ло на те рет др жа ве, ко ја је та сред ства обез бе ђи ва ла 
уби ра њем др жав ног по ре за. Се ља ци су отво ре но го во ри ли да им 
ни је по тре бан то ли ки број чи нов ни ка, јер су по сло ве ко је они оба-
вља ју ра ни је оба вља ла са мо 2-3 кне за. Са мо за јед ну де це ни ју, од 
1830. до 1840. го ди не, број чи нов ни ка се по ве ћао ви ше од пет пу та, 
и то је био по че так не пре кид не и упор не бор бе ко ју је тај исти се-
љак то ком чи та вог XIX ве ка, па и ка сни је, во дио про тив би ро кра-
ти је и др жав ног апа ра та. На сто ја ње на чел ни ка да ма чван ске се ља ке 
на те ра на по кор ност ни је има ло успе ха.

У стра ху од но вих ком пли ка ци ја у овом ве о ма ва жном ре ги о ну, 
Пор та је у Бе о град по сла ла свог иза сла ни ка Му са-ефен ди ју. Ње гов 
за да так је био да де таљ но ис пи та ста ње у Ср би ји и да Пор ти 
пред ло жи по треб не ме ре ра ди сре ђи ва ња при ли ка. Он се 11. ју ла 
на Ка ра бур ми, код Бе о гра да, са стао са кне зом Ми ха и лом. По сле 
овог су сре та, а ве ро ват но под при ти ском Му са-ефен ди је, кнез је 
од лу чио да за 22. ју ли у Топ чи де ру са зо ве На род ну скуп шти ну. Иако 
скуп шти на у Топ чи де ру ни је до не ла од ре ђе не за кључ ке, сам ток 
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ње ног ра да пред ста вљао је у из ве сном сми слу по бе ду кне же вих при-
ста ли ца. То је и убр за ло рас плет до га ђа ја. У окол но сти ма да ле ко 
по вољ ни јим кне же ве при ста ли це од лу чу ју се за де фи ни тив ни об ра-
чун са сво јим про тив ни ци ма. У Бе о гра ду је већ 1. ав гу ста био фор-
ми ран спе ци јал ни суд, ко ме је ста вље но у за да так да раз ма тра 
це ло куп ну де лат ност кне же вих про тив ни ка и да пре ду зме од го ва-
ра ју ће ме ре ра ди су зби ја ња сва ке ак тив но сти про тив кне за па је 
бек ство нај и стак ну ти јих ус тaво бра ни те ља из зе мље из гле да ло да 
је кнез од нео де фи ни тив ну по бе ду и да је на сту пио пе ри од ре да и 
ми ра у Ср би ји. Ме ђу тим, ствар ност је би ла другa чи ја. На род је и 
да ље остао не за до во љан, а то сво је не за до вољ ство је ис по ља вао 
на нај ра зли чи ти је на чи не. Ма чва ни су у том по гле ду, из гле да, пред-
ња чи ли. Ка ко се ви ди из из ве шта ја окру жног на чел ни ка, упу ће ног 
Ми ни стар ству уну тра шњих де ла, у сре зу, ма чван ском не ре ди се 
још од про ле ћа ни су сти ша ва ли. Ма чва ни су и да ље од би ја ли да 
пла ћа ју по рез, а са сво јим ста ре ши на ма, по себ но са сре ским на чел-
ни ком, ви ше пу та су се об ра чу на ва ли и фи зич ки. 

Пе де се тих го ди на XIX ве ка ша бач ки округ убра ја се у ред при-
вред но нај ра зви је ни јих обла сти Ср би је. И ов де, као у дру гим де-
ло ви ма зе мље, ово је пе ри од сна жног раз во ја по љо при вред не де-
лат но сти. Не упу шта ју ћи се у де таљ на раз ма тра ња ста ња и од но са 
у обла сти по љо при вре де у ша бач ком окру гу, мо же се ре ћи да су 
по вла че њем Ту ра ка и от ку пом њи хо вих зе мљи шних пар це ла (укуп-
на по вр ши на тих пар це ла из но си ла је пре ко 1200 плу го ва) за до во-
ље не су основ не по тре бе срп ског се ља ка. То је ство ри ло по вољ ни је 
усло ве за да љи раз вој по љо при вре де и сто чар ства.

Исто вре ме но са ја ча њем зе мљо рад ње и сто чар ства све зна-
чај ни је ме сто у при вред ном жи во ту ша бач ког окру га за у зи ма ју 
за на ти. На ба зи раз во ја по љо при вре де и за на та у ша бач ком окру-
гу раз ви ја ла се и тр го ви на. Ја ча ње све у куп не при вред не де лат-
но сти и жи вље ко му ни ци ра ње ме ђу по слов ним љу ди ма раз лог су 
отва ра њу ве ли ког бро ја ме ха на. Ме ха не се отва ра ју не са мо у 
Шап цу не го и у се ли ма, по ред глав них дру мо ва и код гра нич них 
пре ла за.

Раз не олак ши це, осло ба ђа ње од по ре за или ње го во знат но ума-
ње ње, као и дру ге по вољ но сти, пру жа ли су мо гућ ност да успе шно 
на ста ве сво ју ра ни ју де лат ност. По ред тр го ва ца и за на тли ја у 
Ша бац и ша бач ки округ пре ла зи ли су ин те лек ту ал ци, ле ка ри и апо-
те ка ри, про фе со ри и адво ка ти, као и ли ца дру гих про фе си ја. Мно-
ги од ових љу ди оста ја ли су у ша бач ком окру гу и Шап цу. 
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С дру ге стра не, по ли тич ка си ту а ци ја опет се за о штра ва. Ср-
би ја је ушла у пе ри од го то во не пре кид них за ве ра и по бу на, ко је ће 
у је сен 1844. до ве сти до Ка тан ске бу не, 22. сеп тем бра 1844. Сто-
јан Јо ва но вић са три де сет ка та на ис кр цао се не да ле ко од Шап ца. 
Ују тро су већ би ли пред згра дом Окру жног на чел ства. О упа ду 
ка та на у Ша бац, Вла да у Бе о гра ду је би ла оба ве ште на још истог 
да на. То ма Ву чић, ко ји је био за јед но са Авра мом Пе тро ни је ви ћем 
на че лу уста во бра ни тељ ске вла сти, ко ја је по сле бек ства кне за 
Ми ха и ла и ње го вих при ста ли ца у Аустри ју, за кне за про гла си ла 
Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа на пра вио је пра ву хај ку на све оне ко ји 
су на би ло ко ји на чин пру жи ли по др шку Јо ва но ви ћу. Ве ли ки број 
ви ђе ни јих Шап ча на био је ухап шен а не ки су уби је ни. Угу ше њем Ка-
тан ске бу не ша бач ки округ ула зи у пе ри од ре ла тив но мир ног раз-
вит ка. Јед на од ме ра ко је су уста во бра ни те љи пред у зе ли да што 
је мо гу ће ви ше учвр сте свој ре жим би ло је и до но ше ње гра ђан ског 
за ко на 1844. ко ји је га ран то вао не при ко сно ве ност при ват не сво ји-
не и ка пи та ли стич ке екс пло а та ци је. 

Ша бац, ко ји је пред ста вљао већ та да ти пич но ва ро шко на се-
ље, у ко ме су по ро дич на до ма ћин ства по сво јој број но сти умно-
го ме но си ла обе леж ја са вре ме них европ ских до ма ћин ста ва, за 
оста ле сре зо ве ша бач ког окру га, по себ но за по цер ски, ова кво 
ста ње ства ри до ве ло до рас па да не ка да ве ли ких по ро дич них за-
дру га.

Убр за ни ка пи та ли стич ки раз ви так у ша бач ком Окру гу, до ко-
га је, као и у це лој Ср би ји, до шло по сле 1870. до при нео је по ве-
ћа њу имо вин ске и кла сне раз ли ке ме ђу ста нов ни штвом. Док се 
на јед ној стра ни из два ја ма њи број бо га тих тр го ва ца, ва ро шких 
и се о ских, на дру гој на гло ра сте број оних ко ји је два са ста вља ју 
крај с кра јем. У гра ду то су про па ле за на тли је и сит ни тр гов ци, 
ко ји ма се при дру жу је све ве ћи број оси ро ма ше них се ља ка. Не ма 
тач них ста ти стич ких по да та ка, али се мо же за кљу чи ти да је у 
овом вре мен ском пе ри о ду јед на тре ћи на се о ских до ма ћин ста ва 
у Шап цу рас по ла га ла по се дом чи ја ве ли чи на ни је пре ла зи ла 2 
хек та ра.

Са 3468 сит них тр го ва ца, за на тли ја и њи хо вих по моћ ни ка 
(кал фе и ше гр ти) то је био број од ско ро 13 000 љу ди, не ра чу на ју-
ћи чла но ве њи хо вих по ро ди ца.
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Сл. 2. – Развој занатства у другој половини XX века
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Су прот но сти из ме ђу бо га ти јих и сит них за на тли ја, као и из-
ме ђу мај сто ра, кал фи и ше гр та, од ра зи ле су се и на њи хо ву по ли-
тич ку ори јен та ци ју. Исти на, у пр во вре ме, под ути ца јем он да шњих 
схва та ња, а ра ди од бра не сво јих ин те ре са, ша бач ке кал фе и ше гр-
ти су по ку ша ли да се ор га ни зу ју у ра зна пот пор на и њи ма слич на 
дру штва. Та ко је за бе ле же но да су обу ћар ски рад ни ци у Шап цу 
већ кра јем 1870. по ку ша ли да фор ми ра ју дру жи ну обу ћар ских рад-
ни ка.

Занимљиво је да се све ово догађало у време Париске комуне, 
у којој је, поред француских комунара, учествовао и омладинац из 
села Бадовинци, Миша Којић. За време Комуне Којић се налазио на 
студијама медицине у Паризу.

Рад Светозара Марковића а посебно његови чланци у Раденику, 
у којима је он указивао на сву величину и сав историјски значај Кому-
не за ствар ослобођења радника од неправде и угњетавања, наилази-
ле су на јак и широки одзив у овом округу, посебно међу омладином, 
радништвом и ситним занатлијама. Присталице социјалистичких 
идеја били су људи који су у веома тешким околностима тих дана 
смело и непоколебљиво иступали против владајућег режима. Ша-
бац и шабачки округ нису имали среће да у својој средини виде 
Светозара Марковића, али је зато овде боравио један од његових 
најистакнутијих сабораца – Мита Ценић. Као сарадник Светозара 
Марковића, он је 1873. протеран из Србије и отишао у Париз. Веро-
ватно да је том приликом Ценић дошао у додир са Машом Којићем, 
па када је Ценића француска полиција протерала из Париза због 
тобожњег учешћа у припремању атентата на српског кнеза, који је 
тада боравио у Француској, он се 1874. вратио у Србију и настанио 
у Шапцу.

По сле из ме не За ко на о оп шти на ма до не тог ок то бра ме се ца, ко-
ји ма се огра ни ча ва ла кон тро ла и ме ша ње др жав них вла сти у из бор 
и рад оп штин ских упра ва, у ни зу ме ста Ср би је, па и у Шап цу, со ци-
ја ли стич ки ори јен ти са ни еле мен ти осво ји ли су оп штин ску упра ву. 
При ли ком би ра ња по сла ни ка за Скуп шти ну 1871. на род по чи та вој 
Ср би ји сту пао у отво ре ну бор бу про тив вла де. У ства ри био је то 
пр ви слу чај да се при ли ком јед них из бо ра на род у то ли кој ме ри су-
про ста ви вла ди. Су прот ста вља ња је би ло у Бе о гра ду, Ја го ди ни, Сме-
де ре ву, Шап цу и Гра ди шту, као и дру гим ме сти ма.

У Раденику, поред бројних чланака посвећених Париској кому-
ни, Интернационали и другим питањима, посебно место добили су 
чланци посвећени увођењу Окружних скупштина у којима би народ 
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преко својих представника решавао све локалне проблеме. Окружне 
самоуправе, показале би све месне потребе народа у овом крају, а у 
исто време показале би начин и средство како да се све уреди и дотера 
према народним потребама. Нешто касније Марковић иде још даље 
и тражи да се постојећи систем измени скупштинским решењем и да 
централна управа пређе у надлежност скупштинског одбора, који је 
био састављен од изабраних делегата из свих округа.

По сле смр ти Ко сте Спу жи ћа, до та да шњег по сла ни ка за ва рош 
Ша бац, кнез је на ре дио да се сход но по сто је ћим за кон ским про пи си-
ма 9. мар та 1877. у Шап цу оба ве до пун ски из бо ри. Ка ко је то у прак-
си из гле да ло нај бо ље све до чи при мер ко ји је об ја вљен у јед ном од 
он да шњих ли сто ва: Ску пи се збор. У том збо ру има де сет пан ду ра 
оп штин ски и пет при ста ли ца се ља ка. Ка пе тан, окру жен жан дар-
ми ма, кан ди ди ра по ве ре ни ка и пи та: сад ко је про тив кра ља, вла де 
и ових љу ди нек се одво ји на стра ну. Пан ду ри и при ста ли це вик ну: 
до бри су! Ка пе тан огла шу је да су кан ди до ва ни по ве ре ни ци иза бра ни 
акла ма ци јом и рас пу шта збор. Љу ди ко ји се ста ну про ти ви ти та-
квом из бо ру из два ја ју ћи кра ља од по ве ре ни ка, бу ду по ча шће ни као 
бун тов ни ци! (Зла ти бор, 1877. бр. 22) Ова квог би ра ња би ло је на до-
ста ме ста.

Социјалне прилике у Мачви међу сеоским становништвом, на 
основу доступне документације, изгледале су овако:

У Мачви је по попису из 1863. године било 29 131 житеља, од 
којих је било мушких 14 913 и женских 14 218. Становништво Ма-
чве је у доба пописа било младо, што најбоље илуструје податак 
да до 30 година старости има 22 685 или у процентима 77,8% од 
целокупног становништва. Од овог броја више од половине су деца 
у доби до 15 година старости. Њихов број износи 12 944 или у про-
центима 44,4% од целокупног становништва.

Сва већа домаћинства, преко 6 чланова, јесу задруге као тра-
диционална форма породичног и сродничког односа. Поред класич-
ног облика задруге, попис указује и на остатке раније развијених 
задруга. Те раније задруге распале су се током устанка (1804–1815. 
г.) због ратних пустошења, скривања по збеговима, пребегавања 
у Срем, губитака мушких чланова и слично. Друга страна пописа 
опет указује на будућност обнове и постепеног пораста задруга 
(отац и неожењени синови; неожењена браћа и друго).

Највећи део пописаних бавио се пољопривредом, а мали број 
занатима, државном службом, служењем и слично. Највише је за-
писано слуга 206, за њима долазе чиновници државних установа на 
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раду у Богатићу 5, Црној Бари 10 (ћумрук у Рачи са карантином) и у 
М. Митровици 1. Учитеља је било 9, а свештеника 14. Од пописаних 
занатлија, највише их живи и ради у М. Митровици и то 4 опначара, 
1 абаџија, 1 чизмар, 1 бојаџија и 1 пекар. У 11 насеља забележена 
су 14 механџија и 4 кафеџије. У рубрици занимања стоји још да је 
било два богослова, 30 ђака, два шегрта, два калфе и осам војника 
у стајаћој војсци. У државној робијашници у Топчидеру робијала је 
једна Мачванка.

Лична имена су двојака, народна и календарско – црквена. Најо-
миљенија имена код мушкараца су: Јован (1 030 од 14 913 мушкара-
ца), Петар (702), Марко (618), Стеван (583), Никола (532), Милан 
(529), Илија (467), Павле (456), Живан (433) и Иван (400).

Код жена то су: Живана (801 од 14218 Мачванки), Марија (668), 
Јока (533), Милица (485), Стеванија (461), Смиљана (433), и Томанија 
(346).

Попис имовине обухватио је сва индивидуална домаћинства, а 
у неколико случајева пописана је општинска имовина. Мачванима 
су пописани непокретна имовина (куће, зграде) и обрадива земља 
– баште, њиве, ливаде, пашњаци, травњаци, шуме, воћњаци и виног-
ради. Без имовине било је 296 домаћинстава.

У Мачви је забележено 4 207 кућа. По проценама комисија ради 
се о слабим кућама, углавном шеперушама. Њихова вредност кре-
тала се од 3 до 10 дуката. Постојале су и куће грађене од чврстог 
материјала, зидане опеком. У насељу Липолисту, М. Митровици, 
Петловачи, Прњавару, Слепчевићу и Табановићу пописано је 1 711 
зграда. У осталим селима комисије су само констатовале куће са 
зградама, њихов број нису уписивале.

Свака врста имовине домаћинства је процењена у дукатима 
и сврстана по класама. Без имовине је било 296 домаћинстава. У 
најнижој класи било је 3 651 домаћинство. Када се рашчлани ова 
класа на оне који имају мање вредности, до 50 дуката, добија се 
број од 2 326 домаћинства, док на остале у категорији долази 1 324 
домаћинства.

Попис истовремено потврђује да Мачва није била тако богата 
како се сматрало тада у Србији. Ово потврђује и Анта Алексић 
када пише: кад изречемо име Мачве, свагда смо ради, да искажемо 
узгред, да је то најбогатији, најсрећенији део Србије са својом оби-
латом производњом ране и других производа. У Мачви је – велимо 
обично – и сељак у најсрећнијем положају, који се у Србији замис-
лити може. Ни на једном крају Србије није поремећена социјална 
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равнотежа у оној мери, као што је сада на жалост у срећној и 
богатој Мачви. Истина, видимо с једне стране имућне људе. Има 
такових, који по 500 и више плугова земље притјажавају, но њихов 
је број мален. Огроман је број оних бескућника и убога – сиротих. 
(Алексић, 1882. стр. 349)

Стандард и услови у којима живи породица јасно се виде из 
неколико записника комисије из 1863. године. Члан пописне комисије 
био је и Милорад Поповић Шапчанин.

Васа Јовановић 50 година живота, жена Анка 30, синови Аћим 
25, Стојадин 11, кћер Станка 16. Кућа, 2 зграде, њиве под кућом 
0,5 д.о.; у Абрамишту 2 д.о.; у Стрњикама 0,5 д.о; у Вртинама 0,5 
д.о; 0,5 реда воденичког у воденици на Бухаку. Вредност 29 дуката. 
Приход 5 талира.

Глиша Лазић 40 година, жена Анка 35, синови Стојадин 14, То-
дор 11, Марко 7, кћер Петрија 9. Имовине нема. Приход 4 талира.

Марко Ристивојевић, меанхија 26 година, жена Стеванија 22, 
баба Стоја 60. кућа, зграда, плац 0,5 д.о; њ. у Марковачи 2 д.о. Вред-
ност 14,5 дуката. Приходи 6 талира.

Марко Борић, парох 26 година, жена Станија 23 кћи Живана 1. 
Имовине нема. Приходи од свештен. Заслуга 5 талира. (Васиљевић, 
1996. стр. 173)

Град ска сре ди на, по ло ви ном XIX ве ка по чи ње, нај ви ше за хва љу-
ју ћи раз во ју тр го ви не и за нат ства, на гли еко н ом ски раз вој. Из На хи је 
ша бач ке из ве зе но је до ста жи та ри ца, на ме ње них за ис хра ну ста нов-
ни штва, вој ске или сто ке. Са мо 1831. на ла ђе код ске ле уто ва ре но чак 
340 140 ока бра шна, пре ко 25 500 ока пше ни це и ве ли ке ко ли чи не 
ку ку ру за. . . Го ди не 1828. у Аустри ју су би ле про да те ве ли ке ре зер ве 
ло ја. Из во же ни су, у знат ној вред но сти, мед, во сак, чак и пи ја ви це и 
жа бљи ба та ци. 

Бр зо се бо га ти ло на уво зу и пре про да ји со ли и ту су по ло жај ко ри-
сти ли ви ђе ни ји тр гов ци и дру ги ко ји су има ли ја че ве зе са вла сти ма. 
Со је, пре те жно, уво же на из Вла шке, Ду на вом, а по не кад и из су сед-
них кра је ва, пре ко Са ве, ре дов ним или кри јум чар ским пу те ви ма. Део 
со ли про да ван је или усту пан, трам пом, бо сан ским тр гов ци ма.

По вр ши не об ра ди ве зе мље у Ма чви, По це ри ни и По са во там на ви, 
би ле су знат не. Но ве по вр ши не до би ја не су кр че њем шу ма и ису ши ва-
њем окол них ба ра, ушо ра ва њем и ку по ви ном тур ских има ња, али је, 
исто вре ме но, до ла зи ло до ра сло ја ва ња, рас па да се о ских по ро дич них 
за дру га, од ла ска мла де жи на за на те и у шко ле и пре се ље њем у ва рош 
из ко је се ни ко ви ше ни је вра ћао на се ло. Ма чва ни су се пр во про чу ли 



171ШАБАЦ – ОД КАСАБЕ ДО  МАЛОГ ПАРИЗА

по по ве ћа ној про из вод њи пше ни це, па су чак и мај сто ри, ко ји су, за 
об но ву твр ђа ве и по ди за ње ду ћа на и дру гих ве ћих згра да у Шап цу и 
Бе о гра ду, се кли гра ђу и при пре ма ли ци глу, тра жи ли бе ли хлеб, а не 
про ју ко ја се та да је ла у ве ћем де лу Ср би је.

За нат ство по чи ње да цве та упо ре до са ра стом ка пи та ла сте че-
ним тр го ви ном и раз ви ја се по че так ин ду стри је та да са мо ло кал ног 
зна ча ја. Мла ден С. Ђу ри чић, ко ји је имао при ли ке да ви ди де ла за на-
тли ја из Шап ца, за ди вљен је: ша бач ки тер зи ја за ди вљу је око жи вом 
ша ром ко ју ве зе сви ле ним гај та ном по пла вој чо си. Ша бач ки бо јаџи ја 
гле да се у на ро ду без ма ло као ча роб њак. Ша бач ки опан ци су нај чу ве-
ни ји у це лој Ср би ји.

По ло жај на ре ци и раз ви је на реч на тр го ви на учи ни ла је Ша бац 
јед ним од нај ва жни јих из во знич ких та ча ка Ср би је дру ге по ло ви не 
XIX ве ка. Ша бац је по сле Бе о гра да и Сме де ре ва био тре ћа лу ка по 
ва жно сти. Пре ко пу та ске ле по диг ну та је чу ве на град ска го сти о ни-
ца. (њу по ми ње Ла за Ла за ре вић у при по ве ци Све ће то на род по зла-
ти ти.)

У су срет раз ви је ни јој и са вре ме ни јој ца рин ској слу жби и омо-
гу ћа ва њу екс пе ди тив ни јег ра да Ћу мру ка не, ни ца ле и дру ге ад ми ни-
стра тив но-управ не згра де. До Ске ле су, че ка ју ћи ла ђу из Бе о гра да, 
ре дов но до ла зи ли фи ја ке ри сти, а не де љом и пра зни ком, и кад се ко ји 
ви ђе ни ји гост на ја ви, ту би се на шли, за ис пра ћај или до чек, и му-
зи ча ри. 

По тре ба за бр зим ко мун ка ци ја ма у слу жби тр го ва ња и из во за 
усло ви ла је ства ра ње те ле граф ске ве зе јер до та да шња по штан ска 
ко му ни ка ци ја ни је ви ше мо гла да за до во љи по тре бе не по сред ни јих ве-
за са дру гим цен три ма тр го ви не.

Ко нач но, 14. апри ла 1859. го ди не -у ку ћи Ма ке ви ја Мар ко ви ћа све-
ча но је озва ни че но отва ра ње те ле граф ске шта ци је ко јом је Ша бац, 
ли ни јом пре ко Бе о гра да, опет ме ђу пр ви ма у Ср би ји, био не по сред но 
по ве зан са свим оним што се у све ту де ша ва ло. И пу то ва ња и тр го-
вач ки по сло ви би ли су, од та да, из ве сни ји, што је уз ле ту Шап ца, ко ји 
је већ до бро за га зио у сво је злат но до ба, да ва ло не слу ће ни за мах. (Пр-
сто је вић, 1998. стр. 61)

Дра го љуб Па ја Ми лу ти но вић, ди пло ми ра ни ар хи тек та оп сед нут 
по ре клом и раз во јем овог гра да, ис тра жи ва њем до ла зи до по да та ка 
да је ха џи Ни ко ла Жив ко вић за по чео ур ба ни за ци ју де ло ва та да шње 
срп ске чар ши је, про јек ту ју ћи нај пре – као узор Шап ча ни ма и це лој 
Ср би ји – зда ње ко на ка го спо да ра Је вре ма, по сле ко јег је, у Бе о гра ду, 
ни као сли чан ко нак кне ги ње Љу би це. 
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Сл. 3. – Јевремов конак у Шапцу

Шо ро ви су по че ли до би ја ти ули це, ове име на, а ку ће сво је бро-
је ве... Го спод ска ули ца пр ва је до би ла ку ће на спрат и кал др му. На 
њу се на сла ња ла Ка ме на ули ца, Ка ме њак, а да ље, од Жит не пи ја це 
пре ма Ма ју ру и Та ба но ви ћу, ни као је Ка ми чак, за нат ски цен тар ко-
ји је пред ња чио и по бро ју ка фа на. . . Ис точ но од њих, од Ве ли ке до 
Ма ле пи ја це, Бе о град ском (са да Ка ра ђор ђе вом) и Ми шар ском (да-
нас Поп Лу ки ном), уз ди зао се До њи шор. Ње му се, уз Бол ни чар ску 
ули цу, не ка ко увек и с раз ло гом ди ви мо. Ту је би ла и но ва цр ква, па 
вла ди чин ко нак и Гим на зи ја По цер ска ули ца (са да Ма са ри ко ва) у 
Пре ком шо ру. От ме на је би ла и По ли циј ска ули ца (са да но си име 
Сто ја на Но ва ко ви ћа), па Ша нин шор, са број ним со ка ци ма и ули чи-
ца ма, те ули ца Ца ра Ду ша на и дру ге ко је су се так ми чи ле из гле дом, 
све кит ња сти јим, сво јих ве ле леп них зда ња, ле по том ба шти и др во-
ре да и чи сто ћом тро то а ра.

Ду ћа ни, ма га зе, ка фа не, но ви хо те ли, ку ће за му шку ра зо но ду, 
ис пред ко јих су мо ра ли да сто је, сву ноћ упа ље ни, цр ве ни фе ње ри. 
По чи ње пре тва ра ње пра шња вих ули ца, по ста вља њем кал др ме, у мо-
де р на ше та ли шта. 
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Бо га ће ње ве ли ког бро ја по ро ди ца, при лив ка пи та ла, по сле дич но 
раз ви ја по тре бу за раз вит ком кул тур ног жи во та. 

По че так те обла сти жи во та Шап ча на има до ста слич но сти са се-
о ским кул тур но-за бав ним жи во том, што је ра зу мљи во с об зи ром на 
чи ње ни цу да је ве ли ки број ста нов ни ка био се о ског по ре кла. Пре ла, 
са игра ма, ушла су и у Ша бац. Ме ђу тим, са пре ли ма не што ни је би-
ло у ре ду, бар не у по гле ду по на ша ња уче сни ка. Уред ба о пре ли ма 
и се ли ма, и слич ним ску по ви ма, до не та је 7. но вем бра 1841. го ди не. 
Увод ник Уред бе (Збор ник за ко на и уре да ба за 1841.го ди ну) ка зу је 
раз ло ге за до но ше ње: Бу ду ћи да се на ноћ ним пре ли ма и се ли ма, на 
ко ји ма се мла деж обо је га по ла са би ра, бла ги оби ча ји ква ре и у след-
ству то га иста мла деж осо би то муж ке стра не на го ном уз бу ђе ни и 
раз дра же ни стра сти на раз дор, сва ђу, бој, а и на уби ство, као што 
су то жа ло сти ви при ме ри већ по ка за ли, во ди: то смо, да би се та-
ко ви и по доб ни штет ни и не срећ ни до га ђај с те стра не у на пре дак 
пред у пре ди ли, про пи са ли. Осим овог опо ми њу ћег и упо зо ра ва ју ћег 
де ла Уред бе сле де и кон крет ни је од ред бе: Жен ска ли ца мо гу се и у 
на пре дак ску пља ти на пре ла но и та да би ва ју у до брим ку ћа ма на 
очи ма ра зум ни до ма ћи ца и до ма ћи на, а не као што се по не ким ме-
сти ма уоби ча ји ло, на рав ни, уда љу ју од ку ћа. Због то га је у чла ну 2. 
на ре ђе но: Мла ди ћи ма се стро го за бра њу је на ноћ на пре ла и се ди-
шта ићи и на њи ма се мла де жи жен ско га по ла дру жи ти и за ба вља-
ти. Сто га је пре по ру че но да ро ди те љи упо зна ју си но ве са за бра ном, 
да ће пр ве ка зне би ти три да на за тво ра или де сет уда ра ца шта по-
ви ма, а у по но вље ном слу ча ју су ди ће Окру жни суд, го во ри пр ви члан 
го ре по ме ну те Уред бе. 

Сед ма де це ни ја XIX ве ка гу би се на зив се ла, по се ла, игран ке, јер 
кул тур на до га ђа ња до би ја ју све ча ни ји на зив – бал и њих ор га ни зу ју 
кор по ра ци је или ин сти ту ци је. Ша бач ко пе вач ко дру штво при ре ди ло 
је, 26. ја ну а ра 1869. бал у ка фа ни Ва се Не ши ћа, ли кер џи је. За ба ве и 
ба ло ви ле ти су при ре ђи ва ни на отво ре ном про сто ру.

Ја ко ра но, за та да шње при ли ке у Ср би ји, у ша бач ком кра ју раз ви-
ја се си стем обра зо ва ња, та ко да око 1880. у На хи ји ша бач кој по сто-
ји се дам отво ре них шко ла. Се о ска сре ди на ни је би ла за не ма ре на јер 
се из ак та Др жав ног са ве та 1835.го ди не ви ди да су мно га се ла има ла 
школ ска зда ња

Гим на зи ја у Шап цу, осно ва на је 1837. са та ко зва ном пр вом гра-
ма тич ком кла сом. Го ди не 1898. гим на зи ја у Шап цу, у знак се ћа ња на 
Го спо да ра Је вре ма, ко ји је то ли ко мно го учи нио за ње но осни ва ње, 
узи ма име Гим на зи ја Је вре ма Обре но ви ћа . . . Тек ка да је, 1903. го ди-
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не, до шло до по зна тог ди на стич ког пре вра та, њен на зив је про ме њен 
у Срп ска кра љев ска гим на зи ја. 

Уче ни ци ове шко ле осно ва ли су књи жев ну ђач ку дру жи ну По-
у ка ко ја је при ре ђи ва ла је сво је за ба ве у дво ри шту Вла ди чи ног ко-
на ка, док су дру ги пра ви ли слич не за ба ве. Са илу ми на ци ја ма и њих 
су зва ли кер мес, а из во ђе не су у Град ском пар ку. (Ли бе рал, 1894. бр. 
51)

Је дан од мо дер них ви до ва кул тур ног жи во та би ле су Бе се де, са 
умет нич ким про гра мом: де кла ма ци ја ма, со ли стич ким и хор ским пе-
сма ма, ин стру мен тал ним со ло исту па њи ма, ма њим му зич ким са ста-
ви ма и пре да ва њи ма. Угле да ју ћи се на оно што су Ср би у Но вом Са-
ду учи ни ли, осно ва но је ле та 1846. го ди не, Чи та ли ште Бе о град ско, 
а шап ча ни од мах, да слу чај но не би мно го за о ста ли за Бе о гра дом, 
1. ав гу ста 1847. под но се мол бу По пе чи тељ ству про све ште ни ја за 
до зво лу ра ди отва ра ња свог Чи та ли шта. Мол бу су пот пи са ли Јо ван 
Па вло вић, про та и не ка да шњи ми ље ник Го спо да ра Је вре ма ко ји је 
у то вре ме нај бо га ти ју при ват ну би бли о те ку имао, па из ве сни Ми-
хај ло, члан Суда Округа шабачког, Димитрије Балантски, професор 
и упра ви тељ по лу гим на зи је ко ја је тог 1. сеп тем бра, обе ле жа ва ла 
де се то го ди шњи цу свог де ло ва ња, те Јо ван Тр кић, Јо ван Ре ка лић и 
про фе сор Вла ди мир Ву јић. (Пр сто је вић, 1998, стр. 99).

Ша бач ко чи та ли ште отво ре но је 29. сеп тем бра од но сно по но-
вом ка лен да ру, 11. ок то бра 1847. и ка фа ни Ан дре Не ши ћа. Не што 
ка сни је чи та ли ште се се ли у згра ду вла ди чи ног ко на ка, у ко јој се да-
нас на ла зи Би бли о те ка ша бач ка. Бе се де Чи та о ни це ша бач ке би ле су 
до бро по се ће не, а њих је при ре ђи ва ла и По у ка, па ша бач ко пе вач ко 
дру штво, ко је је осно ва но пред крај 1864. за јед но са ша бач ком тр го-
вач ком омла ди ном при ре ђу ју мно га кул тур на оку пља ња, од ко јих су 
би ли оба ве зни ба ло ви са игран ка ма и бе сед ни штво по во дом сва ке 
Но ве го ди не. 

Од дру ге по ло ви не XIX ве ка уве ден је Оп штин ски бал. Ду го го-
ди на, до чек је био на спра ту Па ри за, а доц ни је у ре сто ра ну Евро па. 
Око 1885. го ди не, оп штин ски ба ло ви се ма ње по се ћу ју, јер је у то 
вре ме по че ла оштра пар тиј ска бор ба, па су при пад ни ци стра на ка од-
ла зи ли са мо у сво је ка фа не, код сво јих по ли тич ких исто ми шље ни ка. 
До бар углед имао је учи тељ ски бал при ре ђи ван на св. Са ву, са умет-
нич ким про гра мом ко ји су из во ди ли уче ни ци и учи те љи. Тр гов ци 
су, на Сре те ње, има ли тра ди ци о нал ни бал, а о По кла да ма – при ре-
ђи ва ни су фа ми ли јар ни ба ло ви. На ова квим ску по ви ма сви су би ли 
ме ђу соб но бли ски, по зна ти, по ти ца ли су из јед не ули це, из јед ног 
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шо ра, па је це ло ве че про ти ца ло у при јат ном рас по ло же њу. За вр ше-
так ба ла улеп шао је вла сник ка фа не ка да је да вао по себ не по кло не, 
на гра де нпр. нај бо љем играч ком па ру, кра љи ци за ба ве, и сл. Око по-
но ћи про да ва не су све же кроф не, а у јед ној је био скри вен цео или 
по ла ма лог ду ка та. 

лан Су да Окру га ша бач ког, Ди ми три је Ба ла ит ски, про фе сор и 

Сл. 4. – Позивница шабачке певачке дружине

У дру гој по ло ви ни XIX ве ка, ша бач ка омла ди на се пра зни ком и 
не де љом – оку пља ла у ба шти Ђе ни ћа ка фа не, ра ди за ба ве, шет ње и 
игре. Осим код ове ка фа не, мла ди су се оку пља ли и пре ко пу та у Гр ми-
ћи ма, на по ља ни. Ка да се за вр ши не дељ ни ру чак ви диш ка ко су де вој ке 
и омла ђе же не већ сре ди ле све по сло ве по ку ћи и по се да ле по клу па ма 
ис пред сво јих ку ћа. Гле да ју ћи свет што шо ром про ла зи че ка ју да им 
ста ри ји, уста ну и да их во де: или у Те јин стан у шет њу или у Гр ми ће 
на игру. . . Уве ли ко се већ игра у Гр ми ћи ма. Ко ло да не мо же леп ше би-
ти. У ко лу су сви мом ци за же нид бу, а ту су и све по ли чар ке. Фе ликс 
Ка ниц опи сао је дру гу ша бач ку про ме на ду: Док ов де са о бра ћа са мо 
обра зо ван му шки свет (ми сли на Чи та ли ште ша бач ко,) до тле се у 
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јед ном ле пом шу мар ку бе ло го ри це, у не кој вр сти Пра те ра, оку пља ју 
му шкар ци, же не и де ца и ту про во де лет ње да не у за јед нич кој за ба ви 
и у уоби ча је ним игра ма и пе сма ма. (Јев тић, 1985. стр. 5)

Ка фан ски жи вот Шап ца, то га вре ме на, био је на гла су. Ми ле 
Па вло вић Кр па, по зна ти про фе сор и књи жев ник, пи сао је: Не ко је у 
сво је вре ме у За ста ви на го ве стио, а то су по сле до не кле још јед не 
бе о град ске но ви не, да ни јед на ва рош Ср би ји не ма то ли ко ка ва на, чак 
ни сам Бе о град, ко ли ко их има ва рош Ша бац, а и то да су све оне ја ко 
по се ће не и увек пу не го сти ју. У по је ди ним ка ва на ма стал но се ори ла 
му зи ка и пе сма. (Ша шић, 1988. стр. 152) 

Шап ча ни су та ко ђе при хва ти ли и коц ка ње. Ка фа не су би ле раз-
вр ста не у че ти ри ка те го ри је. Пре шес де се так го ди на, На чел ство 
сре за раз вр ста ло је ка фа не у че ти ри ре да. Ка фа не III и IV ре да ра-
ди ле су од ују тру до 22 х, ло ка ли I и II ре да, ко ји при ма ју пут ни ке, 
би ли су отво ре ни до 24 ча са . . . (Јев тић, 1985. стр. 19) Бр зо су се, 
из ме ном на чи на жи во та, том но вом, европ ском, рит му при ла го ђа-
ва ле и ка фа не ко је су по ста ја ле ши ре, све тли је, а услу га у њи ма све 
бр жа, пот пу ни ја и на ви шем ни воу би ва ла. Ка фа на је, дуж Ка мич ка 
и на Ба и ру на ро чи то би ло на сва ком ко ра ку: Де вет ди ре ка, Шо прон. 
Крај Шо про на ни као је Ша ран. Иза њих, у Бе о град ској ули ци, би ле 
су чу ве не ка фа не Би кић и Ба ка. . . Град ска го сти о ни ца на ла зи ла се 
пре ко пу та Ске ле и Ђу мру ка не и би ла је са мим сво јим по ло жа јем 
стал но по се ће на. 

Ка фа на без му зи ке би ла је не за ми сли ва, а тим по слом сви ра њем, 
ба ви ли су се нај че шће Ци га ни, ме ђу ко ји ма су нај чу ве ни ји би ли Ци цва-
ри ћи и Ва са Стан ко вић Ан до ли ја. О Ци га ни ма сви ра чи ма пи сао је Ти-
хо мир Ђор ђе вић. Но има јед но за ни ма ње ко је је код Ци га на осо би то 
одо ма ће но и ко је се у њих ви со ко уз ди гло а то је сви ра ње. У Ср би ји 
се сви ра ње го то во и не сма тра дру га чи је до као ци ган ски по зив. У ва-
ро ши ма има Ци га на ко ји су са мо ,,сви ра чи, то им је по сао и од то га 
жи ве. (Ђор ђе вић, III, 1984. стр. 26) Ме ђу ка фан ским сви ра чи ма ис ти-
ца ли су се Ци цва ри ћи. Они су по ти ца ли из Ма ле ша бач ке, и на че лу 
њи хо вих са ста ва би ли су по зна ти Сал ко, Осман Ло со, Ибро Ми лић, 
ко ји је са Ци цва ри ћи ма на сту пао као Ибро Ми лић и си но ви или Бра ћа 
Ми лић.

Нај по зна ти је са ста ја ли ште ста рог бо ем ског дру штва би ла је 
ка фа на Де вет ди ре ка, по себ но од вре ме на ка да је Ан дри ја Сла вуј 
пре се лио сво ју штам па ри ју у ка фа ну Аме ри ка. Ме ђу го сти ма Де вет 
ди ре ка био је и Јан ко Ве се ли но вић, ко ји је че сто са Ци цва ри ћи ма 
лум по вао. Они су во ле ли, а на ро чи то по кој ни Сал ко да уда ри у шар-
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ки ју и са Јан ком да от пе ва ,,Ха сан-ага на клу пи се ђа ше,,. Кад су 
мај сто ри по ла зи ли да отва ра ју ду ћа не, Јан ко је са Сал ком из ка-
фа не кре тао. 

Сл. 5. – Шабачки Цицварићи

Шар ки ја је у ве штој ру ци Сал ко вој звуч но уда ра ла, а Јан ко је за-
гр лив ши Сал ка та ко див но, та ко уми ља то, пе вао: Ха сан-ага на ку ли 
се ђа ше. (Јев тић, 1985. стр. 19)

И сеоско као и градско становништво имало је различите об-
лике културног окупљања. Фолклор, који је изузетно присутан у 
приповеткама сеоских реалиста, намеће као нужно опис културног 
живота села, различите видове размењивања и преношења знања 
нераздвојиво утканог у сваки сегмент живота сеоске заједнице. 
Елементи фолклора функционално су неодвојиви од разумевања 
саме средине. Време у коме су дела о којима ће бити речи писана, 
носила су у себи, императиви захтев са упориштем у мисији Вука 
Караџића да се што више детаља из живота народа запише. Из 
тога произилази потреба али и жеља реалиста да се баве фолкло-
ром мачванског становништва.

Ми очекујемо од изучавања свог фолклора, језика, обичаја, 
умотворина, народног живота итд. и коначни препорођај своје 
књижевности, која ће тек онда почети стварати велика дела, кад 
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српски књижевници буду стали на српско земљиште, кад се пре-
стану напајати са туђих, ненародних извора. За основ наше књи-
жевности ваља да послужи народни извор који нам даје толико 
градива и толико надахнућа. (Ђорђевић, IV, 1984. стр. 22) Поред 
прела, често су описивани славски обичаји, наводаџилук, прошеви-
на и слично. У сведочанствима тога времена могу се наћи описи 
неких од тих обичаја, за које не морамо сумњати да су верни.

Крајем лета, у јесен и у зиму, у селу су сазивана прела која 
су била карактеристична за Мачву. У овом крају, састанци су 
започињали у рано пролеће, то је био одлазак у кукурек, или – са-
станак на оградама. Пре педесет и више година, млади су се, још од 
раног пролећа окупљали пред само вече на раскршћу, на крају села, 
па се играло до неко доба ноћи. Затим су се сви кретали кућама, 
па се уз пут зауставе, коло се настави, на шорићу, говорило се, до 
дубоко у ноћ. (Јевтић, 1985. стр. 4) Млади и Мачви нису налазили 
много времена за игру док се не заврше већи пољски радови. Тада 
наступају прела, која су обично, почињала од Петровдана. Народ је 
говорио да сваки момак и свака девојка треба до Илиндана да на-
мири најмање три прела. Пред само вече, неколико младића заложе 
ватру на шору или на раскршћу. У једном селу је могло бити више 
прела, па се свуда окупи доста младих. Око ватре се играло, пева-
ло, шалило, печен је млад кукуруз. Игре уз ватру, посебно оне уочи 
Ђурђевдана, Ивањдана, Петровдана и Илиндана, могу се везати за 
чистилачку моћ ватре. Игре око солстиција, када дан почиње да 
краћа, паљење ватри или лила, теже да се ојача моћ ослабљеног 
сунца. (Беговић, 1877. стр. 32-33)

Како су изгледала окупљања старијих? Најчешће су то била 
дружења тачно одређеним поводом, као што су славе, прошевине, 
свадбе, сахране... Гостопримство се у свим тим приликама под-
разумевало, било да је гост зван или незван. Интересантни су 
и обичаји приликом дочекивања госта. Сви они имају за циљ да 
госта вежу за кућу у коју је дошао, да са њим склопе известан 
ритуални савез. (Чајкановић, I, 1994. стр. 276) У време славља и 
празника било обичајног било обредног карактера, она су се теш-
ко могла замислити без песме и музике. Тога дана месни музи-
чари, често Цигани, обилазиће куће свечара и музиком и песмом 
на кратко време увесељавају домаћина и његове госте, а затим 
иду даље. Но и кратак боравак музичара довољан је да већ мало 
подгрејане госте подстакне на песму и весеље. (Беговић, 1887. 
стр. 106)
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Чест мотив који су писци, скоро сви без изузетка, бавећи се 
Мачвом сматрали  интересантним, па је самим тим описан до 
детаља јесте чин склапања брака. Од наводаџилука, који је био део 
церемоније за који налазимо податке код Беговића: За наводаџију 
се обично узима човек нарочито обдарен за то да уме добро да 
хвали и увеличава младожењу и његову кућу, односно девојку. 
(Беговић, 1877. стр. 105) Подједнако су важни сви обичаји, од 
договора две породице, преко саме веридбе и прстена до свад-
бених обичаја. Мотив даривања такође је чест а у пракси је био 
неизоставан о чему сведоче и етнографи. Девојка том приликом, 
за узврат, дарује своје дародавце пригодним даровима. (Врчевић, 
1883. стр. 46)

Та кве су, украт ко, би ле дру штве ноисто риј ске и кул тур не при-
ли ке у Шап цу и Ма чви дру ге по ло ви не XIX ве ка. Исто риј ске окол-
но сти ко је ну жно ути чу на дру штве ни кул тур ни раз вој увек су 
од сли ка не у књи жев но сти. Уосталом историја представља један 
од главних таматских извора литературе, почевши од првих ве-
ликих дела, па све до данас. (Дамјанов, 2002. стр. 11)

Чак и независно од коментара социолога књижевности, ет-
нографа, историчара бављење књижевношћу у то време под-
разумевало је добро познавање економских и културних прилика 
да би књижевно дело читаоцима било блиско. Претходно изнете 
чињенице, ма колико изгледале наклоњеније историји као нау-
ци него књижевности као уметности, неопходне су ради бољег 
разумевања карактера књижевних ликова, атмосфере како у широј 
социјалној заједници (градској и сеоској) тако и у ближем, поро-
дичном окружењу приказних људи, који јесу били тема реализма. 
Извесна временска дисхармонија, јер реализам доживљава свој 
врхунац у задњим деценијама XIX века, односно приказивање 
економских и друштвених прилика непосредно пре ескпанзије 
овог правца било је неопходно. Сре тен Пе тро вић, ба ве ћи се со-
цио ло ги јом књи жев но сти а по зи ва ју ћи се на Ка во ли са ка же: Пре-
ла зе ћи са да на ни во ана ли зе кон крет ни јих од но са, Ка во лис при-
хва та гле ди ште по ко ме до про цва та ле пих умет но сти, да кле и 
књи жев но сти не до ла зи у пе ри о ди ма у ко ји ма кла са у успо ну сти-
че бо гат ство већ по што су они већ сте че ни. (Пе тро вић, 1990. 
стр. 47) Ша бац, у вре ме ну чи ји је при каз украт ко дат, ско ро иден-
тич но опи сан је у де ли ма на ших при по ве да ча епо хе ре а ли зма, од 
Ми ло ра да По по ви ћа Шап ча ни на до Ла зе К. Ла за ре ви ћа.
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U ^IJOJ SE KU]I SAVINDAN 
POSEBNO SLAVIO

У Београду је у XX веку, својим животом и радом, покрио скоро 
осам деценија један апотекар, занимљива личност, добар стручњак и 
зналац свог посла, окретан и вредан, весељак и патриота, Божидар Ст. 
Живковић, који је код колега, пацијената, школских другова, рођака, 
пријатеља и суседа, био познатији под надимком Бљата.

Тај надимак Божидар Живковић наследио је од свог оца Стојана 
и деде Јована Живковића и носио га је с поносом кроз цео живот као 
идентификациони код свог порекла и укупног постојања. То је било 
његово свесно опредељење али и спона која га је везивала са преци-
ма.

Потицао је из породице Јована Живковића (1826–1912)1, који се, 
по једном запису2, доселио у Белу Паланку, на Митровдан, 8. новембра 
1860, ту засновао породицу, оженио се Сузаном (1845–1907) и са њом 
добио четири сина: Стојана (1863–1927), Александра, Драгутина 
(1878–1942) и Панту (1887–1917; убијен од Бугара у Нишком пољу). 
Јован је био кафеџија. Отворио је кафану са собама за преноћиште, 

1  За би о граф ске по дат ке ко ри шће на је лич на ар хи ва Бо жи да ра Жив ко ви ћа.
2  В. М. Ни ко лић, На род не шко ле у Пи ро ту и окру гу пи рот ском до осло бо ђе ња 

1877. го ди не, Срем ски Кар лов ци, 1924, 91–92.
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која је била познатија као „Бљатина кафана“. Она се налазила од-
мах иза железничке станице што је било погодно место за одмор и 
преноћиште не само пролазним путницима, или намерницима, већ и 
као згодно „месташце за опоравак и боље упознавање“ после свадбе, 
или како би се отвореније могло казати, за прву брачну ноћ тек вен-
чаних парова3. „Стари деда Јова Бљата“, како су га од милоште зва-
ли Паланчани, имао је своје путешествије, по сопственом казивању, 
из Шумадије4. Каснији породични хроничари, трагајући за коренима, 
твр ди ли су да се до се лио из Гор њег Ми ла нов ца, али је би ло и дру гих пи-
са них по да та ка о на се ља ва њу ста нов ни штва у Бе лу Па лан ку5. Усме-
но пре да ње ка зу је да је ста ри ном био из Хер це го ви не. Ода тле, при-
ча ли су, по ти че и ње гов на ди мак „Бља та“, ко ји је та ко љу бо мор но 
чу вао од за бо ра ва ње гов унук Бо жи дар.

Апо те кар Жив ко вић је че сто при чао анег до ту о по стан ку овог 
на дим ка за ко ју се са си гур но шћу не мо же твр ди ти да је пот пу но 
тач на. При чао је ка ко је је дан ње гов пре дак у Ста рој Ра шкој, где су 
та да жи ве ли, јед ном при ли ком, но се ћи не ко ме со, ко је је не па жњом 
ис пу стио а оно па ло у бла то, од при ја те ља, по сле стал них за дир ки-
ва ња, до био на ди мак „Бла то“. Оно се, то ком вре ме на, пре тво ри ло у 
„Бља то“ и та ко је оста ло до да нас у тој по ро ди ци Жив ко ви ћа, ме ђу 
ње го вим по том ци ма. 

Бо жи дар Жив ко вић је био ве о ма обра зо ван чо век, ко ји је по ред за-
вр ше ног фа кул те та го во рио не мач ки и фран цу ски, по зна вао ле пу књи-
жев ност и имао бо га ту би бли о те ку, сви рао на ги та ри и ман до ли ни. 
Би ло му је по зна то ко ли ко мно го има љу ди са пре зи ме ном Жив ко вић, 
али и са ње го вим пу ним име ном и пре зи ме ном, та ко ђе. Је дан ње гов 
школ ски друг звао се Бо жи дар Жив ко вић, чак је и сред ње сло во имао 
исто, са мо му се отац звао Сте ван. За то је, мо жда, ње го ва ду хо ви-
тост али и увек при сут на људ ска су је та, тра жи ла на чин да се раз-
ли ку је од сво јих име ња ка и про на шла из лаз у упо тре би на дим ка „Бља-
та“, ко ји ни ко дру ги ни је имао. Оту да и при ча о по ре клу на дим ка, 
ко ју је на сле дио од сво га де де. Углав ном, он је тај на ди мак ко ри стио 

3  М. Го лу бо вић, Кал чи не при че, Ниш, 1972, 120.
4  В. М. Ни ко лић, нав. де ло, 92.
5  М. Ко стић, Бе ло па ла нач ка ко тли на – дру штве но ге о граф ска про у ча ва ња, Ге-

о граф ски ин сти тут „Јо ван Цви јић”, По себ на из да ња, књ. 23, Бе о град, 1970, 159–160. 
Ов де се по ми ње по ро ди ца Жив ко вић, са две ку ће, и са по јед ном у Ни шу и Бе о гра ду, 
ко ја је сла ви ла св. Ни ко лу и за ко ју се ка же да се до се ли ла из Шљи во ви ка, у свр љи-
шком сре зу, у Гур гу со вач ком окру жи ју. (Ви ди и: Јо ван Га ври ло вић, Реч ник ге о гра-
фиј ско–ста ти стич ни Ср би је, Бе о град, 1994, 194.)



183ЗАНИМЉИВОСТИ ИЗ ЖИВОТА ЈЕДНОГ ВЕОГРАДСКОГ АПОТЕКАРА...

у зва нич ном пред ста вља њу и у сва ко днев ној ко му ни ка ци ји са љу ди ма 
до кра ја сво га жи во та и на тај на ди мак је био ве о ма по но сан. За то 
ће мо и ми, у да љем тек сту, уме сто пи са ња пу ног име на и пре зи ме на, 
увек ко ри сти ти са мо овај на ди мак.

По ред ове, још јед на зна чај на ка рак те ри сти ка ње го ве лич но сти 
био је леп глас ко ји је имао. Тај глас му је по мо гао да у ра ној мла-
до сти поч не да пе ва у цр кве ном хо ру. При ја тан ба ри тон увек је био 
до бро до шао у сва ком дру штву где се пе ва ло а по себ на спо соб ност да 
из во ди опер ске ну ме ре по ма га ла му је да бу де оми љен и ра до слу шан. 
Још као уче ник, пе вао је на све то сав ским про сла ва ма, по ред хим не 
Све том Са ви, и низ дру гих пе са ма, ка ко цр кве ног ка рак те ра, та ко и 
по пу лар них, на род них и ста ро град ских. Ову осо би ну, али пре све га, 
та ле нат, на сле дио је ње гов мла ђи син Пе тар, ко ји је знат но про ши рио 
оче во зна ње пе са ма и по себ но број опер ских ари ја ко је је из во дио 
у из вор ном об ли ку. Као и отац, та ко и син ка сни је, пе ва ли су не са-
мо ба ри тон ске, не го и те нор ске ари је. Пе тар је још на сту ди ја ма шу-
мар ства, ко је је успе шно за вр шио, по то ме био на ро чи то по знат и од 
сво јих вр шња ка је до био на ди мак „Пе ра Фи га ро“. За раз ли ку од оца, 
Пе тар и да нас пе ва али увек уз соп стве ну му зич ку прат њу на кла ви ру 
или хар мо ни ци, што му је још као де те ту омо гу ћио отац ко ји та квих 
усло ва ни је имао.

* * * 

Бља та се ро дио у Ни шу, 17/29. но вем бра 1898. го ди не. Отац Сто-
јан био је по ли циј ски пи сар I кла се у Ни шу кра јем XIX и по чет ком XX 
ве ка. Мај ка Ка та ри на (Пи рот, 1869–Бе ла Па лан ка, 1945), би ла је ћер-
ка То до ра ћи ја Ко ка ло ви ћа6, из Пи ро та, тр гов ца и школ ског над зор ни-
ка. Ста ра срп ска по ро ди ца Ко ка ло вић до се ли ла се из За пад не Ма ке-
до ни је, из Ла за ро по ља (у Га лич ни ку), по чет ком XIX ве ка у Пи рот, а 
пре дак им је био ла за ро пољ ски ко џо ба ша7, Ђур чин Ко ка ло вић. Ро ђе ни 
брат То до ра ћи јев, Ђор ђе Ко ка ло вић, био је ухва ћен са пи рот ским тр-
гов цем Хри сти фо ром–Хри стом Јо ва но ви ћем, зв. Ма ли Ри ста, ка ко су 
за јед но са ра ђи ва ли са срп ским кне зом Ми ло шем Обре но ви ћем „да Ср-
би ја до ђе и у Пи рот“ и би ли су, од стра не Ве ли ког ве зи ра, ко ји је та да 

6  Ње го ва дру га ћер ка, Ко ста дин ка (1877–1947), би ла је уда та за углед ног Пи ро-
ћан ца, Ди ми три ја Мин чи ћа (1866–1943); то су де да и ба ба по оцу на шег по зна тог 
по зо ри шног и филм ског глум ца, драм ског умет ни ка, Па вла Мин чи ћа.

7  Се о ски кнез, ста ре ши на.
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по хо дио Пи рот и био „ан га жо ван за бу гар ску ствар“, про те ра ни у Ца-
ри град 1860. и за тво ре ни „у сур гун“8.

Основ ну шко лу и ни жу гим на зи ју Бља та је за вр шио у Бе лој Па лан-
ци, а ви ше раз ре де гим на зи је за по чео је у Пи ро ту, али га је Пр ви свет ски 
рат омео да ма ту ри ра. Са оцем и два ста ри ја бра та, Во ји сла вом (1888–
1963; ка сни је управ ник по ште у Не го ти ну) и Јо ва ном (1895–1941; до 
по ги би је, управ ник основ не шко ле у Па лан ци), кре ну ли су са срп ском 
вој ском пут Ал ба ни је. Због бо ле сти оца, вра тио се са њим, са гра ни це, у 
Па лан ку, а два бра та су пре шла Ал ба ни ју. За вре ме ра та, Бу га ри га за ро-
бља ва ју у Па лан ци и за јед но са оцем бо ра ви у бу гар ском ин тен дант ству 
од мар та 1917. до осло бо ђе ња, 30. сеп тем бра 1918. го ди не9. 

По сле осло бо ђе ња, на ста вља гим на зи ју у Ни шу где за вр ша ва 
осми раз ред гим на зи је сеп тем бра 1921, а ма ту ри ра у ја ну а ру 1922. 
го ди не. Већ 10. фе бру а ра исте го ди не за по шља ва се као апо те кар ски 
при прав ник у апо те ци у Сме де ре ву, код Жи во ји на Тај си ћа10 и ту ра ди 
до 30. сеп тем бра 1922, ка да 1. ок то бра пре ла зи у Двор ску апо те ку 
код „Спа си те ља“, у истом гра ду, све до 1. апри ла 1923. го ди не. Од 
истог да ту ма се во ди у Кра ље ву, у апо те ци Мо ми ра Ни ко ли ћа, до 25. 
фе бру а ра 1924. Из Кра ље ва пре ла зи у Бе о град, у апо те ку код „Срп-
ског гр ба“ (Би тољ ска 2), апо те ка ра Ди ми три ја Ни ко ли ћа, где ра ди 
од 16. апри ла до 16. ју на, у ком пе ри о ду по ла же ис пит за апо те кар-
ског по моћ ни ка и до би ја ди пло му Срп ског апо те кар ског дру штва у 
Бе о гра ду, од 8. ма ја 1924. Исте го ди не, од 18. VI до 18. VI II, ра ди у 
дро ге ри ји „Изис“ (Де о ни чар ско дру штво за ин ду стри ју и про мет дро-
га и ке ми ка ли ја – Фи ли ја ла у Бе о гра ду, Ка ра ђор ђе ва 11; Цен тра ла у 
За гре бу). Ову слу жбу на пу шта ра ди од ла ска на сту ди је фар ма ци је у 
За греб, где ди пло ми ра ју на 1926. и до би ја ди пло му ма ги стра фар ма-
ци ја на Му дро слов ном фа кул те ту Све у чи ли шта у За гре бу, од 3. ју ла 
1926. го ди не. На Бља ти ну мол бу, Ми ни стар ство на род ног здра вља 
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Ре ше њем од 13. ав гу ста 1926, 
при зна је му сте че ну ква ли фи ка ци ју и струч ну спре му и одо бра ва да 
мо же са мо стал но да во ди и ру ко во ди апо те ком на те ри то ри ји „ра-
ни је Кра ље ви не Ср би је и Цр не Го ре“. За вре ме сту ди ја био је по зван 

8  Ј. Ха џи Ва си ље вић, Срп ски на род и тур ске ре фор ме (1852–1962), Бра ство, XV, 
Бе о град, 1921, 146–191 (169).

9  Сви по да ци ко ји су ов де на ве де ни пре у зе ти су из пе дант но сре ђе не до ку мен та-
ци је ко ју је Бља та оста вио за со бом та ко да ни ре до след ни је ме њан.

10  Бља та је са чу вао уве ре ња о ра ду у свим апо те ка ма, ко ја је до би јао од њи хо вих 
вла сни ка.
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на слу же ње ре дов ног вој ног ро ка у је ди ни цу Мо рав ске ди ви зиј ске обла-
сти у Пи ро ту, у 7. че ту 2. ба та љо на 3. пе ша диј ског пу ка али је осло бо-
ђен 7. IX 1925. с обра зло же њем да му се при зна је бо ра вак у бу гар ском 
ин тен дант ству за вре ме Пр вог свет ског ра та. 

Вра тив ши се из За гре ба, по сле за вр ше них сту ди ја, за по шља ва 
се као ма ги стар фар ма ци ја у По жа рев цу од 1. ав гу ста 1926, у апо-
те ци „Све тих вра ча“, у вла сни штву Све те Ку зма но ви ћа и ту оста је 
до 1. сеп тем бра. По но во је у Бе о гра ду од 1. но вем бра исте го ди не 
где ра ди у апо те ци „Ца ра Ду ша на“, ме сец да на, до 30. но вем бра 
1926. По том се се ли у Сме де ре во и од 1. ја ну а ра 1927. по но во је у 
апо те ци Жи во ји на Тај си ћа, где оста је до 16. ма ја 1927. Ту сту па у 
свој пр ви брак са Да рин ком (Сме де ре во, 1904–Бе о град, 1946), ћер-
ком вла сни ка апо те ке. Из Сме де ре ва од ла зи у Пе тро вац на Мла ви 
и отва ра соп стве ну дро ге ри ју, али ра ди у ор та клу ку са апо те ка ром 
Дра гу ти ном М. Шу ман че ви ћем, из Пе тров ца. Дро ге ри ја је ра ди ла 
од 16. VII 1927. до 21. VII 1928, ка да је рас ки нут ор та клук. За тва ра 
дро ге ри ју и са су пру гом се се ли у Ве ли ко Гра ди ште где ра ди у апо-
те ци код „Ан ђе ла“, вла сни штву Слав ка М. Дра шко ци ја од 21. ју ла 
1928. до 10. мар та 1929. Ство рив ши ка пи тал за три го ди не ра да 
као апо те кар, пре ла зи у Ку че во и 23. мар та 1929. отва ра сво ју но ву 
апо те ку код „Све тог Ни ко ле“, у ули ци Кра ља Алек сан дра бр. 86, за 
ко ју је до био до зво лу од Ми ни стар ства со ци јал не по ли ти ке и на-
род ног здра вља Кра ље ви не СХС, од 10. ма ја 1929. У Ку че ву оста је 
ви ше од де сет го ди на, до 1. сеп тем бра 1939. го ди не ка да про да-
је сво ју апо те ку Ев ге ни ју М. Ур ба ну, из Јај ца. У Бе о гра ду ку пу је, 
по ку по про дај ном уго во ру од 1. сеп тем бра исте го ди не, апо те ку 
код „Све тог Лу ке“, од вла сни ка Ми ло ра да Р. Ми ло ше ви ћа, у ули ци 
Кра ља Алек сан дра бр. 256, са це ло куп ним ин вен та ром и згра дом 
ко ју је из нај мио у за куп. Апо те ци да је име код „Све тог Ни ко ле“ на 
Ли по вом ла ду. Са су пру гом се усе ља ва у ку ћу у су сед ству апо те ке, 
у Гво зди ће вој, ко ју је ку пио, по уго во ру, 5. ок то бра 1939. го ди не, 
од Јо зе фа Бло ха, пред у зи ма ча из Но вог Фу то га, у ко јој оста је да 
жи ви до смр ти. 

Пре из би ја ња Дру гог свет ског ра та, док је још ра дио у Ку че ву, 
ис ко ри стио је да са сво јом пр вом су пру гом, са ко јом ни је имао де це, 
про пу ту је не ко ли ко зе ма ља За пад не Евро пе и да при су ству је Олим-
пиј ским игра ма у Бер ли ну 1936. го ди не. У Ку че ву је био ак ти ван и 
у дру штве ном жи во ту. По сто ји са чу ва на јед на фо то гра фи ја из 1932. 
го ди не на ко јој су чла но ви „До бро вољ ног по зо ри шног дру штва“, љу-
би те љи по зо ри шне умет но сти, ко ји су ор га ни зо ва ли че сте по се те бе-
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о град ским по зо ри шти ма или при су ство ва ли пред ста ва ма пу ту ју ћих 
по зо ри шта у Ку че ву. На тој фо то гра фи ји Бља та се ди пр ви с ле ва11.

Уочи на па да на Ју го сла ви ју, ав гу ста 1940, по ло жио је во зач ки ис-
пит за пут нич ки ауто мо бил и до био дру гу ка те го ри ју. Ку пио је но ви 
„Шту де ба кер“. За вре ме ра та и оку па ци је Ср би је др жао је апо те ку 
стал но отво ре ну и че сто пу та је, ка сни јих го ди на, ис ти цао да је ре-
дов но на ба вљао ле ко ве за гра ђа не и да се тру дио да увек има сва ки лек 
и у до вољ ној ко ли чи ни да би за до во љио тра жњу бо ле сни ка. Стал но 
је по на вљао да је у ње го вој апо те ци мо ра ло увек да бу де свих вр ста 
ле ко ва ко је су тра жи ли па ци јен ти и да га је по то ме по зна ва ло „по-
ла та да шњег Бе о гра да“ и да „код Бља те мо ра да има сва ки лек – не 
мо же да не ма“. Го ди не осло бо ђе ња и пре ста нак оку па ци је до че као је 
са ра до шћу као и сви Бе о гра ђа ни – „ка да су до шли на ши“, го во рио је. 
Осло бо ди о ци су га од мах осло бо ди ли од „Шту де ба ке ра“ за по тре бе 
пар ти зан ских је ди ни ца. Био је мо би ли сан од 8. XI 1944. до 29. IX 1945, 
ка да се по но во вра тио у сво ју апо те ку, ко ја се са да на ла зи ла у ули ци 
про ме ње ног на зи ва: Бу ле вар Цр ве не ар ми је; ко јој је по сле Ре зо лу ци је 
Ин фор мби роа по но во про ме ње но име у Бу ле вар ре во лу ци је12. Го ди не 
мо би ли за ци је ушле су му ка сни је у рад ни стаж а по бед ни ци му ни су 
за ме ри ли што је ра дио за вре ме ра та јер ка ко су по твр ди ли – то је и 
њи ма ко ри сти ло по што су ле ко ве и дру ги ме ди цин ски ма те ри јал на ба-
вља ли за вре ме ра та из ње го ве апо те ке. 

По сле смр ти су пру ге Да рин ке, кра јем ја ну а ра 1946, ко ја је би ла 
ду го го ди шњи ср ча ни бо ле сник, оже нио се по дру ги пут, у апри лу исте 
го ди не, са Ве ром Хри стић (Пи рот, 16. II 1910–Бе о град, 8. IX 1992), ди-
пло ми ра ним прав ни ком из Пи ро та и са њом је до био си но ве Зо ра на (Бе-
о град, 30. VI 1947) и Пе тра (Пи рот, 29. X 1949). По но во би ва гра ђан ски 
мо би ли сан од 15. VII 1947. дo 1. XI 1948, ка да отва ра апо те ке по Ко со-
ву и Ме то хи ји: у Ли пља ну и Гњи ла ну и у њи ма ра ди у том пе ри о ду. До-
но ше њем за ко на о уки да њу при ват не ле кар ске прак се и за тва ра њу при-
ват них апо те ка, пр ви је бе о град ски апо те кар ко ме је узе та апо те ка 
1. VI II 1949. а пре ма од лу ци Ми ни стар ства на род ног здра вља Ср би је, 
до шло је до „пре у зи ма ња апо те ке од стра не др жа ве“. По сто ји по пис, 
из вр шен од 1. до 8. ав гу ста 1949, на 24 ку ца не стра ни це, ла ти ни цом, 

11  Фо то гра фи ја се чу ва у Ар хи ву СА НУ у Бе о гра ду, у Исто риј ској збир ци бр. 
14788.  От ку пље на је 1995. од Рад ми ле Ми хај лов ске из Бе о гра да а на ла зи ла се у за о-
став шти ни тр гов ца из Ку че ва, Дра ги ше Ада мо ви ћа (се ди дру ги с де сна).

12  Да нас је овом Бу ле ва ру вра ће но ста ро име: Бу ле вар кра ља Алек сан дра (Обре-
но ви ћа).
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ко ји је оба ви ло Оде ље ње на род ног здра вља и со ци јал ног ста ра ња Из-
вр шног од бо ра На род ног од бо ра гра да Бе о гра да, и пре у зе ло све „ле ко-
ве, уре ђа је и оста ли ма те ри јал апо те ке“, ко ји је са др жан у по пи су од 
укуп но 1453 ин вен тар не је ди ни це и за ве ден је под бр. 17175 од 30. VII 
1949. Та да је до био по сао у Град ском пред у зе ћу за про мет ле ко ви ма у 
Бе о гра ду, где је ра дио од 1. VI II 1949. до 1. IV 1953, до уки да ња Пред у-
зе ћа а у апо те ци „Др Си ма Ми ло ше вић“, оста је да ра ди као управ ник 
до 5. VI II 1954, ка да је она за тво ре на (на ме сто те апо те ке по диг ну то 
је деч је по зо ри ште „Бо шко Бу ха)“. На ста вља рад у апо те ци „Ђу ро 
Ђа ко вић“ (ко ја се та да на ла зи ла пре ко пу та Цвет ко ве пи ја це), све до 
пен зи о ни са ња, 9. VII 1962. У тре нут ку пен зи о ни са ња ста ри ји син му 
је тек био за вр шио основ ну шко лу. Као пен зи о нер на ста вља да ра ди по 
апо те ка ма у Ср би ји, у ме сти ма где је не до ста јао апо те кар ски ка дар. 
По сле пен зи о ни са ња, ра дио је у апо те ка ма: у Мр ча јев ци ма, од 14. ју ла 
1962. до 1. мар та 1965; у Осе чи ни, до 1. X 1966; за тим у Бор чи; Сје ни-
ци и Ре ков цу, где пре ста је са ра дом 30. ју на 1973. и ко нач но од ла зи у 
за слу же ну пен зи ју у 75 го ди ни жи во та. 

Као ис ку сан апо те кар, са по се до ва њем ста ре ре цеп ту ре с кра ја 
XIX ве ка, умео је да пра ви раз не по ма де, као што су днев на и ноћ на, 
за тим, ме ди ци не и пре па ра те за по бољ ша ње кр во то ка, про тив зно је-
ња но гу, опа да ња ко се и сл. Као што се за ње го вог де ду, Јо ва на Жив-
ко ви ћа, у Ни шу и Бе лој Па лан ци го во ри ло, да у „Бља ти ној ка фа ни 
има до бро ме зе, ле па му зи ка и при јат но пре но ћи ште“, та ко се и за 
апо те ку Бо жи да ра Жив ко ви ћа го во ри ло да у „Бља ти ној апо те ци све 
има, сва ки лек мо же да се на ђе“. Био је вре дан и са ве стан апо те кар, 
мар љив и по жр тво ван у свом по слу, ве о ма до бар и ис ку сан струч њак 
– „ако ле кар по гре ши у ди јаг но зи и на чи ну упо тре бе ле ка ми апо те-
ка ри мо ра мо да бу де мо опре зни и да про ве ри мо сва ки ре цепт; ми не 
сме мо да по гре ши мо јер је увек бо ље, ка ко то на род ка же, спре чи ти 
не го ле чи ти“, го во рио је Бља та.

Још док је ак тив но ра дио, пре пен зи о ни са ња, као стра стве ни 
фи ла те ли ста и члан њи хо вог удру же ња, пу то вао је ви ше пу та на 
њи хо ве ме ђу на род не са стан ке по Евро пи, али и као оби чан ту ри ста. 
Та ко да је и са дру гом су пру гом на ста вио тра ди ци ју пу то ва ња по 
ино стран ству, као што је то чи нио у пред рат ном пе ри о ду, са да пу-
ту ју ћи по Ита ли ји, не ко ли ко пу та (Ве не ци ја, Фи рен ца, Ми ла но, Рим, 
На пуљ, Си ци ли ја), у Аустри ју, Швај цар ску, Фран цу ску, зе мље Бе не лук-
са и Ен гле ску; са су пру гом је био и на Свет ској из ло жби у Бри селу 
1958. го ди не. Са по ро ди цом, у вре ме го ди шњих од мо ра, об и шао је 
нај зна чај ни ја ме ста у Ју го сла ви ји: од По стојн ске Ја ме до Охри да, 
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Стру ге и Пре спе и по себ но, це лу Ја дран ску оба лу од Ко пра и Ро ви ња, 
пре ко остр ва на Ја дра ну, све до Ба ра и Ул ци ња. Од ба ња ов де ће мо 
по ме ну ти Ро га шку Сла ти ну, Ни шку, Ко ви ља чу, Со ко ба њу и Вр њач ку 
Ба њу у ко јој је бо ра вио ви ше пу та. На сва пу то ва ња Бља та је но сио 
два сво ја фо то граф ска апа ра та, са јед ним но га ри ма на рас кла па ње 
и ауток нип сом та ко да је увек мо гао да сли ка и се бе за јед но са они ма 
са ко ји ма је био у дру штву. Са ових пу то ва ња до но сио је си ја сет ра-
зних фо то гра фи ја – сво јих, сво је по ро ди це, дру гих ли ца, али и гра до ва 
и ме ста, ко ја је по хо дио. Био је па си о ни ра ни фо то граф и ужи вао је у 
овој вр сти илу стро ва них за пи са љу ди и до га ђа ја за се ћа ње.

Ов де ће мо по ме ну ти још јед ну ње го ву па си ју, или ка ко се то да-
нас ка же – хо би. У мла до сти је до ста чи тао књи ге и вре ме ном их је 
са ку пио при ли чан број. Умео је да вр ши из бор и по ред бе ле три сти ке, 
ку по вао је књи ге из умет но сти и фи ло зо фи је. Имао је бо га ту би бли-
о те ку, већ уочи ра та са бли зу 2.000 књи га, у ко јој су, по ред пред рат-
ног ком пле та ко ла Срп ске књи жев не за дру ге и нај зна чај ни јих срп ских 
пи са ца, би ла са бра на де ла ру ских кла си ка Тол сто ја и До сто јев ског и 
по је ди нач не књи ге дру гих ру ских пи са ца, али и нај по зна ти јих де ла из 
фран цу ске и не мач ке књи жев но сти.

Бља та је био ве ли ки до бро твор Срп ске пра во слав не цр кве и упи-
сан је, за јед но са сво јим су пру га ма, на пло ча ма са име ни ма до бро тво-
ра у бе о град ској цр кви „По кро ва Све те Бо го ро ди це“, у Кај мак ча-
лан ској. У по ли тич ком опре де ље њу, у мла до сти је био члан На род не 
ра ди кал не стран ке у вре ме Ни ко ле Па ши ћа, али не и за вре ме Ју го-
сло вен ске ра ди кал не за јед ни це па је за се бе го во рио да је за у век ос-
тао са мо „Па ши ће вац“. У пред рат ном пе ри о ду био је члан Со ко ла 
Ју го сла ви је и со кол ски ста ре ши на (са чу вао је сво ју уни фор му). Био је 
ве о ма дру же љу бив. Ла ко је ус по ста вљао кон так те са љу ди ма и бр зо 
оства ри вао при ја тељ ства ко ја је знао да не гу је и одр жа ва. Ре дов но 
је ишао на су сре те са сво јим ни шким ма ту ран ти ма, ма ко ли ко да их 
је на кра ју оста ја ло а од ла зио је и на јед но ме сеч не са стан ке са ко ле га-
ма апо те ка ри ма чи јем је удру же њу при па дао.

Као син и отац увек је био при вр жен по ро ди ци. Ка да му је отац 
пре ми нуо, до по след њег тре нут ка бри нуо је о мај ци ко ју је стал но 
по ма гао. Љу бав пре ма мај ци, ко ју је обо жа вао, уса ђи вао је и у вас пи-
та ва ње сво је де це па им је че сто, ка да су се по на ша ли ка ко не  тре ба, 
упу ћи вао пре кор не са ве те: „Ви ро ди те ље мо ра те да слу ша те, ме не 
као оца да по шту је те, не мо ра те да ме во ли те, али мај ку мо ра те да 
слу ша те, по шту је те и во ли те јер, за пам ти те, мај ка је све ти ња!“ 
Во дио је сре ђен и уре дан по ро дич ни жи вот и то му је по мо гло да 
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пре ва зи ђе мно ге не да ће, про бле ме, не сла га ња и су ко бе ко ји не ми нов но 
пра те људ ски жи вот.

Пре ми нуо је у Бе о гра ду, по сле акут ног за па ље ња пан кре а са, 17. 
фе бру а ра 1978. го ди не. На ис пра ћа ју, при ли ком Бља ти не са хра не 
на Но вом гро бљу (пар це ла 8), иако је био 18. фе бру ар, обе ле жен сне-
жним па да ви на ма, би ло је до ста ро ђа ка и при ја те ља. Од ње га су се 
опро сти ла три го вор ни ка – је дан школ ски друг и дво ји ца ко ле га, а 
опе ло су др жа ла че ти ри све ште ни ка, ма да је по ро ди ца по зва ла са мо 
свог па ро хиј ског.

* * * 

За ни мљи ве су би ле про сла ве да на Све то га Са ве у по ро ди ци Бо жи-
да ра Жив ко ви ћа. И он, и ње го ва су пру га Ве ра, би ли су ве ли ки по кло ни-
ци и по што ва о ци учи ње них де ла овог срп ског про све ти те ља. 

По ред сво је сла ве Све тог Ни ко ле и успо ме не на де во јач ку сла ву 
сво је су пру ге, Све тог Ар хан ђе ла Ми ха и ла, Бља та је во лео по себ но да 
обе ле жи Са вин дан. Си но ве је на у чио да је зна чај Све тог Са ве, ње го-
ва де лат ност и тра ди ци о нал не вер ске и ду хов не вред но сти ко је је 
срп ском на ро ду оста вио, је дан од нај зна чај ни јих ка ме на те ме ља ца 
угра ђе них у ве ко ве тра ја ња и оп стан ка срп ског на ро да. 

У по ро ди ца ма Бља те и Ве ре, ка ко у Ни шу и Бе лој Па лан ци, та ко и 
у Пи ро ту, Све ти Са ва се сла вио пре све га као школ ска сла ва, ка ко је то 
тра ди ци ја на ла га ла од оне да ле ке од лу ке кња за Ми ло ша Обре но ви ћа из 
1840. го ди не да се Све ти Са ва про гла си за па тро на свих срп ских шко ла. 
Та тра ди ци ја се на ста ви ла и у њи хо вој за јед нич кој по ро ди ци у Бе о гра-
ду. Бља та и Ве ра го во ри ли су сво јој де ци да је дан Све тог Са ве не са мо 
школ ска сла ва, већ и за јед нич ка сла ва свих Ср ба па су овај дан та ко и 
сла ви ли.

За Све тог Са ву, Бља ти на су пру га ку ва ла је и пра ви ла жи то, ме-
сио се ко лач и па ли ло се кан ди ло пред ико ном све ца, ко ја се на ла зи ла 
на зи ду за јед но са слав ском ико ном Све то га Ни ко ле. 

Увек се спре ма ла све ча на ве че ра, без об зи ра да ли је био рад ни 
дан или ви кенд. На њој су би ли не са мо уку ћа ни, не го и по не ко ли ко 
по зва них при ја те ља и ро ђа ка; ни је био оба ве зан исти са став сва ке 
го ди не. На ве че ри су оста ја ли и они ко ји би се то га да на слу чај но за-
те кли у ку ћи до ма ћи на. 

Спре ма ло се мр сно је ло, сем ка да је пра зник па дао у сре ду или пе-
так – та да је оба ве зно би ло по сно. 
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Шта се све спре ма ло за тај за јед нич ки обед и ка ко је он из гле дао?
Пред је ло су чи ни ли, пи рот ски пу но ма сни бе ли сир и чу ве ни ов-

чи ји кач ка ваљ; ка да га ка сни је ни је би ло, до ма ћи ни су се вре ме ном 
на ви кли и на ме ша нац, спра вљен од ме ша ног ов чи јег и кра вљег мле-
ка. На сто су би ле из но ше не и по себ не ко ба си це, тзв. пе гла не. Ове 
„пе гла не ко ба си це“ пра ви ле су се од ов чи јег и ко зи јег ме са, пу ни ле 
се као сва ке ко ба си це али су се он да при ти ска ле да се спљо ште и са-
ви ја ле су се у об лик пот ко ви це, па су та ко спљо ште не из гле да ле као 
пе гла не. По што је то био 27. ја ну ар, по сле чор бе или су пе, спре ма ла 
се сар ма од ки се лог ку пу са. Та да ни је би ло ке си ца са за мр зну тим 
по вр ћем као да нас. Сар ма се ду го крч ка ла са су вим ме сом и сла ни-
ном. У том го ди шњем до бу она је би ла нај по пу лар ни је је ло. Би ле су 
ту и пу ње не па при ке, са ме сом, а ка да је сла ва па да ла у по сне да не, 
сре дом или пет ком, би ле су по сне, пу ње не са цр ним лу ком и пи рин-
чем; не ка да се до да вао у па при ке и па суљ. То су би ле цр ве не, осу-
ше не, пи рот ске па при ке, ко је су има ле и свој ло кал ни на зив: „бу та не 
шу шпе“. Тај на зив је по ти цао од ту да што су се па при ке су ши ле и 
она ко са су ше не, ка да би се про тр ља ле, ис пу шта ле би звук шу шта-
ња; а бу та не су би ле за то што су се та ко пу ни ле да се са др жај у њих 
гу рао обич но пр сти ма. Те, с је се ни са су ше не па при ке, пре не го што 
би се на пу ни ле, по та па ле су се у во ду да „от ки сну“, да се отво ре и 
ра ши ре за пу ње ње. Ту је, за тим, био оба ве зан и па суљ пре бра нац. 
На рав но, од зим ских са ла та, ај вар и тур ши ја. Глав но је ло је би ло, 
као увек, пе че ње, не ко ма ло пра сен це, ћур ка, а до бра је би ла и пи-
ле ти на ка да дру гог пе че ња ни је би ло. На кра ју се увек че ка ла тор та, 
нај о ми ље ни ја код нај мла ђих и сит ни ко ла чи, на пра вље ни нај че шће 
од мле ве них ора ха, ба де ма и ле шни ка.  

Уз обед се пи ло ви но, цр ве но и бе ло. Ка сни је је ту на шло сво је 
ме сто и пи во, ка да су од ра сле мла ђе ге не ра ци је, али ра ки ја се ни је 
из но си ла ни ти пи ла; бар у овој по ро ди ци то ни је био оби чај, ка да су 
обе до ва ли са мо до ма ћи ни. На рав но, ка да су би ли при сут ни го сти, би-
ло је и ра ки је и то не са мо од јед не вр сте, а та ко је увек би ло и за кр сну 
сла ву Све тог Ни ко лу. 

Бља та је по што вао це ре мо ни ју сла ве. У ве ли кој про сто ри ји, 
ко ја је би ла и днев на со ба и тр пе за ри ја, на ла зио се елип са сти сто, 
ко ји се на сре ди ни отва рао и та ко отво рен мо гао је да при ми де сет 
осо ба ко је су мо гле уз ње га при стој но и ко мот но да се де. Ка да би 
сто био по ста вљен, са свим ђа ко ни ја ма ко је су на тај про стор мо гле 
да ста ну, па ли ла се све ћа, слу жи ло слав ско жи то за сто лом а он да 
би се очи та ла мо ли тва „Оче наш“. По сле мо ли тве пе ва ла се хим на 
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Све том Са ви и сви су се тру ди ли да пе ва ју што спон та ни је, уно се-
ћи у пе сму сав за нос и љу бав ко ја се осе ћа ла пре ма пр вом срп ском 
про све ти те љу.

По за вр шет ку ве че ре, обич но је био ор га ни зо ван ма ли про грам. 
Уз пе сме ко је су се пе ва ле, до ма ћи ни, али и го сти, ре ци то ва ли су сти-
хо ве. Бља ти на су пру га Ве ра, ко ја је и са ма у мла до сти пи са ла пе сме, 
иако ди пло ми ра ни прав ник, зна ла је на па мет мно ге пе сме а за ову 
при ли ку ре ци то ва ла је Све тог Са ву и На Вар да ру Во ји сла ва Или ћа, 
Зма је ве Све тле гро бо ве и Три хај ду ка, Шан ти ће ву Остај те ов дје, На 
Ли па ру Ђу ре Јак ши ћа, Ра ки ће ву На Га зи ме ста ну и Бо ји ће ву Стој те 
га ли је цар ске, а си но ви пе сми це ко је су та да учи ли, за ви сно од раз-
ре да у ко ме су би ли. Ка сни је је ста ри ји син био ак тив ни ји по ма жу ћи 
мај ци у ка зи ва њу ви ше пе са ма и од дру гих на ших пе сни ка (Сте ва на 
Лу ко ви ћа, Ве ли ми ра Ра ји ћа, Јо ва на Ду чи ћа, Бран ка Ра ди че ви ћа, дру ге 
пе сме Зма је ве, Ђу ри не, Шан ти ће ве, Ра ки ће ве). Ни су би ле за бо ра вље-
не ни на ше на род не пе сме, ни ти сти хо ви из Ње го ше вог Гор ског ви јен-
ца. У ре ци то ва њу су оба ве зно уче ство ва ли и го сти са пе сма ма пре ма 
соп стве ном из бо ру. 

Нај леп ше тре нут ке ве че ри за чи ни ли су Бља та и ње гов мла ђи син 
Пе тар. Пе ва ли су раз не пе сме и тру ди ли се да сво јим при јат ним гла-
со ви ма по ка жу бо гат ре пер то ар, уз Пе тро во сви ра ње на пи ја ни ну 
или хар мо ни ци. Од опер ских ари ја обо ји ца су нај ви ше во ле ли оне нај-
по зна ти је – Бља та из Вер ди је вих Тра ви ја те и Ри го ле та, а Пе тар је 
на ста вљао са ари ја ма из опе ра На бу ко и Аида, та ко ђе Вер ди је вих, за-
тим Би зе о ве Кар мен, Ро си ни је вог Се виљ ског бер бе ри на, Пу чи ни је вих 
То ске и Бо е ма, Мо цар то вог Дон Жу а на, да по ме не мо са мо не ке. Они 
су пе ва ли и на по ли тан ске пе сме, а сви го сти за јед но на ше на род не и 
ста ро град ске, да им ов де не ре ђа мо на сло ве.

Оно што не би тре ба ло за бо ра ви ти, по Бља ти ном ка зи ва њу, са-
мо при бли жа ва ње Са вин да на, у ње му и ње го вим уку ћа ни ма, бу-
ди ло је осе ћа ње уну тра шње ра до сти и до но си ло сми ри ва ње ду ше 
ко ја је иш че ки ва ла до ла зак сла ве и тре ну так ко ји ће све цу би ти 
по све ћен. Све то сав ска хим на, ваљ да због све при сут не ми сли на 
тај дан, пе ву ши ла се и не ко ли ко да на ра ни је а са ма по ми сао на 
оно што уку ћа не оче ку је у за јед нич ком ве се љу, но си ло је у се би 
ус хи ће ње због се ћа ња на ра ни ја ви ше го ди шња при јат на до га ђа ња 
ве за на за Са вин дан.

* * *
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Ова при ча не би би ла пот пу на ако Бља ту не би смо опи са ли ка ко је 
из гле дао. Био је сред њег ра ста; у мла до сти буј не и тр ша ве цр не ко се, 
овал ног ли ца; бра ду и бр ко ве ни ка да ни је но сио; у по зним го ди на-
ма био је про ће лав. Имао је при ја тан осмех, ду хо ви тост и при род ни 
шарм. Био је ра дан, вре дан, окре тан у по слу, са ве стан и од го во ран, во-
лео је пе дант ност и уред ност али је био и ве о ма брз и тем пе ра мен тан 
у по на ша њу. По што вао је тра ди ци о нал не оби ча је, вред но сти и ве ру, и 
то ме је при да вао на ро чи ту па жњу. Во лео је – свој по сао, ко ме је био 
до кра ја пре дан, пу то ва ња, књи жев ност, му зи ку, по себ но пе сму, дру-
же ње са љу ди ма, јед ном реч ју, жи вот. 

Зо ран Жив ко вић Хри стић

Б. Ст. Живковић Бљата ис пред сво је апо те ке у Ку че ву (1929–1939).
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Уве ре ње Двор ске апо те ке код „Спа си те ља“, у Сме де ре ву, 
од 1. апри ла 1923

Бо жи дар Ст. Жив ко вић Бља та (1898–1978), апо те кар.
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„До бро вољ но по зо ри шно дру штво“ у Ку че ву, 1932. – сто је с ле ва на де сно: 
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НН (слу жбе ник по ре ске упра ве), Бран ка Жи во тић, Ве ља Јо вић, Љу би ца
Па вло вић (учи те љи ца жен ске шко ле), Ми та Јан ко вић (слу жбе ник), НН (учи-
тељ), Бран ко Зи да рић (учи тељ), Љу би ца Стој ко вић (учи те љи ца) и Жи жић 

(ге о ме тар); се де с ле ва на де сно: Бо жи дар Жив ко вић Бља та
(апо те кар), Узу но вић (по ли циј ски пи сар), ње го ва су пру га (учи те љи ца),
Дра ги ша Ада мо вић (тр го вац) и Ми ло рад Ни ко лић (оп штин ски де ло во ђа).
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VLA DI KA
KO JI NI JE PO STO JAO

(Бе ле шка над књи гом Срп ски Је рар си) 

Го ди не 1996. по ја ви ла се књи га ен ци кло пе диј ског зна ча ја Срп-
ски Је рар си го спо ди на Са ве, епи ско па Шу ма диј ског, у ко јој су до не те 
би о гра фи је свих ми тро по ли та и епи ско па срп ске цр кве, од Све то га 
Са ве до да на шњих да на. Књи га је од мах по ста ла ак ту ел на, по слу жи-
ла је као не за о би ла зни при руч ник, не са мо у обла сти исто ри је срп ске 
цр кве, не го и у обла сти срп ске исто ри о гра фи је. Би о гра фи је срп ских 
је рар ха, ми тро по ли та и епи ско па, све тих ли ца и ду хов них во ђа срп-
ске цр кве и срп ског на ро да, од вре ме на Све тог Са ве, пи са не су струч-
но, пре ма рас по ло жи вим срп ским из во ри ма и до ку мен та ци ји ко ју су 
у сво јим ра до ви ма да ли нај у глед ни ји исто ри ча ри срп ске цр кве и по-
зна ти исто ри о гра фи: бра ћа Ила ри он и Ди ми три је Ру ва рац, Ра до слав 
Гру јић, Сте ва Ди ми три је вић, Ла зар Мир ко вић, по том и Ђор ђе Сп. 
Ра до ји чић, Ми о драг Пур ко вић и мно ги дру ги. Би ло је ту по сле ни ка 
ра зних обла сти срп ске про шло сти: исто ри ча ра цр кве, књи жев но сти, 
умет но сти и са мих исто ри ча ра-ар хи ви ста. Го спо дин Са ва је знао да 
је ње го ва књи га Срп ски Је рар си не пот пу на по да ци ма у мно гим би о-
гра фи ја ма срп ских ми тро по ли та и епи ско па и на дао се, па и по тај но 
же лео да она угле да све та и у дру гом, до пу ње ном из да њу. У крат ком 
пред го во ру он је по звао и ши ри ауди то ри јум, љу де ко ји чи та ју и за-
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па жа ју, да с но вим до пу на ма и ис прав ка ма при сту пе и об зна не но ве 
чи ње ни це, ко је би до при не ле што пот пу ни јим би о гра фи ја ма на ших 
пра во слав них ар хи је ре ја. Он по зи ва, да кле, сва ког до бро на мер ног 
„шти о ца и пи са те ља“, ко ме су бли ске и дра ге исто риј ске те ме о срп-
ској пра во слав ној цр кви, да по мог ну сво јим за па жа њи ма и до пу на ма. 
„Би ће мо за хвал ни“, ре као је он, „сви ма они ма ко ји бу ду до пу ња ва ли 
спи сак срп ских је ра ра ха“. 

Вла ди ка Са ва, свет ски чо век, ни је до че као дру го из да ње; пре ми-
нуо је, нажа лост, али је ње гов по зив да се да ље ра ди на књи зи Срп ски 
Је рар си, угра ђи ва њем но вих би о граф ских по да та ка у би о гра фи је све-
тих срп ских ар хи је ре ја, остао на сна зи и да нас и по сле нас. Сто га је 
мо ја же ља и на ме ра би ла да и сам дам ма ли до при нос тој све тој срп-
ској књи зи, ма кар и у ви ду не ких до бро на мер них при мед би и ис прав-
ки. Нај пре, о јед ној оп штој при мед би, ко ја би се од но си ла на те му: 
шта све тре ба да чи ни би о гра фи ју ми тро по ли та и епи ско па срп ске цр-
кве. Сма трам да о то ме у пот пу но сти ни је би ло јед ног оп штег обра сца 
ко ји би као пу то каз стал но под се ћао би о гра фа на ко је чи ње ни це тре ба 
да обра ти па жњу, ка ко би би о гра фи ја би ла пот пу на. Та ко се у би о-
гра фи ја ма књи ге Срп ски Је рар си не обра ћа јед на ка па жња на: име на 
ро ди те ља, да ли је био ха џи ја, не упи су је се та чан на слов спи са ко ји 
је све ти на пи сао, пре пи сао или из дао, не до но си се рад на за ду жби-
нар ству и до на тор ству све тих ар хи је ре ја, рад на осве ћи ва њу све тих 
бо го мо ља у епар хи ја ма у ко ји ма је ар хи је реј сто ло вао, не утвр ђу ју се 
про ме не у епар хи ја ма и мно ге дру ге ства ри. Не  на во ди се ни опи сно 
у ко јој обла сти цр кве них на у ка (ли тур ги ји, апо ло ге ти ци, оми ли ти ци и 
сл.) је до тич ни све ти отац био нај пре те жни ји. Из на ве де ног, ви ди се 
да пре пи са ња би о гра фи је сва ког вла ди ке и ми тро по ли та срп ског, мо-
ра се уста но ви ти та чан кри те ри јум: шта све тре ба да чи ни еле мен те 
јед не би о гра фи је све тих ли ца срп ске пра во слав не цр кве. Тре ба ло би 
кон сул то ва ти већ по сто је ћи ан кет ни ли стић (упит ник) ко јим се слу жи 
и ре дак ци ја „Лек си ко на пи са ца Ју го сла ви је“ (Ма ти ца срп ска у Но вом 
Са ду) за пи са ње би о гра фи ја срп ских пи са ца, где има и би о гра фи ја 
срп ских је ра ра ха, бо ље и пот пу ни је пи са них од истих би о гра фи ја у 
Срп ским Је рар си ма; по треб но је са мо ма ло по ре ђе ња. Дру го, за цр-
кве не и бо го слов ске еле мен те пи са ња јед не би о гра фи је срп ских је ра-
ра ха: ар хи е пи ско па, па три ја ра ха, ми тро по ли та и епи ско па по жељ но 
је са вет тра жи ти и са сва ке ка те дре про фе со ра Бо го слов ског фа кул-
те та, ко ји би да ли у том по гле ду сво је дра го це но ми шље ње. Све то, 
но во фор ми ра ној ре дак ци ји овог бо го у год ног де ла, са мо би по мо гло 
фи ни јој из ра ди све тих би о гра фи ја. Ка ко сва ка би о гра фи ја има по ред 
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оп штих и сво је ин ди ви ду ал не еле мен те, то би и по сле ње ног са ста-
вља ња тре ба ло од ре ди ти ре цен зен те ко ји би је про чи та ва ли и да ли 
сво је ми шље ње пред би о гра фом, па са ве ту ју ћи се с њим, би о гра фи ју 
у не ком де та љу до пу ни ли и ис пра ви ли. Тек та да би по треб на књи га 
Срп ски Је рар си има ла пу ну сна гу сво је из ра жај но сти.

II.

Овом при ли ком хтео бих да ука жем на јед ну би о гра фи ју у књи зи 
Срп ски Је рар си, ко ја у це ли ни не сто ји као тач на ни јед ним сво јим по-
дат ком. И за то сма трам да би је тре ба ло из књи ге из ба ци ти.

На стр. 431. књи ге Срп ски Је рар си сто ји сле де ћа би о граф ска бе-
ле шка:

„СА  ВА, епи скоп (+ 1778). Из нат пи са на гроб ном ка ме ну у ма-
на сти ру Ђип ши са зна је се, да је ту са хра њен в л а  д и  к а  С а  в а, ко ји 
је по жи вео 67. го ди на и пре ста вио се 3. апри ла 1778. го ди не, али му 
се ти ту ла не по ми ње.“ 

Ти ту ла се не по ми ње јер тај с в е ш т е н и к  и мо нах ма на сти ра 
Ђип ше С а в а ни је био вла ди ка. Ево до ка за. 

За из вор сво је би о граф ске бе ле шке, го спо дин Са ва је пре у зео је-
дан нат пис ко ји је у це ли ни об ја вио исто ри чар Љу ба Сто ја но вић у 
књи зи: Ста ри срп ски за пи си и нат пи си, књ. II, бр.3477. Исту гре шку 
на пра вио је пре го спо ди на Са ве и од ли чан исто ри чар цр кве Срем ске 
епар хи је, проф. Ду шан К. Пе тро вић, ко ји је у књи зи: Исто ри ја Срем-
ске епар хи је (Срем ски Кар лов ци 1970, стр.80) у одељ ку о ма на сти ру 
Ђип ши за пи сао 

„1778. са хра њен је ов де в л а  д и  к а  С а  в а.“
Проф. Ду шан Пе тро вић је за сво ју ин фор ма ци ју ко ри стио исти 

из вор, на ве де ну књи гу Ста рих срп ских за пи са и нат пи са Љу бе Сто ја-
но ви ћа. А код ње га до слов це у ори ги на лу тај за пис гла си:

„Зде по чи ва е ть ра бь бо жїи Сав ва вла ди ка; по жи ве ле тъ 67, пре-
ста ви се 1778., апрї ла 3.“ (Нат пис на гроб ном ка ме ну код ман.Див-
ше-Ђип ше).

Ка ко је на ве де на књи га Љу бе Сто ја но ви ћа, а с њом и овај за пис 
по но во од штам па на у фо то тип ском из да њу без из ме не, у Бе о гра ду 
1983., а у при ло же ним на по ме на ма ни ко ни је ко мен та ри сао овај гроб-
ни нат пис, у при ли ци смо да га ре ви ди ра мо. И то на осно ву по сто-



БРАТСТВО200

је ћа ли те ра ту ре, пре Дру гог свет ског ра та, јер је уста шка сол да те ска 
уни шти ла и ма на стир Див шу, па и све што је сво јом по га ном ру ком 
и пу шком до сег ну ти мо гла. У са мом ма на сти ру по сто ји гроб ни ца око 
70 стре ља них не ви них срп ских жи те ља из окол них срп ских се ла. Али, 
за пис се мо же тач но ис пра ви ти пре ма чи та њу Ла за ра Мир ко ви ћа. Он 
је у „Бра ству“ Св. Са ве (књ. XXII, 1928, стр.66-79), об ја вио ма лу, али 
со лид ну мо но гра фи ју Ма на стир Див ша, ко ја би се, уз не што до пу не, 
мо гла и по себ но пре штам па ти.У тој мо но гра фи ји проф. Ла за ра Мир-
ко ви ћа, опи са ни су ма на стир ски спо ме ни ци, сли ке пред ме ти, жи во-
пис, бив ши и та да шњи мо на си и дру ге зна ме ни то сти ма на сти ра. На 
стр.76. проф. Л. Мир ко вић за пи сао је сле де ће: 

„На јед ном гроб ном ка ме ну к о д  ч е  с м е  ис пред ма на сти ра има-
мо овај за пис: 

„Зде по чи ва е ть ра бъ бжїи Сав ва Вла ди са вле вић їеро мон (ахъ м.) 
К$ве жди на, по жи ве лy тъ 6(7) пре став(и се) 1778. апрї ла.“ 
Пу бли ку ју ћи овај за пис, Л. Мир ко вић се ни је освр нуо на прет ход-

но об ја вљен текст ко ји је 1903. го ди не до нео Љ. Сто ја но вић, ка ко би 
се очи глед на гре шка по пра ви ла. Ни је да нас по зна то ни то: да ли је Л. 
Мир ко ви ћу та да био по знат текст за пи са у из да њу Љ. Сто ја но ви ћа? 
Јед но је ипак ја сно: чи та ње тек ста гроб ног нат пи са Л. Мир ко ви ћа по-
у зда ни је је и тач ни је. Јер, у при лог ве ро до стој но сти ње го вог чи та ња 
го во ри још је дан по да так. И он је пре у зет из књи ге. У књи зи ста рог 
про те и пи сца Пе тра Ру ња ни на Исто ри ја се ла Ку зми на (Срем ски Кар-
лов ци 1936), ко ју је из дао исто ри чар Ни ко ла Ра дој чић, на стр. 28 сто ји 
и ова ре че ни ца: 

„При на се ле ни(ј)и Ку зми на (се ла у Сре му), би ли су па ро хи јал ни 
свја шче ни ци: је реј Сто јан Ге ор ги је вић Ру ња нин, л(ета) 1758. пре став-
лше сја и – Са ва Вла ди са вље вић, ко ји је по том обвдо вио и у мо на стир 
Див шу оти шао...“ 

Ето, то је та чан би о граф ски по да так о све ште ни ку се ла Ку зми-
на Са ви Вла ди са вље ви ћу, ко ји је по стао је ро мо нах ма на сти ра Ку ве-
жди на и ма на сти ра Див ше, као фи ли јал ног ма на сти ра Ку ве ждин-
ског, ко ји је у Див ши и пре ми нуо, она ко ка ко сто ји у гроб ном нат пи су: 
1778. го ди не у 67. го ди ни жи во та. Кад све де мо све по дат ке, мо же мо 
са по зна тим ис пра вља чем исто риј ских не и сти на, Илариона Руварца 
крат ко да за кљу чи мо: је ро мо нах Са ва Вла ди са вље вић из ма на сти ра 
Див ше ни је био вла ди ка!

Ђорђе Перић
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Техничком омашком, у претходном броју „Братства“ појавио се 
само мањи део текстова намењених сталној рубрици „Срби у све-
ту“, а посвећених Србима у Јужноафричкој унији. Због тога смо сма-
трали да пропуштено ваља надокнадити овог пута. Читаоцу нећемо 
понављати оно што је већ објављено у тринаестом броју, али смо до-
дали, осим онога што је било припремљено, и неколико новијих тек-
стова на исту тему, јер се очигледно ради о виталној српској заједници 
која, окупљена око своје православне цркве, негује блиске везе са ма-
тицом.

Текстови показују да име Светог Саве и светосавске поруке нису 
непознате у овој далекој земљи и то је још један разлог због којег смо 
се одлучили да се овог пута поново задржимо на Јужној Африци, као 
једном од центара српске дијаспоре.

Д. Зупан
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ISTORIJA HRAMA 

Оснивање Црквено школске општине 

За све време, од доласка првих Срба на тло Јужне Африке па до 
краја Другог светског рата, скоро да није ни било црквено-литургијс-
ког живота. Православне цркве није било све до краја Првог светс-
ког рата, када се Грци организују. Међутим, наши људи су тражили 
храм и молитву. У недостатку било које православне цркве, изабрали 
су англиканску. Англиканска црква је увек била спремна да пружи било 
какву помоћ. Загорка Антељевић је на службу у Англиканској цркви 
ишла бициклом 17 километара. Њу су сахранили англикански свеште-
ници. Срби тек касније добијају свог свештеника. 

Идеја о оснивању Црквено-школске општине почела је у удру-
жењу КЈВ „Дража Михајловић“ 1950. године и сви су је једнодушно 
прихватили. Почиње сакупљање добровољних средстава, и на захтев 
тадашњег одбора у оснивању долази јеромонах о. Сава Игњатовић 
из Америке 1952. г и исте године 27. јуна на оснивачкој скупшти-
ни званично конституише прву Црквено-школску општину „Свети 
Сава“. 

Прву службу коју је служио јероманах била је и прва словенска 
служба у Јужној Африци а одржана је 29. јуна 1952.године. Чланови 
прве управе били су: г. Ненад Жакула, г. Душан Бабић, г. Кусовац, г. 
Сава Ћепрнић, г. Максим Познановић, г. Бранко Познановић и о. Сава 
Игњатовић. 
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За време о. Саве Игњатовића отвара се још једна ЦШО, такоз-
вана „нова“. Нема много података о разлогу отварања те „нове“ 
ЦШО, која се непосредно после одласка о. Саве гаси. Чланови 
„нове“ ЦШО прилазе старој. О. Сава Игњатовић одлази почетком 
1953. године. 

Његовим одласком, Руси доводе у марту 1953. г. заједничког 
свештеника о. Симеона Старикова, и заједно са Србима деле трош-
кове његовог издржавања. Служи литургије у англиканској цркви 
све до 10. септембра 1958. г., када одлази у Калифорнију због сла-
бог здравственог стања. Обе колоније и српска и руска остају без 
свештеника. 

У периоду од 1950-1960. осетан је прилив српског живља у 
Јоханес бургу. Многи пристижу из Европе. Долазе и они који су 
за време рата били у немачком заробљеништву. Удружење купује 
мало имање са великом кућом, и од ње постаје Српски дом у коме 
се састају, праве забаве и предавања. Много наших људи постаје 
радо виђено у пословним круговима Јоханесбурга, и почињу да 
размишљају о куповини или зидању цркве.

Да би се створила слика о величини колоније, наводимо по-
датке од 9. новембра 1960, из писма председника ЦШО Душана 
Бабића тадашњем Епископу Дионисију. „Срба укупно у Јужној 
Африци 150 душа, рачунајући и децу. Од укупног боја 72 су чла-
нови ЦШО који су већином избеглице и слабијег материјалног 
стања. Дакле, 1960. године бројно стање општине је следеће: 

• Учлањених породица рачунајући и самце : 42 

•  Укупни број чланова, мушких и женских који плаћају чланарину: 
72 

У то време Срби су се окупљали на адреси: Српски Дом, 155, de 
Villiers Str. Kenilworth, Јоханесбург. 10. јула 1960. године одржана је 
осма редовна годишња скупштина. Једногласно је изабрана следећа 
управа. 

УПРАВНИ ОДБОР: Председник Бабић Душан, потпредседник Ме-
саровић Милан, секретар Зупанчић Ружица, благајник Матић Зоран, 
тутор Бабић Константин. 

НАДЗОРНИ ОДБОР: Председник Рајковић Миленко, потпредсед-
ник Перић Ђорђе, секретар Шакота Ранко. 

Већ 17. јануара 1959. г. Синод Руске Заграничне Цркве (Митро-
полит Анастасиј) шаље одмах замену о. Симеону Старикову архиман-
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дрита о. Алексеја Черњаја. Отац Алексеј проводи 16 предивних година 
у Јужној Африци. Црква се налазила у улици Koh Street, Joubert Park. 
Преправљена је од једне куће и помоћне зграде. После освећења већ 
уређеног храма, у неколико наврата грчки митрополит Никодим је слу-
жио свету Литургију, а кад се упокојио заменио га је Митрополит Павле. 
Митрополит је на полагање камена темељца за будућу грчку катедралу 
позвао о. Алексеја и целу Српско-Руску заједницу. Богослужење је от-
почео Патријарх Николас VI. Освећење ове катедрале у византијском 
стилу (преко пута Преторија универзитета) је обављено 31. маја 1961. 
када је и објављена независност Јужне Африке од британског Комон-
велта. 

У периоду 1961-1963, председник СЦО Св. Сава је био г. Месаревић 
Милан а, већ следеће 1963-1964. године, која ће историчарима Српске 
цркве бити врло значајна, председавајући је г. Душан Бабић. У свом 
писму од 26.7.1965. он се захваљује Епископу Дионисију на бризи за 
ову парохију и тражи да владика пошаље свештеника, али са обавезним 
знањем енглеског језика јер како он наводи:“наша деца иду у енглеске 
школе и сва говоре само енглески, плашим се да нам се омладина не 
изгуби за веру и нацију.“ 

Отац Алексеј ускоро одлази и после неколико понуда одбор 
одлучује да прихвати понуду свештеника Живојина Станојевића који 
је дошао из Трста. Према сведочењима имао је леп глас, добар однос 
према људима, а посебно је волео децу. Основао је школу при цркви, 
која је нажалост престала да ради, више због неодговорности родитеља 
него његовом кривицом. Осмог марта 1970.године свештеник подноси 
оставку ЦО на положај пароха.

Владика Дионисије га касније поново поставља на ову парохију и 
он би се вратио, али га ЦО овог пута одбија. Касније се руски свеште-
ник Алексеј Черњај вратио и опет су Срби прихватили да им он буде 
опслужујући парох. 

Почетком 1973. године, на пропутовању кроз Африку био је и отац 
Саво Чупац. Касније се прихватио да буде парох ове парохије. То је 
значајан момент, јер се тада ЦО заправо вратила под крило мајке цркве 
из Београда. На седници од 28.2.1973. године ЦО прима оца Саву за свог 
пароха, али он никада није регулисао свој канонски пријем нити код 
Владике Фирмилијана, нити код Владике за Аустралију. Пред Васкрс 
1977. г подноси оставку. 
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Куповина земље и градња храма св.Томе 

За све ово време ова ЦО није имала непокретну имовину. Године 
1977. у Санинхил парку у Јоханесбургу купљено је имање површине 20 
000 м2. Имање је плаћено прикупљеним средствима од добровољних 
прилога. 

Одмах се приступило изградњи планираног „Српског културног 
центра“ са храмом у саставу дома. Г. Миле Стојаковић је јавља и обећава 
да ће о свом трошку направити цркву. То се са одушевљењем прихва-
тило. Темеље за Дом и остале објекте подиже г. Драгољуб Поповић. 
Темељи за храм и дом освећени су 21. маја 1978. од стране његовог Пре-
освештенства г. Николаја Мрђе, епископа Аустралијског. Те исте године 
црква је углавном завршена. Звоно за храм поклонила је госпођа Мил-
ка Стакић, иконостас (конструкцију) „Коло српских сестара“ а лустере 
удружење КЈВ. У међувремену се наставило са прикупљањем средстава 
за наставак градње Дома и осталих објеката. 

Двадесетог маја 1980. године на скупштини је изабрана управа 
која после два месеца почиње са радом. Радове изводи Растко-Ради-
ша Крњулац, који живи и ради у Јоханесбургу. У исто време ЦО се 
труди да обезбеди свештеника и обраћа се Патријарху, и епископи-
ма Фирмилијану и Николају. Те године у октобру секретарица ЦО г-
ђа Дренка Павловић одлази у Београд и налази будућег свештеника 
ђакона о. Драгана Велеусића тадашњег службеника Патријаршије. 
Отац Драган као свештеник стиже у Јоханесбург 29. новембра 1980.
године, када су сви објекти већ били под кровом. Априла 1981. године 
свештеник се усељава у кућу која је сада потпуно завршена. 

Храм је посвећен ап. Томи и копија је цркве у Босанском Грахову, 
где је рођен њен ктитор и чија је крсна слава била Свети Тома. 

Треба напоменути да су од самог почетка оснивања ЦО помагали 
и величали Богослужење певањем: пок. Душан Бабић, г. Илија Мило-
вановић, Милан Месаровић, Милка Стакић и други.

Свештеник о. Драган отвара школу веронауке коју је похађало 
око 40 деце. Одлази из Јужне Африке октобра месеца 1987. године. У 
септембру исте године га замењује о. Симо, који остаје сам на паро-
хији следећих 9 година. 

Већ у самом почетку о. Симо је био веома лепо прихваћен од целе ЦО. 
Такође отвара веронауку за децу, верске скупове и забаве Срба у црквеној 
Сали. Обраћа се многим писмима својој духовној пастви са упутстви-
ма за похађање храма и живљење црквеним животом. После извесних 
неслагања са правилима Црквено-школског Одбора, о. Симо инсистира 
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на црквеним канонима и долази до сукоба о. Симе и групе људи који су 
се од самог почетка домаћински трудили око црквеног храма. Нажалост, 
из тог неспоразума изашла су три губитника, о. Симо, страна у спору и 
Црква, која добија разбијену паству и изгубљену чељад. 

На крају имање ипак припада цркви, чија је намена и била, а због 
тешког материјалног стања и запуштености у парохији, ситуација 
постаје све гора за самог свештеника. На предлог специјалног изас-
ланика Владике Луке, о. Сима бива смењен са дужности пароха по-
четком 1996. године. На Видовдан 1996. године, одлуком епископа 
аустралијско-новозеландског и јужноафричког г. Луке, постављен је у 
парохију јужноафричку о. Мирко Шкробоња, парох из Руме. 

Уз помоћ протонамесника Милорада Лончара из Сиднеја, изасла-
ника Његовог Преосвештенства Епископа Луке, о. Мирко полако ула-
зи у поре јужноафричке парохије. Отац Мирко се врло брзо сналази, 
добро и пажљиво се опходи са људима али се среће са нагомиланим 
проблемима, како у самој Цркви (нема предходне администрације), 
тако и у парохији. Почиње да сам обнавља и тражи решења за про-
блеме. Заједно са протиницом Стеванијом успева да врати велики 
део парохијана цркви и, што је најважније, да поврати њихово по-
верење у свештеника. Недељом и празником служе се редовно свете 
Литургије, а суботом вечерње. Отац Мирко покушава са организо-
вањем веронауке али наилази на слаб одзив. Почиње са излажењем 
„Парохијски Весник“, билтен наше парохије који се шаље бесплатно 
једном месечно на око 500 адреса. 

Почиње са радом организација „Коло српских сестара“ на чијем 
је челу г-ђа Мира Михаљевић. Свакако треба поменути г-ђу Миру Та-
рић и г-ђу Милицу Брандт. Организују се верске свечаности, славе, 
Божић и Васкрс на којима бива и по 600 верника. О. Мирко пажљиво 
и систематски обилази све домове који се још увек сматрају српским 
и хришћанским, и на тај начин се упознаје са људима. Почетком јула 
1997. г. формира се културно-уметничко друштво „Свети Сава“. 

Свештенику је купљен нови стан, који је отплаћен за две године. 
Стан се налази близу 14. Авеније на путу за Кругерсдорф. Купљен је 
и нови аутомобил. Крштава се велики број деце и људи, а оживљава 
се и служба у „Руском Дому“. Специјално добри односи се одвијају 
са храмом у Фанделбергпарку чији је свештеник Грк о. Николас Ја-
муридис а председник г. Иоаннис Зиодопулос. Храм Светог Томе се 
улепшава, захваљујући верницима, и добија сву пуноћу и топлину. Нај-
чешћи на богослужењу су г-ђа Нада Карлајл, г-ђа Ирина Датон, г-ђа 
Снежана Шкробоња, г. Радиша Крњулац и др. 
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У Кејптауну формирана је мисионарска парохија, коју је 1966.
године организовао о. Милорад Лончар као и у граду Габерону – Боц-
вана. У Кејптауну живи око 40 породица Срба а у Габерону око 90, и 
тамо је формиран грађански одбор са намером да се подигне храм Св. 
Николи. Процес добијања потребних дозвола за градњу је у току. 

Непосредно пред крај 1997. године на предлог о. Мирка, о. Ми-
лорада и Владике Луке рукополаже се у чин ђакона свршени теолог 
Богословског факултета у Београду Братислав Јовановић. Отац ђакон 
ће помоћи, у оквиру својих могућности ову Црквено-школску оп-
штину. Помаже при уређењу „Весника“, а и другим организацијским 
пословима око Цркве, а при богослужењу у цркви пева његова су-
пруга ђаконица Марина. Марина је професор клавира и дириговања а 
образовање је стекла на Московском Конзерваторијуму. Отац ђакон и 
његова супруга помажу из љубави према својој мајци Цркви и своме 
роду. На свему овом ЦШО им је неизмерно захвална. 

У периоду када је отац Мирко дошао, председник ЦО је био г. Дра-
го Станисављевић, а већ следеће године, по истеку мандата, његово ме-
сто преузима г. Митар Вујковић, бизнисмен из Фандербелпарка. 

(Пренето из Спомен књиге парохије Св. Сава у Јоханес бургу)



SRPSKO OGWI[TE U AFRICI 

Причу о српском огњишту на афричком тлу започињем анегдо-
том о једном нашем броду у афричким водама који се изненада, усред 
орканске олује, нашао у великим невољама. Капетан брода, Србин, 
искусан поморац, знајући да је лука спаса далеко, одлучи да брод при-
ближи дивљој обали, да се ту укотви и у заветрини сачека смирење 
олује. Како се брод приближавао обали, тако су мештани, у хиљадама, 
трчали да би га изблиза видели. И ту се, стварно, каже та анегдота, 
догодило чудо: међу толиким црнцима био је и један белац! Капетан 
брода, изненађен и обрадован, нестрпљив да одгонетне ко је једини 
белац међу многобројним црнцима, упита га на енглеском језику: 

– „Ко си, брате?“ 
– „СРБИН!“, одговори белац на чистом српском језику и лупи се 

шаком у груди, „Србенда, бре, од пете до главе“. 
– „А има ли овде још Срба?“, пита даље капетан, сада на српс-

ком, изненађен овим сусретом. 
– „Има још један, Бог га убио, али ја с њим не говорим!“, допиру 

до капетана речи овог „јуначког“ Србина. 
Ова анегдота има неке везе са садашњим стањем међу Србима 

у Јоханесбургу, највећем граду Јужне Африке у коме живи најмање 
десет хиљада Срба. Има, нажалост, и овде Срба који међусобно не 
опште – због партијашења… Има и овде, у туђини, Срба који нису 
прекорачили праг храма Светог апостола Томе, иако је то једини ср-
пски православни храм на афричком континенту. Истина, доласком 
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јеромонаха Пантелејмона (Јовановића) у овај храм стање се знатно 
поправило, а то пружа наду да ће бити још боље. 

Није јеромонах Пантелејмон отишао у Јужну Африку и његов 
највећи град да би упознао цивилизацијске вредности ове земље; није 
се тамо обрео због погодне климе, како би ојачао своје мало нарушено 
здравље, још мање да би „шопинговао“ у овој богатој земљи… Са 
десетогодишњим монашким искуством, стеченим у чувеном манас-
тиру Црна Река, том расаднику духовне и националне мисли, где му 
је старешина био садашњи владика Рашко-призренске епархије г. Ар-
темије, млади јеромонах је отишао да би завирио у душе тамошњих 
Срба: јесу ли се оснажили вером и молитвом, или су, не дај Боже, 
утонули у похлепу и завист, у опште сивило и безнадежност, у гра-
беж и беспуће. А у беспућу, без поуздане оријентације и јасног циља, 
лако се дроби национални корен и трују извори историјске и духовне 
свести…

Све ове стрепње, сумње, претпоставке јеромонах Пантелејмон 
разбија, најпре, широким осмехом, а потом речима: 

– „Не, не, Срби се нису одрекли својих историјских корена и своје 
прадедовске вере. Говорим, наравно, о неколико хиљада људи који су 
свим нитима везани за овај храм. Истина, кад се зна да само у Јоха-
несбургу има више од десет хиљада Срба, не можемо се претерано 
хвалити бројем оних који редовно долазе на молитву. У почетку, пре 
нешто више од две године, кад сам започео овај мисионарски рад, 
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на Литургији је било највише по двадесетак људи, данас о великим 
празницима и храм и порта су тесни… Овдашњи Срби су пре гото-
во три деценије изградили овај прелепи храм и посветили га светом 
апостолу Томи. Ово је једини српски храм на афричком континенту. 
Срба, међутим, има и у Преторији, главном граду ове државе, у Кејп-
тауну, у суседној држави Боцвани. Срби су се растурили по целој Аф-
рици…“ 

Да није било овог калуђера можда би се ово српско огњиште уга-
сило: одавно се није чула жива реч са амвона, живу Литургију су за-
мењивали звуци са касетофона, црквени хор је био у неком запећку; 
порта, која се простире на два и по хектара, запарложена, коров 
бујао на све стране… 

Отац Пантелејмон је сазнао да има Срба који у овој држави 
живе деценијама, а никад нису прекорачили црквени праг, не знају за 
пост и исповест, за брак са благословом Цркве, за активност у црк-
веном одбору. Такви се, обично, „бусају у прса“ да су велики Срби… 

Није отац Пантелејмон имао драгоцена искуства у организацији 
црквених послова, али се држао савета патријарха Павла и владике 
Артемија: „Прегаоцима Бог помаже!“

Млади јеромонах се наоружао молитвама, књигама и беседама наших 
духовних и националних великана, филмовима о трагичном положају 
Срба на Косову и Метохији, о рушењу и паљењу наших светиња, о 
отимању драгуља српских земаља – то је био једини пртљаг који је понео 
у земљу удаљену једанаест хиљада километара од Отаџбине… 

Оживети све што је замрло, вратити храму све оне који су се 
удаљили, крстити некрштене, венчати невенчане, оснажити малак-
сале, деци отворити српску школу, изабрати снажан црквени одбор, 
обновити и проширити црквени хор, неговати ћирилицу, прошири-
ти Коло српских сестара, основати црквену библиотеку, отворити 
галерију ликова знаменитих личности, основати црквени часопис, по-
магати фудбалски клуб „Бели орлови“, црквену порту претворити у 
рајски врт, жичану ограду заменити гвозденом; у храму, због високе 
температуре, уградити клима-уређаје, поплочати стазе у порти, уве-
сти систем наводњавања за све вртове који окружују храм, ојачати и 
проширити везе са Руском и Грчком православном црквом, одржава-
ти присне контакте са министарствима вера и дијаспоре у Отаџбини, 
у стан свештенослужитеља увести систем модерне комуникације са 
верницима. Литургија обавезно сваке недеље, а црквена врата и врата 
у црквену салу, намењену разним свечаностима, отворити свима они-
ма који долазе с часним намерама. 
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Циљ јасан, програм утврђен, треба само прионути на рад. 
Имати црквени одбор састављен од искрених молитвеника и ак-

тивиста спремних за сваки напор и жртву, а не од оних који се „прсе“ 
српством, а не учествују у црквеном животу, већ је гаранција успе-
ха. Тако се млади калуђер ослонио на ове личности: Сашу Павловића 
из Лозовика код Смедерева, Наду Карлајл, рођену на Новом Зеланду 
(отац био краљевски официр), Мирјану Михаљевић из Херцег Новог, 
породице Јелић и Шаровић са Романије, Вељка Тијанића из Пећи и 
његову супругу Јелену, сликарку по струци, Растка Крњулца из Војво-
дине, Чеду Ђорђевића из Београда, Ивана Михаиловића (један од ма-
лог броја сабораца генерала Михаиловића), Живојина Јовановића из 
Трстеника. То су људи који знају шта је Литургија, шта је исповест 
и пост средом и петком. Осим тога, они су и чланови мешовитог цр-
квеног хора, а жене чланице Кола српских сестара. 

У добротворе су, поред осталих, уписани Миленко Јанковић и 
Бранислав Николић из Републике Српске. Грех би био не поменути и 
украјинског Руса Виктора који је веома активан у Црквеном одбору. 
На челу Кола српских сестара је Даница Грујић из Новог Сада која је, 
иако у позним годинама, веома активна, а црквени хор успешно води 
већ поменута Нада, чији су сликарски радови донели знатне приходе 
овој парохији: она је уметнички осликала васкршња јаја која данас 
красе многе витрине у српским кућама. Сав приход је упућен Срби-
ма на Косову и Метохији. А филм о страдању Срба у овој области, 
који је приказао отац Пантелејмон, изазвао је много суза – било је, 
поново, новчаних прилога за Србе на Космету, на чему им је захвалио 
Владика рашко-призренски и косовско-метохијски Артемије.

Све што је млади јеромонах планирао за дужи период, остварено 
је за нешто мало више од две године. Српско огњиште у Јоханес-
бургу не само што се није угасило, него се и распламсало: данас се 
може рећи да овај храм, истина само о великим празницима, посећују 
хиљаде Срба. У Кејптауну и Преторији, и у суседној држави Боцвани 
живи око 200 српских породица. Њихове домове посећује, освешта-
ва водицу и крштава њихову децу отац Пантелејмон, јер у овим на-
сељима нема ниједне православне цркве. Његов мисионарски рад је 
веома запажен, па није за чуђење што је храм у коме служи посетио 
Патријарх александријски и целе Африке г. Теодор Други. Патријарх 
је био на служби у храму, али је остао на ручку и у дужем разговору. 
Том приликом је рекао да је још као јеромонах у Грчкој упознао наше 
епископе: Амфилохија, Артемија и Иринеја, затим да је десет година 
служио у бившем Совјетском Савезу, и то у време кад је Црква била 
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прогоњена. Одушевљен лепотом храма, узорном портом и оданошћу 
верника Богу и роду српском, патријарх Теодор је даровао оца Пан-
телејмона иконом Пресвете Богородице, али је с великом радошћу 
примио дар: малу српску шајкачу и гипсану фигуру српског сељака. 
Патријарх александријски је овој српској парохији обећао сваку врсту 
помоћи. Био је то догађај од прворазредног значаја и велико признање 
овој парохији Српске православне цркве која је под патронатом Ње-
гове Светости Патријарха Павла. 

Додајмо овоме још један значајан податак: Руска и Српска црква 
у Јоханесбургу заједно ће славити своје храмовне Славе: на дан Све-
тог Сергија Радоњешког неће бити службе у српском храму Светог 
апостола Томе и обратно: српски и руски верници славиће заједно, јер 
се оба светитеља славе у размаку од недељу дана. Овај догађај је још 
више зближио руске и српске вернике у туђини. 

Српски верници у Јоханесбургу имали су част да два пута до-
чекају и угосте владику Јована, челника Шумадијске епархије: он ће 
бити упамћен по сјајним беседама о потреби заједништва, слози, 
љубави и међусобном уважавању… Осим тога, владика Јован је доб-
ротворима и активистима овог храма уручио 11 грамата са потпи-
сом Патријарха Павла. 

Срби су искрено и топло дочекали и поздравили Александра Чот-
рића и Вукомана Кривокућу, заменика и помоћника министра за дијас-
пору из Отаџбине. 

Све ово показује да Срби на афричком континенту нису забо-
рављени, али у исто време сведочи да Срби нису заборавили своју 
Отаџбину и своју православну веру. 

© Православље, Сва права задржана. Адреса овог текста на интернету је http://www.
pravoslavlje.org.yu/broj/918/tekst/srpsko-ognjiste-u-africi/ 

Антоније Ђурић
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MOLEBAN ZA KOSMET
NA JUGU AFRIKE 

Учествовали и Грци, Руси, Румуни, Бугари и локално 
становништво: молебан пред српским храмом у Јоханесбургу 

(Храм Светог апостола Томе) 

Чачак – Црквено-школска оп-
штина Светог Саве у Јоханесбургу 
окупила је Србе и остале право-
славне хришћане у Јужноафричкој 
Републици на молебану за спас на-
шег народа на Косову и Метохији. 
После свете литургије и литије у 
српској цркви Светог апостола Томе 
у Јоханесбургу, молебан су држали 
старешина овог храма јеромонах 
из Чачка Пантелејмон Јовановић, 
прваци руске и румунске парохије 
у ЈАР протојереји Јован и Михаило, 
јужноафрички свештенослужитељи 
јеромонаси Илија и Серафим и 
ђакони Стивен и Нектарије. 

На скупу одржаном у недељу 
окупљенима се обратио и амбаса-
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дор Србије у ЈАР Јован Марић, а прочитана је порука митрополита 
Јоханесбурга и Преторије Серафима. Митрополит ће председнику ЈАР 
Мбекију предати апел са 1.000 потписа, којим га Срби и пријатељи 
моле да ЈАР одбаци декларацију о независности Космета и не при-
зна лажну државу Косово. Јужноафричка Република је предводник на 
континенту и њену одлуку засигурно би следио највећи број африч-
ких држава. 

– Ово је на афричком тлу био једини скуп о Космету. Тог дана 
Косово и Метохија налазило се и у Африци, на пространом српском 
црквеном имању у Јоханесбургу, и у срцима више стотина окупљених 
Срба, Грка, Руса, Румуна, Бугара и локалних Јужноафриканаца, док 
су се вијориле заставе држава које су категорички одбиле да признају 
лажну државу Косово. На цркви су биле истакнуте две поруке: „Косо-
во је срце Србије“ и „Боже, спаси Косово“ – поручује из Јоханесбурга 
за „Политику“ јеромонах Пантелејмон Јовановић. 

Г. Оташевић [објављено: 28/02/2008] 



U JU@NOJ AFRICI PROSLAVQEN 
PRAZNIK SV. SAVE ZAJEDNO SA 

LOKALNIM CRNA^KIM STANOVNI[TVOM 

пише Јеромонах Пантелејмон (Јовановић) старешина храма 
св. Томе у Јоханесбургу – Јужна Африка 

Афричка деца целивају икону Св. Саве у православној цркви у Јоханесбургу 
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Срби одани својој вери и својим коренима, побожно славе св. Саву 
на свим континентима. Прославу Савиндана у Јоханесбургу (Јужна 
Африка) ове 2006. године, памтићемо као јединствену у целом српс-
ком православном свету.

Вероватно први пут од када Срби славе св. Саву (од дана његовог 
престављења ка Господу 14/27. јануара 1236. године), поред српске 
деце, стихове о св. Сави рецитовала су и афричка деца из Пхомолонга 
(Тембиса), а у прослави су учествовали и афрички православни свеш-
теници са локалним црначким становништвом. 

Ђаци из локалног црначког насеља Пхомолонга (које је удаљено 
23 километра од српске цркве св. Томе у Јоханесбургу) из школе св. 
Атанасија, стигли су са својим професорима (њих укупно око шезде-
сеторо) у нашу цркву уочи празничног вечерњег богослужења. Пред-
водио их је ђакон отац Стивен, мисионар православне александријс-
ке патријаршије. Већина никада раније није имала прилику да види 
унутрашњост православне цркве, јер се веронаука и службе одржа-
вају у просторијама школе. 

Један час пре почетка богослужења, сви су се окупили у нашој 
порти испред храма св. Томе где је о. Стивен говорио деци и профе-
сорима о св. Сави, како се улази у храм, како се крстимо, поклањамо 
испред иконе и целивамо иконе, како на богослужењу треба стајати 
и да ћемо освештати пет хлебова и благословити славски колач и 
жито у част св. Саве. Изненадили смо се када смо сазнали да им неке 
од ових радњи које су објашњаване, нису непознате. 

Са јеромонахом Пантелејмоном саслуживали су православни
афрички свештеници 
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У афричкој култури и обичајима појединих црначких народа, тра-
диција је да када су у гостима и улазе у кућу, мушкарци иду десно, а 
жене лево. Тада сви поздрављају прво домаћина, а затим и почасног 
госта, тако да су наши гости из Тембисе при уласку у храм, прво 
целивали икону Господа Исуса Христа, а затим и икону светог Саве. 
Такође, афрички обичаји који се на локалном језику називају исибусисо 
(годину дана по смрти неког члана породице обавља се специјална 
церемонија у дому) и исикхумбузо (сећање на умрле претке), у неким 
сегментима лице на наш обред Крсне Славе. 

На богослужењу су нам се придружили и афрички православни 
свештеници, отац Атанасије Акунда мисионар из Западне Кеније, 
отац Јован Ракумако који служи при мисији св. Серафима у локалном 
црначком насељу Сосангуве и студенти Православне Александријске 
Катихетске Школе у Јужној Африци коју је основао митрополит Јо-
ханесбурга и Преторије г. Серафим, како би се у тој школи обучавали 
локални православни хришћани да постану свештеници, ђакони и ве-
роучитељи. Они су на крају службе поделили на благослов петохлеб-
ницу окупљеном верном народу који је испунио нашу цркву на празник 
св. Саве. 

Са рецитала посвећеног Св. Сави 
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После богослужења, прешли смо у црквену салу где се Светосав-
ска прослава наставила традиционалним рецитовањем стихова о 
св. Сави. Уз српску децу, стихове су рецитовала и афричка деца из 
школе у Тембиси. После рецитација сва деца су добила пакетиће, а 
представнику школе је додељен драгоцен поклон од наше Црквено-
школске Општине – икона св. Саве (копија фреске из манастира Ми-
лешеве) која ће убудуће красити зид главне учионице и свеске за школу 
св. Атанасија. 

Представник школе – заменик директора, господин Едмунд 
Брајан Ндлову био је видно узбуђен и обрадован нашим скромним да-
ровима, па се обратио народу у сали речима: „Хоћу да вам кажем 
пуно вам хвала и нека вас Господ увек благосиља. Реч Божија каже 
да је благословеније давати, него примати. Знам да ће вас Бог пуно 
наградити. Говорим у име свих људи из Тембисе и у име наше Цркве-
но-школске заједнице. Хвала вам пуно још једном. Ми смо са вама и 
славимо Бога са вама и нека вас Бог све благослови“. После ових ис-
крених речи захвалности уследио је велики аплауз присутног народа 
у црквеној сали. 

Са освећења славског колача – српска и афричка деца 
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На крају прославе, сви присутни су отпевали светосавску химну, 
а затим је пререзан славски колач, који су са свештеницима и домаћи-
нима, окретала заједно српска деца и њихови нови другари деца из 
Тембисе. Овогодишњи домаћин Миодраг Даниловић и његова породи-
ца предали су славу за следећу годину новим домаћинима Јову Бардаку 
и Милораду Михићу. Прослави је присуствовао и наш цењени гост, 
амбасадор Босне и Херцеговине у Јужној Африци, господин Драган 
Пјевић из Бањалуке.

Нека би родоначелник нашег рода свети отац Сава примио смирене 
молитве и скромни труд нас Срба са афричког континента и наше ду-
ховне браће и сестара из локалног афричког насеља и школе у Тембиси. 
По оној јеванђељској речи: „Из уста деце и одојчади примио си хвалу“, 
и „Пустите децу да долазе к Мени“, знамо да су Господу и светом Сави 
најприступачније молитве које се уздижу из чистих детињих душа. Бла-
годаримо Господу што нас је удостојио да ове године прославимо Њего-
вог великог угодника св. Саву, са великим бројем наше српске деце и још 
већим бројем њихових нових другара, афричке деце из Тембисе. 

Након свете литургије, испред храма са јеромонасима
Пантелејмоном и Спиридоном
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У разговору са браћом афричким православним свештеницима, 
сазнали смо да се наша света православна вера све више поштује и 
јача на афричком континенту, а нарочито у Централној Африци, јер 
локално становништво (које је у претходним временима било изло-
жено јаком утицају римокатоличких, протестантских и англиканских 
мисионара) све више увиђа да је изворно хришћанство управо чиста и 
неокрњена света православна вера и да је то тај драгоцени бисер који 
се помиње у Светом Писму. 

Нека ова Светосавска прослава буде скромни прилог нас недо-
стојних и помоћ локалном становниству Јужне Африке у откривању 
истинских духовних вредности и проналажењу драгоценог духовног 
бисера – свете православне вере, а и на духовни напредак, јачање вере 
и Светосавског духа међу члановима наше многобројне српске зајед-
нице у Африци. Амин. Дај Боже !

Нека је за све ово слава и част Господу и светом Сави ! 

3. фебруар 2006. год. 

(Са Интернет презентације манастира Лепавине, Србија)
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Марија, Ирина, Нина, Софија, Маргарета, Марта, Тавита, Мари-
ја... Ово су само нека од имена младих верница из Јужне Африке 
које се моле у храму светог апостола Томе у Јоханесбургу. Оне нису 
Српкиње, већ Африканке. Њихова афричка имена су Нерија, Јохана, 
Џојс, Софи, Тлоу, Мелита, Мфела и Валенција. Крштене су у српској 
цркви светог Томе у Јохансебургу.

Први пут у историји СПЦ, осам јужноафричких црнкиња, при-
падница племена Северни Сото, примило је православну веру 2007. 
године, захваљујући неуморном труду ђакона Стивена Хејса, а уз ду-
ховну помоћ јеромонаха Спиридона, Наума и Пантелејмона.

– Наше нове сестре у Христу, које живе у предграђима 
Јоханесбурга и Преторије, а баве се медицинским и социјалним ра-
дом, или студирају и уче, радосно су постале хришћанке. Училе су 
православље и долазиле у наш храм на богослужења. Ми смо обила-
зили њихове домове и друга места где су се окупљали припадници 
локалног црначког становништва, да их учимо истинама православне 
вере – каже за „Новости“ архимандрит Пантелејмон Јовановић, старе-
шина српске цркве у Јоханесбургу.

Житељи Јужне Африке припадници су разних протестантских 
групација, а то су биле и младе Африканке које су примиле православље. 
На питање како се осећају у нашој цркви, младе црнкиње одговорају:

– Од свих цркава у којима смо биле у Јужној Африци, најлепше 
нам је у српском храму, јер се ту духовно најбоље осећамо.
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Српска црквена општина у Јужној Африци настала је 1950. го-
дине, а прво богослужење одржао је отац Сава Игњатовић две годи-
не касније. С порастом броја досељеника, расла је и њихова жеља да 
подигну православни храм. Патриота Миле Стојаковић сазидао га је 
1978. године.

– Црква је освештана 2005. и постала је центар живота Срба у 
Јужној Африци. Има нас око 10.000. У храм за веће празнике дође до 
2.000 наших људи – каже отац Пантелејмон.

Интересовање Африканаца за СПЦ почело је 1997, када је отац 
Симон, вођа протестантске цркве, написао молбу да буде примљен 
у православље. На његовој сахрани, неколико година касније, Аф-
риканци, импресионирани богослужењем и опелом на гробљу 
у предграђу Тембиси, почели су да се распитују како да пређу у 
православље.

– У фебруару 2005. године почели смо да одржавамо службе и мо-
литве у скромним просторијама приватне школе у предграђу Темби-
си. И власница школе Берта Моцване, заједно са учитељима, почела 
је редовно да похађа службу. Младић Ботвел Гуруре научио је да пева 
псалме, а остали житељи су се прикључили богослужењима – сећа се 
отац Пантелејмон.

Када је митрополит Јоханесбурга и Преторије Серафим посе-
тио школу у септембру 2005, предложио је да буде посвећена светом 
Атанасију, а да отац Пантелејмон и отац Спиридон могу да служе у 
њој. Средином новембра власница школе позвала је ђаке и госте на 
молитву пре доделе школских награда. Отац Пантелејмон је освеш-
тао водицу, покропио прво ђаке и учитеље, а онда и све присутне, 
освећеном водом. Затим је прочитана молитва за добро учење деце и 
напредак школе.

Прво саборно крштење Африканаца обављено је 4. јуна 2007. го-
дине, на дан светих мироносица Марте и Марије, када је осам црнкиња 
примило православну веру. Друго и најмасовније саборно крштење 
Африканаца догодило се 20. децембра 2008. после прославе Светог 
Николе. Тада је у школи у предграђу Јоханесбурга православну веру 
примило 42 чланова племена Зулу, Цване и Суту.

– До сада је кршетно 60 Африканаца. Изузетно важно је да се крсти-
ла и власница школе Берта Моцване, која је добила име Анастасија. 
То улива наду да ће се православље у овој школи учврстити и да ће се 
ширити по овом предграђу у коме живи 700.000 Африканаца – верује 
архимандрит Пантелејмон.
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НАВИЈАЋЕ ЗА СРБИЈУ

Старешина српске цркве посетио је Фудбалски савез Србије и по-
звао челнике ФСС и фудбалере да у време Мундијала проведу један 
дан у цркви. У порти ће Срби да се организују за одлазак на стадион, 
да заједно са Африканцима бодре тим Србије.

(Објављено у Вечерњим новостима 30. 12. 2009)

Марко Лопушина
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IZABRAN DELEGAT IZ JU@NOAFRI^KE 
REPUBLIKE ZA SKUP[TINU DIJASPORE 

I SRBA U REGIONU

Београд, 26. март 2010. године – Министарство за дијаспору 
Владе Републике Србије саопштило је данас да је црквено-школска 
општина Свети Сава у Јоханесбургу прошле недеље изабрала оца 
Пантелејмона Јовановића за делегата Јужноафричке Републике и 
других држава Африке у Скупштини дијаспоре и Срба у регио-
ну.

У саопштењу се наводи да је конституисање Скупштине, у скла-
ду са Законом о дијаспори и Србима у региону, планирано за јун ове 
године. 

Пантелејмон Јовановић, који је старешина Храма светог апос-
тола Томе у Јоханесбургу, изабран је на основу искуства у раду са 
министарствима Владе Србије у протеклој деценији, заступаће ин-
тересе српске заједнице у Јужној Африци у Скупштини дијаспоре и 
Срба у региону и бити један од 45 делегата из целог света. 

Организациони одбор црквено-школске општине овом приликом 
изабрао је и четворочлано саветодавно тело, чији ће задатак бити 
да помогне оцу Пантелејмону да што ефикасније учествује у раду 
Скупштине дијаспоре. 

Ово тело ће прикупљати информације о проблемима и предло-
зима наше дијаспоре у Јужноафричкој Републици, коју чини више од 
20.000 припадника, и достављати их оцу Пантелејмону. 
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Наши сународници у Јужноафричкој Републици концентрисани 
су углавном по већим градовима, у Јоханесбургу, Преторији и Кејп-
тауну.

Идеја је да се, након заседања Скупштине дијаспоре, саветодав-
но тело прошири са још неколико чланова из других градова у Јужној 
Африци, а у перспективи и са неколико чланова из Замбије, Зимбабвеа 
и Намибије.

Црквено-школска општина Свети Сава је једина активна српска 
организација на тлу Африке, додаје се у саопштењу.

(Објављено на сајту Владе Републике Србије марта 2010)
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MANASTIR KRUPA NA VRBASU

У одговору на анкету Летописа Матице Српске о језику, 1953. 
године, Исидора Секулић пише: „Пре него што о том језику нешто 
кажем ја овде потписана, поштено је да признам да је мени, житељу 
из Војводине, по срцу и души завичај Босна. Зашто то и откуда? Због 
туге од Босне, кад из Дубровника путујем и ступим у Босну смрачи се 
око мене нешто тамничко и од бога и од људи заборављено. А шума 
босанска и воде босанске и реке и они видици на све стране струкују и 
певају за вама и прате вас до пред џамију, до пред католичку цркву, до 
пред православни манастир...“1 Сетио сам се тог Исидориног текста 
видевши оронуо кућерак с кровом на четири воде у башти што се спу-
зала до реке и џамију на другој обали, па неки узак мост потом, првог 
јула ове, 2010. године, и сестру Весну (В. Б. Аћић) подсетио на њ, док 
смо њеним брзим аутом, ту, на излазу из Бањалуке, урањали у нама 
добро знан кањон Врбаса с бистром брзом водом с леве и стрминама 
Мањаче с десне стране кривудавог асфалтног пута за Мркоњић Град, 
свесни да је све то, мајчински закриље но буј ним зе ле ни лом, мо жда 
са мо по ку шај при ро де да ле по том од го во ри на су ро вост исто ри је и на 
ту гу ко ју нам та су ро вост усе ца у пам ће ње, ту гу пред ко јом по ста је 

1  “О је зи ку Пе тра Ко чи ћа“ у “Пе тар Ко чић – иза бра не при по вет ке и Ја за вац 
пред су дом“, изд. Зво ник, Бе о град, 1999. стр:  160.
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све јед но је смо ли у Бо сну ушли овим или пу тем ко јим се у њу сти же 
из Ду бров ни ка. 

Три су зи ди не над не се не над ре ку и друм, три сред ње ве ков на 
гра да: Зве чај, Гре бен и Бо чац и њи хо ва уло га је би ла да „обез бе ђу ју 
бро до ве, тј. пре ла зе, га зо ве пре ко Вр ба са. У Зве ча ју је хер цег Хр во је 
из дао по ве љу о са ве зу са Ду бров ча ни ма про тив кра ља Осто је. По-
сле ње го ве смр ти град је пре шао у ру ке бо сан ских кра ље ва, та ко да 
1419. го ди не краљ Сте фан Осто јић у по ве љи на во ди: у на шем гра ду 
Зве чај. По сле па да бо сан ске др жа ве, 1463. го ди не, у ту твр ђа ву се 
сме стио хро ни чар то га вре ме на, ја ни чар Кон стан тин Ми ха и ло вић, 

са тур ском по са дом, али је град мо рао пре да ти угар ској вој сци ко ја 
је у Зве ча ју оста ла до пот пу ног гу бит ка Ја јач ке ба но ви не, 1527-1528. 
го ди не.“2 Зве чај је био про стран град, не пра вил ног об ли ка, при ла го-
ђен сте но ви том те ре ну, али је ма ло то га од ње га оста ло. Пам тим да 
сам у не ким ба ња луч ким но ви на ма (Глас или Фо кус), пре две или 
три го ди не, ви део при чу по ко јој ће уре ђе ње твр ђа ве Зве чај „мо ра ти 
да са че ка“. Гре бен је ве ро ват но ста ри ји (го во ри се и о кра ју два на-
е стог ве ка?), а си гур но је да се по ми ње у до ку мен ти ма ко јим су га 
„си но ви Па вла Хр ва ти ни ћа, Гр гур и Вла ди слав, пре да ли угар ском 
кра љу 1357. го ди не у за ме ну за има ње у Сла во ни ји“.3 Стра дао је, 

2  Ђор ђе Ми кић: “На хи ја Зми ја ње“, изд. Ин сти ту та за исто ри ју, Ба ња лу ка, 
2005, стр. 31.

3  Исто. 

Зве чај



231МАНАСТИР КРУПА НА ВРБАСУ

као и Зве чај, па дом Ја јач ке ба но ви не 1528. го ди не, а ка ко се у тур-
ским по пи си ма на хи је Зми ја ње из 1541. по ми ње ва рош твр ђа ве Кру-
па, би ће да је град Гре бен под Тур ци ма про ме нио име. Би ло ка ко 
би ло, да нас је у ру шев ном ста њу и до ње га се, ка за ће нам ка сни је 
јед но ђа че, мо же аутом чак на са мо 300 ме та ра до твр ђа ве, па оста-
так уском ста зом, пе шке. Тре ћи град, Бо чац, је још да ље уз Вр бас и 
не ће мо га ви де ти, јер смо – за пу тив ши се ма на сти ру Кру па, ко ји је 
по сле Зве ча ја, а пре Гре бе на, од но сно у под гра ду му, на за ра вље ном 
бре гу ма ло из над ку ћа по ред дру ма у Кру пи на Вр ба су – свра ти ли у 
Мли но ве, као да на мер но од ла же мо су срет с ма на сти ром. 

„Оста ци сред ње ве ков ног на се ља от кри ве ни су и у на се љу Мли но-
ви, на ре ци Кру пи“4, где је да нас све при ла го ђе но ту ри сти ма: као да је 
оба ве зно, ско ро сви се сли ка ју по ред сла по ва и уз мли но ве (од ко јих 
је је дан – пи ше на та бли – об но вљен сред стви ма не ке ор га ни зејшн), 
а ту им се про да је и од лич но до ма ће ку курз но бра шно, па ма ло да ље 
то вље на „ка ли фор ниј ка“, уме сто из у зет но уку сне до ма ће па стрм ке, 
по то ча ре... Би ло би за и ста не ра зум но ми мо и ћи при ли ку да се осве жи 
на сла по ви ма и ја жа ма Кру пе, див не, ди вље ре ке. На сте на ма не да-
ле ко од сла по ва је не чи је лук су зно има ње, ко је по све му од у да ра од 
при ро де (као ка кав ки че рај чи о да ма при чвр шћен на умет нич ку сли-
ку), а та ко је у не скла ду и са не што ни же по диг ну тим, с ле ве стра не 

4  Исто. 

Гре бен град
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у по врат ку: скром ним, али ле пим па ро хиј ским до мом. Кру па на Вр-
ба су је па ро хи ја са 610 до мо ва, ко ју чи не Кр ми не 199, Кру па 232, 
Ле де ни це 94, По љи це 9 и Ра цу не 76, а 1889. го ди не, кад је на раз-
ва ли на ма и цр кви шту ма на сти ра Кру па по диг ну та и осве ће на цр ква 
Св. Про ро ка Или је, Круп ска па ро хи ја је има ла „са се лом Ре ка ви ца 
до мо ва 341, ду ша 2787. м.1523, и ж. 1264; брач них па ро ва: сло жних 
547, не сло жних 1, ди вљих 11; ро ђе них 109, умр лих 89, вјен ча них 37. 
– Про мје не вје ро за ко на ни је би ло. – Сје ди ште па ро ха у Кру пи, по-
ште и бр зо ја ва у Ба ња лу ци“.5 Ма ло из над па ро хиј ског до ма је пу то-
каз „Ста ра цр ква“, па ра до зна ло кре ће мо уз бр до, ас фалт ним пу тем 
ко ји би нас, ако би смо про ма ши ли скре та ње, до вео до на се ља Ко ла, 
го ре на врху Зми ја ња. 

Цр ква брв на ра

По сле са мо три или че ти ри ки ло ме тра скре ну ли смо де сно и у се-
лу То ви ло ви ћи на шли ле пу, об но вље ну цр кву, но ву јој зво на ру и ко на чић 
још у из град њи. Цр ква је за кљу ча на, па у окол ним ку ћа ма тра жи мо 
не ког ко би мо жда знао мо же ли се у њу. 

– Ту је не ђе кључ, ил’ је за ро гом, ил’ је ви ше вра та... Ви д’ер, ни је!? 
– го во ри ви ше се би не го на ма очи глед но вред на, окрет на же на и бр зо 
по ку ша ва да кључ од цр кве на ђе у ко на чи ћу; не, ни та мо га не ма. 

Око цр кве св. Ни ко ле, брв на ре, у То ви ло ви ћи ма над Кру пом, има 
хра сто ва ста рих ви ше од 200 го ди на, па по ми слих да је ве ро ват но и 
она (цр ква брв на ра) ста ра то ли ко или ко ју го ди ну ви ше. За те чен са-
зна њем да је не ћу ви де ти из ну тра, чу јем да је би ла по кри ве на ли мом 
(1979), па је тек са да об но вље на ка ко ва ља: до би ла је но ва др ве на 
вра та и нов ка ме ни под зид, а по кри ве на је (по но во?) ши млом и то са 
за се че ним угло ви ма. 

– Ова цр ква је ста ра пет сто го ди на и нај при је је би ла го ре, ви ди-
те, на оном бр ду она мо, ђе је сад она вел ’ка ку ћа, па је, кад су Тур ци 
при ти сли на род да не мо же би ти цр ква ту, да не мо же го ре у том се-
лу, Стан че ви ћи, он да је она за јед ну ноћ пре ни је та на ово мје сто, у 
То ви ло ви ће. Сви смо ми ов дје То ви ло ви ћи... Ја сам, кад сам се уда ла 
и до шла ’ва мо, ја сам чу ла за ту при чу ка ко је то ме Тур чи ну ка за но 
да је цр ква са ма пре ле тл’а на ово мје сто! – ис при ча ла нам је, ско ро у 
да ху, на ша са го вор ни ца (до ма ћи ца јед не од пет на е стак ку ћа овог зми-

5  Пр ви ше ма ти зам пра во слав не срп ске ми тро по ли је ба ња луч ко-би хаћ ке за го ди-
ну 1901. Фо то тип ско из да ње Сто го ди на по сли је, Ба ња лу ка 2001. стр: 106. 
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јањ ског се ла) на кра ју на де да ће мо ипак не ка ко ући у цр кву брв на ру. 
Ни смо.

Знам ле ген ду, имам и пе сму (Ку ћа, ја ну ар 2008) о то ме ка ко је цр-
ква брв на ра - цр ква Ваз не се ња Хри сто вог, та ко ђе ов де на Зми ја њу, али 
с дру ге стра не Ко ла, за тур ског вак та и су да (1720), кад је Зми јањ ци ма 
до ди ја ло да им ка ба дах ни Тур ци ко ње и па шчад уво де у храм Го спод-
њи кад год их не вре ме за тек не у се чи др ва - пре ле те ла из Мал бо ча у 
Тру ба ји ће. Пре ле те ла је за ноћ, иза ле ђа аге под ми тљи вог, а са да, ево, 
чу јем да ни је би ла је ди на. Ка сни је ћу на сај ту Епар хи је ба ња луч ке 
про чи та ти да је ова цр ква Св. оца Ни ко ла ја, брв на ра, у се лу То ви ло ви-
ћи: из 19. ве ка. Осим ње, у па ро хи ји Кру па на Вр ба су фи ли јал ни храм 
је и у се лу Кр ми не, Св. Кне за Ла за ра (још је у из град њи), а паро хиј-
ски у ма на сти ру Св. Про ро ка Или је (13. век), у об но ви. В.д. па ро ха је 
син ђел Са ва (Не дељ ко вић), ро ђен 1954. у Ла за рев цу. Бо го сло ви ју Св. 
Три Је рар ха за вр шио је у ма на сти ру Кр ка 1986. Слу жбо вао је у ма на-
сти ри ма Го ми о ни ца и Ли пље, а у ма на стир Кру па на Вр ба су до шао 
је 1987. го ди не. Сла ви Св. Ни ко лу. Пре да је ве ро на у ку у три основ не 
шко ле и има 230 ђа ка. 

Цр ква брв на ра
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Оца Или ју, ко ји са оцем Са вом бри не о три цр кве круп ске па ро-
хи је на шли смо код ма на сти ра: пот кре су је жи ви цу по ред ли па с ју жне 
стра не ма на стир ског хра ма. Уз ње га су и два мом ка, ко ји ма ло по ма жу 
ње му (од но се по се че не гран чи це и гра не), а ма ло мај сто ри ма ко ји ра де 
у ма на стир ском ко на ку. Ко нак је по диг нут је се нас, али се још уре ђу је. 
Осно ва му је у сло во Г, па по ду жи ни ду же стра не има шест про зо ра 
у при зе мљу и то ли ко на спра ту, а на кра ћој страни је ка пе ла По кро ва 
Пре све те Бо го ро ди це, са два про зо ра на че о ној, за пад ној стра ни, је дан 
оби чан и је дан ду пли на ју жној и два, ужа, на ис то ку, на ол тар ској ап си-
ди, из ме ђу ко јих је, с уну тра шње стра не, ни ша об ли ка и ве ли чи не тих 
про зо ра. Ко нак је зи дан се дром и још ни је осве штан. 

Ма на стир

По след ња об но ва ма на стир ске цр кве Св. Про ро ка Или је по че ла је 
1987. го ди не, а за вр ше на (по сле 22 го ди не) у је сен про шле, кад је и 
осве шта на (15. ок то бра 2009); кум хра ма био је ми ни стар са о бра ћа ја 
и ве за у Вла ди Ре пу бли ке Срп ске г. Не дељ ко Чу бри ло вић, ина че ро ђен 
ов де на Зми ја њу, а од ско ро је и пред сед ник за ви чај ног дру штва „Зми ја-
ње“. Чу бри ло вић је ка зао да је „овај ма на стир, ко ји је стар ви ше од 700 
го ди на, у сво јој исто ри ји до жи вио раз не тра ге ди је и да си гур но пам ти 
исто ри ју ве ћу од оне ко ја је за пи са на“.6 Об но вље ни храм је осве штао 
епи скоп ба ња луч ки Је фрем, а све ча но сти је при су ство вао и Ми ло рад 
До дик, пред сед ник вла де Ре публи ке Срп ске, ко ја је, уз вер ни на род 
Зми ја ња и Кра ји не, обил но по мо гла об но ву цр кве и ко на ка. Ста ре ши-
на ма на сти ра отац Са во је та да ка зао да је то ве ли ки, исто риј ски дан за 
ма на стир, да су ге не ра ци је че ка ле тај до га ђај и за хва лио се гра ђа ни ма 
РС, ко ји из свих кра је ва Срп ске до ла зе не де љом у овај све ти ма на стир 
и тра же уте ху ду ши сво јој, до да ју ћи да се у ма на сти ру на ла зи „дио мо-
шти ју Све те мај ке Ма тро не Мо сков ске, од ко јих су се и у про шло сти, и 
да нас до га ђа ла мно га чу де са и из ли је че ња“.7

„Пр ва гра ди тељ ска ре кон струк ци ја цр кве у Кру пи на Вр ба су би 
мо гла би ти из пр ве по ло ви не 14. ви је ка, што је мо жда ве за но за не ки 
од круп них до га ђа ја из про шло сти спо ме ни ка о ко јем су дру ги по да-
ци из гу бље ни“8 Пр ва ве ли ка об но ва овог ма на сти ра би ла је „тру дом 

6  Не за ви сне но ви не, Ба ња лу ка, 15.10.2009. 
7  Исто. 
8  Зва ни чан сајт Епар хи је ба ња луч ке, Ак тив ни ма на сти ри; Љи ља на Ше во: Ма на-

стир Све тог Или је у Кру пи на Вр ба су. 
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и до бро вољ ним при ло зи ма ви со ке зе маљ ске вла де, ко ја да де у свр ху 
об но вље ња круп ске цр кве 6000 кр, за тим ми тро по ли та Ха џи Са ве Ко-
са но ви ћа, ко ји да де 100 ду ка та, игу ма на Пар те ни је Да ви ћа, ко ји да де 
100 ду ка та, је ро мо на ха Иса и ја Ко сти ћа, ко ји да де 50 ду ка та, и оста-
лог срп ског да ре жљи вог на ро да, ко ји при те че у по моћ до бро вољ ним 
при ло зи ма, по диг ну та је 1889. год. на но во на раз ва ли на ма и те ме љу 
ста ре.“9 То што аутор те бе ле шке у на став ку ве ли да је те го ди не об-
но вље на цр ква (1889) „на ве ли ку Го спо ји ну по све ће на у сла ву и част 
св. про ро ка Или је, од бла же но по чив шег стар ца ми тро по ли та Ге ор ги-
ја Ни ко ла је ви ћа“ (ко ји је умро 6. фе бру а ра 1896, а био је ми тро по лит 
од 10. но вем бра 1885. по што је до та да шњи, Са во Ко са но вић, под нео 
остав ку јер је до шао у су коб с аустриј ском вла шћу та ко што је устао 
про тив рим ске про па ган де у Бо сни и Хер це го ви ни ) ка зу је нам, пр во, 
да је је дан од пр вих ис тра жи ва ча срп ских ста ри на у Бо сни, г. Ко са но-
вић, и по чео ову об но ву - да ли још док је био на ми тро по лит ском тро-
ну (од 1881. до 1885. го ди не) или убр зо по том? - и, дру го, да је ње гов 
текст о ма на сти ру у Кру пи на Вр ба су, не са мо био пр ви о то ме, не го је 
ве ро ват но и ство рио у јав но сти кли му ко ја је до ве ла до та ко успе шне 
об но ве. Ево тог тек ста г. Ко са но ви ћа: 

9  Алек са Јо ка но вић, уред ник, у на по ме ни уз текст С. Ко са но ви ћа “Ма на стир 
Кру па“ у Пр вом ше ма ти зму пра во слав не срп ске ми тро по ли је ба ња луч ко-би хаћ ке за 
го ди ну 1901, фо то тип ско из да ње Сто го ди не по сли је; стр. 89.

Период обнове
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“Кру па ма на стир ле жи ју жно 5 са ха та од Ба ња лу ке, на уз ви ше-
ном бре жуљ ку, при уто ку ма ле ри је ке Кру пе у Вр бас с ли је ве стра не 
и то као у не ком по лу стр ву под јед ном пла ни ном, на ко јој се још и 
да нас ви ди до бро са чу ва на обрам бе на ку ла, ко ја зи дом, а ка ко при ча ју 
и тај ним про ко пом сто ји у све зи са по ру ше ном твр ђа вом на уз ви ше-
ним стје на ма по крај Вр ба са с ни же исте пла ни не. Под твр ђа вом на 
Вр ба су био је не гда и ка ме ни мост, од ко јег се ви де још но ге са обје 
стра не во де.

На ма лој ри је ци Кру пи (ову ва ља раз ли ко ва ти од ве ли ке Кру пе на 
Кра ји ни), ко ја из о би лу је вку сном пла нин ском ри бом па стр мом, и ко ја 
од из во ра до ушћа не ма ни пу на 2 са та, окре ћу сук но ва ља ри це ха џи-
Аби та ге Ђу ми ши ћа и ње го ва бра та из Ба ња лу ке. Те пре кра сне пи то ме 
зе мље око ма на сти ра да нас су њи хо ва сво ји на, а спа хи је су од 200 пра-
во слав ни јех ку ћа у то ме пред је лу. Пре ко Вр ба са сде сну стра ну пре ма 
по ру ше ном гра ду Зве ча ју ни же уто ка Кру пе у Вр бас има ју не ко ли-
ке при род не пе ћи не ви ше Вр ба са, ко је се зо ву ка лу ђер ске ис по сни це, 

гдје су се не кад по бо жни 
под ви жни ци спре ма ли за 
онај сви јет. 

Ма на стир Кру па вр-
ло је ста ро древ на, и мо-
жда по ти че из 13. ви је ка. 
Ду гач ка је са ол та ром 52 
ар ши на, а ши ро ка са мо 16 
ар ши на. Зи до ви су до ви-
ше про зо ра још уз гор-ма-
сив но ози да ни. Ла ста ви ца 
ви ше за пад них вра та до 40 
ар ши на ви си не, има на ће-
мер све де но окру гло ве ли-
ко ок но, по свој при ли ци 
ра ди ви да у цр кви. Ка ме-
ни окви ри про зо ра сви су 
у цје ло сти и до бро су очу-
ва ни. До врат не пра го ве од 
за пад них и ју жних вра та, 
као и јед ну пло чу из цр кве 
са нат пи сом од ни је ли су 
Тур ци и упо тре би ли при 
зи да њу јед не џа ми је. 
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Основа манастирског комплекса пре последње обнове, 1987-2009.

Од сје вер не стра не на цр кви ни је би ло про зо ра, не го уз цр кве ни 
зид по диг ну та је би ла про стра на тр пе за ри ја са про зо ри ма на сво до ве, 
ко ји су још у цје ло сти и до бро су са чу ва ни до ка ме ног кор ни је жа од 
дру гог спра та. У ову су во ди ла јед на вра та из ол та ра по крај цр кве не 
ри зни це, а ће ли је су ка лу ђер ске би ле над тр пе за ри јом. По ред тр пе-
за ри је с ју жне стра не био је по друм и још не ке три згра де, од ко јих 
се ви ди мно го ка ме ње са те ме љи ма. Зи до ви, ко ји су још уз гор, та ко 
су твр ди, да би се с ве ли ком му ком да ли по ру ши ти, јер су сли ве ни с 
кре чом као у ка кве твр ђа ве. Ол тар је нај ви ше стра дао, али се још у 
ње му ви ди „гор ње“ за тра пе зно мје сто, гдје ар хи је реј сје ди за ври је ме 
апо сто ла, кад слу жи. У цр кви од ко ло на не ма ни тра га, јер су и оне 
раз не се не кроз ду го ври је ме. Ози да на ко стур ни ца пред ча сном тра пе-
зом још се ви ди са не ко ли ке гла ве и ко сту ра, ко је су пут ни ци рас ко па-
ва ли тра же ћи бла га. Из ван цр кве са ју жне стра не осу ле су се мно ге и 
огром не над гроб не пло че или стећ ци, ко ји су об ра слу у сит ну шу му. 
На јед ној пло чи на ђо смо ове зна ко ве: по лу мје сец, зви је зду и крст. 
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Стећак с јужне стране манастирске цркве

Храм је цр кве био св. Про рок Или ја, на ко ји се дан мно ги на род 
са би рао и у та квој мно жи ни, да се по пред њу на јед ној њи ви кла ло по 
70 во ло ва ра ди го збе на род не. Ма на стир је дав но за пу стио“.10 

Цр ква ко ја је ду го, ве ко ви ма чак, би ла без кро ва, Ко са но ви ће-
вом об но вом је, не са мо по кри ве на, не го јој је до зи дан и зво ник на 
за пад ном де лу и на ба ље но зво но у Аустри ји, чи ја ће га вој ска већ 
у пр вом ра ту про тив Ср ба ски ну ти и пре то пи ти у му ни ци ју. Но во 
зво но на ба ље но је по сле Пр вог, а Дру ги свет ски рат је по жу рио да 
већ 1941. го ди не уста шком ру ком за па ли ико но стас и све што је у 
цр кви мо гло да го ри, па кад је пао кров па ло је и зво но (те шко 360 
кг) и раз би ло се. Пар ти за ни су пред крај ра та Цр кву Св. Или је ко-
ри сти ли као бун кер и ми тра ље ско гне здо. Де це ни ју по сле ра та на-
род је по чео да по ла ко по пра вља сво ју цр кву, а пра ва об но ва по че ла 
је тек 1987, по сле ар хе о ло шких ис тра жи ва ња го ди ну пре, 1986. Ар-
хе о ло шка ис тра жи ва ња су от кри ла до ста гро бо ва, пра зних, из над 
ко јих су би ле ле по кле са не, али не у кра ше не пло че. За кљу чак је 
био да је гро бље ста ри је од цр кве, „што ће се по у зда ни је утвр ди ти 
пре ци зни јим да то ва њем гроб них уко па. Дви је зи да не гроб ни це се 
на ла зе из ван цр кве, ис точ но, на про сто ру оста та ка пра во у га о ног 
пре зви те ри ја“.11

10  Пр ви ше ма ти зам пра во слав не срп ске ми тро по ли је ба ња луч ко-би хаћ ке за 
го ди ну 1901. Фо то тип ско из да ње Сто го ди на по сли је, Ба ња лу ка 2001. стр: 87-
89.

11  Зва ни чан сајт Епар хи је ба ња луч ке, Ак тив ни ма на сти ри; Љи ља на Ше во: Ма-
на стир Све тог Или је у Кру пи на Вр ба су.
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Да нас, цр ква из гле да као да је од но вог ка ме на зи да на, а ни је; отац 
Са во ка же ми да је то све ста ри ка мен, ста ри зид (“све до из над про зо-
ра“), али је све на но во фу го ва но. Из над ула за у храм је др ве на на стре-
шни ца са гво зде ним кр стом, ве ро ват но ра ђе на код истог мај сто ра код 
ко јег су на пра вље не и др ве не сте пе ни це за зво ник и про стор за хор. 
Из ме ђу цр кве и ко на ка (се вер на стра на) да нас је све за рав ње но, уре ђе-
но, а у опи су ко ји је да ла Љи ља Ше во чи та мо: „Уз сје вер ну стра ну цр-
кве у Кру пи се на ла зе про стра ни те ме љи чи та вог ком плек са обје ка та. 
На осно ву њи хо вог рас по ре да, ана ло ги ја са спо ме ни ци ма са вре ме ним 
цр кви Све тог Или је и ви је сти ко је пру жа ју исто риј ски из во ри мо же се 
прет по ста ви ти да се ра ди о те ме љи ма и до њим ди је ло ви ма зи до ва ма-
на стир ских зда ња и пра те ћих еко ном ских обје ка та. У овим те ме љи ма 
је ис ко па ва њем на ђе но не ко ли ко фраг ме на та скром но про фи ли са них 
до врат ни ка и до про зор ни ка, ар хи трав но или руч но ри је ше них.“12 С 
ис точ не стра не хра ма и да нас су до бро ви дљи ви оста ци ста рих не кро-
по ла – учи ни ми се као да се сад из вла че ис под ол тар ске ап си де. На ју-
жној стра ни ма на стир ске пор те је огро ман сте ћак, и да нас као у вре ме 
кад га је ви део и опи сао Са во Ко са но вић: ле во је по лу ме сец у кру гу, а 
де сно крст, али ми круг у сре ди ни ма ње ли чи на зве зду, ка ко је то ви-
део ми тро плит, а ви ше на ро зе ту. Крст на стећ ку има еле ме на та мал-
те шког, у гор њем, и ру ског кр ста у до њем де лу - кад се упо ре ди с ка-
те го ри за ци јом и цр те жи ма ко је је у књи зи „Сред ње ве ков ни ма на сти ри 
и цр кве у Ср би ји“ (Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2003) дао Ду шан М. 
Ко млу шки. Це ла ју жна стра на пор те је у хла ду бо га тих кро шњи ли пе, 

12  Исто.

Освећење манастира Крупа
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чи јег ми ри са не успе вам да се осло бо дим, не го га уно сим у цр кву и 
ста пам с ми ри сом та мја на. Уну тра шњи зи до ви цр кве су осли ка ни (не 
сви), пла фон ски свод је у др ве ту, а од ико на из ван ико но ста са, по себ-
но се ла ко за па зи ико на Све те мај ке Ма тро не Мо сков ске. 

Је зик, наш је зик 

Си ла зи мо пре ма пу ту Мр ко њић Град – Ба ња лу ка с осе ћа њем 
да смо не што за бо ра ви ли. Да ста не мо? Да се вра ти мо? Да ли су 
то по да ци о по пи су из 1991. го ди не кад је у ме сту Кру па на Вр ба су 
би ло 1858 ста нов ни ка; 1826 Ср ба (98,27%), се дам Хр ва та, 1 му сли-
ман, 14 Ју го сло ве на и 10 „оста ли и не по зна то“? Да ни је ге о граф-
ски по ло жај овог ле пог ме ста: 44° 37′ 12“ СГШ, 17° 08′ 24“ ИГД? 
Не, није. Кад изађосмо на друм осврнем се и с првим погледом на 
змијањска брда и планине сетим се: „Упекло сунце – сажеже све. 
Дошло небо модро као чивит. Изведрило се, нигдје облачка да опа-
зиш. Далеко тамо – далеко око Осмаче и Луњевца ухватила се пла-

Црква и нови конак, данас
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вичаста тиморина, па трепери и дршће под узаврелим сунчевим 
зрацима...“13 Исидора Секулић у наставку оног одговора на анкету 
Летописа Матице српске вели: „Мрачајски прото, Симеун ђак, 
сељак Штрбац, то је равно Горском вијенцу, то, то, то! Пустите 
ме да дрекнем да се бар до Босне чује. И увек језик! Кад би могао 
језик једнога човека постати књижевни језик, ја бих гласала за Ко-
чићев језик, који стил, који звук, која музика трансцендента!“14 

Смењивали су се и смењују господари над Босном и сваки је по 
свему или само по нечему различит, посебан, али сви се у једном пос-
ве слично, ама, једнако понашају: сви истим средствима и на исти 
начин покушавају да нам језик наш разбију, да развале, како би нам 
лакше свој наметнули, и цркве и манастире папином папучом при-
тиснули. 

Из Бањалуке сам у Београд стигао 2. јула и не видим да је, бар 
кад су нам језик, цркве и манастири, кад су нам језик и вера у питању, 
ишта друкчије него у Босни и Херцеговини, у Шумадији, Војводини, 
Рашкој области, Црној Гори... 

Душко М. Петровић

13  Гроб Слат ке Ду ше, Са бра на дје ла Пе тра Ко чи ћа, књи га пр ва, изд. Бе сје да, 
Ба ња лу ка – Бе о град, 2002; стр. 71.

14  “О је зи ку Пе тра Ко чи ћа“ у “Пе тар Ко чић – иза бра не при по вет ке и Ја за вац 
пред су дом“, изд. Зво ник, Бе о град, 1999. стр:  161. 
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IZ STAROG „BRASTVA“

MANASTIR DIV[A1

Између свију фрушкогорских манастира један од најмањих и 
најмање познатих је манастир Дивша, Ђипша, или Гипша. Све до 
краја 1923. године била је Дивша филијал манастира Кувеждина, а 
када је тада манастир Кувеждин постао женски манастир, Дивша је 
проглашена самосталним манастиром. Пошто је манастир Дивша не-
што даље од главних путева и путници ретко долазе к њему, то ћемо 
укратко упознати се са прошлошћу овога манастира, која није много 
позната. Истина нема много да се каже о Дивши,али ипак заслужује 
да се о њој нешто напише.2

1  Браство, 1928, XXII, 66–79.
2  Књиге по којима смо написали ове хронолошке белешке и опис манастира 

Дивше су ово: 1) Две  књиге  записне  свето-Николајевског храма манастира Диве, 
сушчаго в Сирмији в подкрилији Фрушкија Гори, вођене од 1753. године, а чувају се 
данас у орману у припрати манастира Дивше. Једна од ових књига означена је бројем 
516, а друга бројем 567, који бројеви означавају бројеве књига манастира Кувеждина, 
где су књиге вођене и некада биле, а одакле су донесене у манастир Дившу. У 
првој Записној књизи под бр. 516. имамо: попис манастира Дивше од 1753. године 
штампан у књизи Д .  Руварца , Опис српских фрушкогорских манастира од 1753. 
год. – 1905. инвентар манастира Дивше од 28. декембра 1763, инвентар од 24. јулија 
1766. и циркуларе митрополита Павла Ненадовића од 1749–1754. У другој Записној 
књизи бележени су прилози Манасиру Дивши (књиге, имања, сарандари, парусије, 
новац, писанија купљена у Срему, Бачкој и Банату). Ова се књига почела писати 
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Манастир Дивша је у Срему, северно или нешто северозападно 
од манастира Кувеждина, код села Визића, јужно од Нештина, места 
на Дунаву, један сахат до сахат и по хода од Дунава, баш испод самог 
венца Фрушке Горе са јужне стране. Када се попне на венац Фрушке 
Горе јужно више самог манастира, виде се далеко на север Бачка и 
њезина места и цео Срем до Саве, и места у Срему. Манастир лежи у 
долу, који се одрања баш испод самог венца Фрушке Горе, и овај дô се 
пружа према Ердевику. Опкољен је манастир храстовом, грабовом и 
липовом шумом и има два извора, један под шумом који важи као ле-
ковит, и на коме се умивају болесници који долазе манастиру, а други 
је код самог манастира. Главно имање манастира су шума и оранице. 
Источно од манастира под шумом је манастирско гробље, у коме има 
само неколико надгробних споменика.

Не зна се тачно ко је и када подигао манастир Дившу. Док се у по-
пису фрушкогорских манастира од 1753. године каже да је здатељ овога 
манастира св. Јован Деспот (1496–1502), то се у попису од 1771. године 
каже да се не зна у које је време и од кога саздан манастир Дивша, и да 
се исто тако не зна ко јее и када цркву зидао. Најстарији спомен Дивше 
имамо у једном рукописном јеванђелију манастира Дивше, које је об-
новио поп Кирил из Шида 1722. године. Пошто је манастир Дивша све 
до скоро била филијал манастира Кувеждина, нема у њему ни ризнице, 
ни архиве, ни библиотеке. Од старих писаних књига имамо у Дивши 
само ово српско-словенско јеванђелије, које је 1722. год. већ било у ма-
настиру Дивши. Ово јеванђелије је увезано у дрвене корице кожом пре-
вучене. На предњим корицама на средини је златом насликано Распеће, 
а у четири угла су четири јеванђелиста. На страшњим корицама је Гозба 
Аврамова – gojenfe avr..., тј. Св. Тројица као анђели са палицама у левој 
руци, а пред Св. Тројицом су на столу чаша, хлеб, и риба. На прва три 
листа овог јеванђелија имамо овај запис:

1753. године, али су у њу унесени и прилози раније давани манастиру Дивши, и то од 
1738. године, и бележени су све до 1774. године. У овој записној књизи имамо даље 
попис умрле братије од 1747–1762, одговоре игумана и братије на правила Павла 
Ненадовића у осам тачака од 28. августа 1749, попис братије, манастирских ђака и 
прњавораца, и њихова имања од1742–1750, да ли иду у цркву и да ли се причешћују, 
као и бегрунтовне књиге од 1838–1854. године. 2) Д .  Руварац , Опис српских 
фрушкогорских манастира од 1753. год. Ср. Карловци 1905. стр. 187–201 3) Д . 
Руварац , Опис фрушкогорских манастира. Архив за историју српске православне 
карловачке митрополије. Год. III. св. 2. (април, мај и јуни 1913), стр. 113. и 129. 4) 
Љ .  Стојановић , Стари српски записи и натписи. Осим тога потписани је за време 
свога бављења у Дивши чинио белешке, којима је допунио напред споменуте књиге.
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Sßïa kni’gfa ëovomi fØulïØ monastira dnvùØ wbnovi popß ћiril pØtroviћ 
ëa dù$ $ ùid$ vß lØto a¶kv.

Даље у овом јеванђелију имамо овај запис: sfü knig$ dade popß 
radovanß ië kadbakqe(?)ou manatirß ou papraћ$ na sloujb$ b(r)atnómß. 
Затим тајном буквицом пише: pxkv$ywva¶n¶cyi Ïeћisnyoi¶l gov 
x§eëlcvóxcÏëv, т. ј. k$pixy si tetryvanћel vy lØto ëli (7038 = 1530), и 
даље нејасно.

На једном месту даље у еванђелију био је један запис, али је он 
исечен. На крају јеванђелија су ови записи: 1) sØlo dovicØ siü knigou 
priloji diqinß milinwviqy manastirou bØ\Ønwi. 2) ... d dn, prhstavi 
sØ Ørmanax Sava v lhto ë ili в (7032–1524). 3) sß`a kniga ëovomi eul`Ø 
monastira divùØ. i wbiobi Ø popß kiria ou ùid$ ëa dù$ vß lØto a¶kv.3

Дакле ово рукописно србуљско четвероеванђелије је из краја пет-
наестога или почетка шеснаестога столећа, дао га је неки поп Радован 
из Кадбакче (?) у манастир Папраћу братији, а неки Дојчин Милиновић 
из села Довице дао га је манастиру Бешенову, одакле је донесено у 
манастир Кувеждин, а из Кувеждина донесено је у манастир Дившу, и 
овде га је обновио поп Кирил из Шида 1722. године.

Даљи спомен манастира Дивше имамо у једном запису у књизи: 
Служба св. Николе 6. декембра и 9. маја и житије св. Николе, која се 
чува у десној певници манастира Дивше. Овај запис гласи:

Sfa kniga povhst`Ø q$dØsß ijØ vo stix oca naùØgo NikolaØ mirlikfiskago 
q$dotvorca monastira Divùi. Kniga monastira DivùØ siØ qrta sØ va lØto 
1733.

Даље спомене о манастиру Дивши имамо у записној књизи бр. 
567, где су бележени прилози манастиру Дивши од 1738. године. 
Међу овим прилозима у првом реду видимо да се прилажу манастиру 
богослужбене књиге: Св. Писмо, минеји, октоиси, ирмологија итд., и 
да се од ове године тј. 1738, комплетирају богослужбене књиге у Ман. 
Дивши, из чега закључујемо да се тада успостављао редован живот у 
манастиру, а дотле није било у манастиру Дивши ни најпотребнијих 
богослужбених књига.

Ктитор Петар Јовановић из Новог Сада 1744. године дао је 300 
форината и обновио је и покрио цркву за своје спасење и својих срод-
ника.4

У левој певници на зиду до прозора је икона св. Ђурђица са натпи-
сом: pomØni g i raba tvoØgw dobrosava 1. 7. 4. 9.

3  Љ. Стојановић; Стари српски записи и натписи, бр. 2409.
4  Књига записна бр. 567.
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У Кувеждину се чува панегирик обновљен 1750. у манастиру 
Ђипши за игумна Василија.5

20. декембра 1751. године погођено је темпло за време игумана 
јерођакона Василија и митрополита Павла Ненадовића у Новом Саду 
с „пилтаором“, да направи само дрво за 230 форината.6

Из 1753. године имамо у Књизи записној бр. 516. овај запис о чу-
дотворној икони пресв. Богородице у Нештину, донесеној тамо од 
породице Рашковића7 приликом сеобе 1690. из Сјенице: в’ lhto GdnØ 
1753 mca sØptØmra = 8-go $ IØ\in$ v¥sty q$do vØl`Ø i prØslavnoØ óko 
ikona prØstÿõ vlqcÿ Bcÿ; slØëi toqila ëa qØtiri dana, v’shmß ëra\im i 
vidhvùimß slØëi xodæ\æ qrØëß vsü fkoi$ i dvanadØsæti stala.

Попис фрушкогорских манастира од 1753. год. баца већ пуну свет-
лост на стање и изглед манастира Дивше. Из овог пописа дознајемо 
о цркви, ћелијском здању и осталим зградама, као и о братији ово: 
Црква је стара, каменом и цигљом сазидана, и посвећена је св. чу-
дотворцу Николи. Висина цркве је 4, ширина 3 ½, дужина 8 хвати и 
1 шух. Црква је без стубова, наново обновљена и побељена споља и 
изнутра. Олтар је доста простран, и на њему су три прозора. Певнице 
су крстообразно, а на њима су два прозора. Више певница је доста 
широко труло, но ниско, и на њему су осам прозора са стаклом. При-
прата је президана каменом и цигљом, а на припрати су два прозора 
и врата од лескових дасака, дупла, стара. Пред припратом је дрвени 
звоник и на њему су два звона, једно од центе, а друго од по центе. 
Труло и олтар дупловани су храстовом даском, а остали део цркве 
покривен је већ овешталом храстовом шиндром. На олтару и трулу је 
по један крст од плеха, тако и на звонику. Не зна се да ли је престо, тј. 
часна трапеза освећена, а поновљена је. Темпло је ново, преизрјадно, 
и тада (1753.) је рађено, на њему има 27 разних икона. На врху иконо-
стаса је велики дрвени крст, око њега су лозе и у њима су насликани 
шеснаест пророка. Осим иконостаса има и две нове иконе св. Николе 
и св. Јована Претече. 1753. године имао је манастир ћелије само са 
јужне стране цркве, са западне стране имао је једну једину ћелију, а са 
северне стране била је звоница од дрвета. Са запада пред црквом била 
је стара порушена трапезарија, тако да су монаси јели у једној ћелији, 
а до трпезарије била је кухиња, а испод њих био је цигљом зидан под-

5  Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, бр. 2991.
6  Књига записна бр. 516.
7  Види о њима Алекса С. Јовановић, Стара српска властела, Коло, књ. IV (1902, 

стр. 7, 72, 135 и 4.3.)
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рум, чији је таван био од греда и дасака. Трапеза и кухиња биле су од 
черпића, а њихов таван, веома овештао, био је од дасака, покривен 
чамовим даскама. С јужне стране било је шест приземних ћелија од 
плетера, пред њима био је дрвен доксат, а над свима ћелијама био 
је таван. Доксат је био од греда и дасака, покривен даскама и шин-
дром. Између ових ћелија и под њом подрум од дрвета. Ова ћелија 
била је од плетера на храстовим балванима, покривена шашом. Изван 
порте била је кућа од плетера трском покривена, и у њој три собе и 
кухиња. Манастир је сав био ограђен храстовом оградом, а са запада 
је била велика капија, и на њој чардак покривен храстовом шиндром. 
Манастир је имао хамбар од храстових дасака, покривен шиндром, а 
под хамбаром био је подрум од камена и цигље сазидан, као и велику 
качару од плетера, новом шиндром покривену. Код манастира чесма 
била је новосазидана са одличном водом, а ктитор чесме био је Јован 
Пупавац ђипшански прњаворац. На источној страни од манастира 
била је мала испосница.

1753. године, према попису манастира Дивше, били су ови 
калуђери у манастиру Дивши: Игуман јерођакон Василије Релић, из 
Перне код Горњег Карловца, стар 43 године, пострижен у Лепавини 9. 
маја 1731. године од игумана Данила, а рукоположен за ђакона од Ни-
кифора епископа пакрачког 15. августа 1733. године. Дошао је у Див-
шу 1. марта 1741. год. Блаженства, тајне и црквене заповести делом 
разуме, чита, поје и пише средње. Духовник му је беочински игуман 
Арсеније. Одјејаније, књиге и остало има. Био је добар по животу и 
владању. Иако је био тек јерођакон, ипак је био игуман. У Записној 
књизи бр. 567 код пописа умрле братије манастира Дивше ово пише о 
игуману Василију: „Посетом Божјом преставио се наш отац и добро-
твор, и топли хранитељ душа наших Василије игуман, 21. фебруара 
1755. године, по подне у први час, исповедивши се и причестивши се 
пре смрти. Целога свога живота своје правило није никада оставио, 
па ни у болести, сваки дан прочитао је јутрењу, часове и међучасија 
по свом обичају. Пре своје смрти позвао је братију, свакога је наро-
чито благословио, са сваким се опростио и свакога је целивао. Затим 
се причестио св. тајнама и одмах после молитве предао је свој дух 
Господу, још седећи, у 45. години свога живота. По благослову архие-
пископа Павла Ненадовића погребен је у цркви у притвору с десне 
стране, у суботу, у четврти дан после смрти, 1755. године.“

Из овога видимо да је игуман Василије био врло ваљан и побожан 
калуђер, да се веома бринуо за манастир и за братију, када су га на-
звали својим добротвором и топлим хранитељем душа својих. Остала 
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братија манастира Дивше 1753. је ово: Јеромонах Стефан Вучићевић, 
јеромонах Герасим Томић, јеромонах Евтимије Которовски, мо-
нах Јован Вучковић, јерођакон Дионисије Остјић, монах Леонтије 
Николајевић, монах Макарије Космановић, монах Арон Вучићевић, 
јеромонах Никон Ковачевић, монах Софроније.8

Приликом визитације манастира Дивше 1753. године учињен је 
овај распоред у манастиру Дивши: 1) Стефан јеромонах потврђен је за 
намесника и судијског старца. 2) Евтимије јеромонах постављен је за 
судијског старца и еклисијарха. 3) Јован јеромонах дужан је договара-
ти се у свему са игуманом по инструкцији. 4) Евтимије монах одређен 
је за протоколиста и магистра, итд.9 5) Арон јеромонах одређен је за 
кључара и трапезара. 6) Макарије монах за гостионичара и болнича-
ра, – на што су сви положили заклетву у цркви. У време овог пописа 
божанска литургија се вршила сваки дан у манастиру Дивши, и на њој 
су сви присуствовали.

У овом попису од 1753. имамо још и попис манастирских ђака 
(већином из Хрватске), попис прњавораца, одакле су дошли у Дившу 
(већином из Хрватске), и колико чланова имају њихове породице.10 
Приликом овога пописа 30. јунија 1753. године дошао је у Дившу ар-
хиепископ и митрополит Павле Ненадовић рано ујутро, где је од-
служио божанску литургију са Партенијем Павловићем епископом 
посвећења, који је том приликом говорио поучно слово. Саслужашчих 
свештеника било је осам, и том приликом митрополит је посветио 
за свештеника Тимотеја ђакона из Ашање, и рукоположио дившан-
ског младог монаха Дионисија. После литургије држано је молепс-
твије над неком Живаном, која је страдала од нечистога духа. Том 

8  О њима види опширније Д .  Руварац , Опис фрушкогорских манастира од 
1753, стр. 188–91. Овде се говори одакле су, када су примили постриг, када су дошли 
у Ман. Дившу, и какве су им способности и какав живот. – У књизи записној бр. 
567. имамо попис умрле братије манастира Дивше од 1742.–1762. године: 1) Герасим 
монах, † 20 дек. 1742. 2) Теодор јерођакон, † 1. дек. 1751. 3) Рафаил монах, † 9. марта 
1752. 4) Јоаникије јеромонах, бивши прота нештински, † 6. јан. 1754. 5) Партеније 
јеромонах, † 6. јан. 1756. 6) Мојсије јеромонах, † 27. окт. 1756. 7) Никон јеромонах, 
† 1757. 8) Стефан јеромонах, † 1757. 9) Партеније, јеромонах, † 1760. 10) Макарије 
монах, † 1760. 11) Силвестар јеромонах, † 1761. 12) Симеон монах, † 1762. 13) Гера-
сим јеромонах, † 1762.

9  Тј. да ђаке манастирске и прњаворску децу учи читати и писати, да их празни-
ком и недељом пред литургијом и пред вечерњем учи, и да учи манастирске слуге: 
Молитву Господњу, Богородице Дјево, 10 заповести Божјих, Вјерују, тумачење Ка-
тихизиса, и да их учи добру животу.

10  Види Д. Руварац, стр. 193–96.
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приликом били су у Дивши Јован Георгијевић карансебешки епископ и 
Вук Исаковић обрстлајтнант петроварадинске регементе у Срему и 
Подунављу.

Иза калуђера у попису од 1753. године спомиње се старац Матеј, 
пустиножитељ, рођен код Видина, који није био калуђер. Име свога 
оца и место рођења није хтео казати због скромности, дошао је у ма-
настир Дившу 1. новембра 1741. године. Био је писмен и имао је тада 
(тј. 1753. год.) 48 година. Пустиник Матеј је проводио свој живот у 
девичанству, чистоти, бдењу и молитви. Када је дошао у Дившу, по-
чео је својим рукама крчити шуму недалеко од манастира, и насадио 
је преко 2000–2500 дрвета шљива и другог воћа више манастира са 
источне стране, који је воћњак био његова својина. Визитација 1753. 
године утврдила је да му тај воћњак не сме нико одузети, нити се у 
њега мешати, а Матеј има право да га после смрти остави коме хоће. 
Духовник пустиника Матеја био је прво Живан прота карловачки 
(Црногорац), потом Партеније Павловић епископ посвећења. Запад-
но од манастира у шуми била је једна подземна пећина на свод, у 
којој је живео Матеј. У пећини је имао место стола камену плочу 
на четири дрвета, постељу и огњиште. Улазак у ову пећину данас 
је доста затрпан, али се још може ући у њу. Овај пустиник Матеј је 
велики ктитор манастира Дивше, јер он је, као што ћемо видети, по-
дигао припрату, капелу, пирг и западно ћелијско данашње здање, и 
осим тога чинио је велике поклоне манастиру у новцу, кошницама 
и марви.

Лево у припрати унутра, црвена мраморна камена плоча обеле-
жава гроб пустиника Матеја и ктитора ман. Дивше, на којој је овај 
натпис:

êdh poqivaØtß rab bj`i maÏØi p$stinikß pojivØ sØgw svhta 78 lhtß 
prØstavisæ jØ 1765 mca `$l`a 27-gw.

1753. године јеромонах Јоаникије Радушевић, бивши прота не-
штински и пострижник дившански приложио је манастиру Дивши 
кадионицу од сребра, позлаћену.

Код леве певнице на зиду до иконостаса данас је слика св. Николе 
– Staß xrtovß nikolaØ. Св. Никола има митру златом рађену, црвен 
сакос златом шаран, плавичаст омофор златом шаран, плав стихар 
са рекама и штаку у левој руци. Доле на земљи леже Арије – Ar¡i и 
Савелије – SavØl¡i са својем списима, а св. Никола је стао десном но-
гом на Арија, а левом на Савелија. С десне стране св. Николи је црква 
манастира Дивше како је изгледала 1753. године. Црква је покривена 
шиндром и има кулу од дрвета и дасака. С леве стране св. Николи је 
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данашње ћелијско здање манастира Ђипше гледано са запада11, са ула-
зом на средини здања, који је улаз данас зазидан. У позадини висо-
ко су облаци. Слика има овај потпис записан црвеном бојом: Ïøworß 
StØçanovß ¡konopiscß gologlavac a¶ig– 1753. Ова икона је добар сли-
карски рад. Овај Теодор Стефанов иконописац Гологлавац сликао је 
и иконостас манастира Дивше. Слике Теодора иконописца нису стари 
живопис, но су под утицајем западног барока.

На зиду до иконостаса код десне певнице је слика св. Јована Пре-
тече – stÿ fwanß prØdtØqa, обучена у камиљу длаку, а горе има лепу 
плаву горњу хаљину са златним гранама. У позадине су планине, горе 
и дрвета, а кроз горе пролази Јордан. Св. Јован десном благосиља, а у 
левој руци држи златан крст, на коме је горе везана бела врпца, на којој 
пише: sØ dgnØcß bji. Поред крста Јован држи и свитак у руци, на коме 
пише maÏ. gl. G. ëaq. E: pokaitØsæ... и т. д. до poshkaØts(æ). Код једног 
дрвета је секира. Поред крста је велика глава (ад) са великим зубима, 
у чијим чељустима горе пламен, а у пламену се виде: цар с круном, 
архијереј, схимник с панакамилавком, а један човек гризе руку, док га 
змија обавила. Доле пише црвеном бојом овај запис: ijdivØn`Ømß wb\
Øbratstva tr$domß Ïøwdor ¡konopica d¶ng. Дакле и ову је слику сликао 
зограф Теодор Стефанов Гологлавац 1753. год, трошком братства ма-
настира Дивше.

Ново темпло манастира Дивше које се спомиње у попису од 1753. 
године и за које се каже да се онда тек радило, довршено је идуће 1754. 
године, као што сведочи овај запис над царским дверима у цркви ма-
настира Дивше, који и данас имамо:

SïØ iëobrajØn`Ø oltarnoØ prØvëæ i sovØrùisæ pri dØrjavh vsØsvØtlhiùagw 
`mpØratora rimskagw gdara çranciska pØrvagw; i vsØsvØtlhiùagw r¡msk`æ 
`mpØratrici (i.vo) ungr`i i boØm`i kralici gji mar` ÏØrØë`i vladiqØstvovavùØm$ 
ixß prØvosxoditØlstva gdna paüla nØnadoviq. pravoslavnagw drx`Øpkopa 
karlovaqkagw i vsØgw vß dØrjavh ixß cØsaro: kralØ: vØli: wbrhtaü\agosæ 
slavØno sØrbskago i valaxfinskago naroda mitropolita; i wboixß ixß cØsaro: 
kralØv: vØlik: tainagw sovhtnika: pri vsØqtnhmß jØ Fg$mØnh FøØrod`akon$ 
kürß Vasil`ü RøØliq$: tr$domß i ijdivØn`Ømß ob\Ø brtstva. Vo slav$ stÿæ i 
jivonaqalnïæ troicÿ vß lhto: d¶nd dØkØmvra mca l dØnß)12

24. септембра 1756. године приложише манастиру Дивши Мак-
сим Евросимовић и Јован Петровић из Ирига сребрну кадионицу.

11  Пошто је ово ћелијско здање западно од цркве подигнуто 1765. г, а слика је 
рађена 1753. године, то је оно свакако накнадно насликано на овој слици.

12  Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, бр. 3059.
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У књизи записној бр. 516. има један запис, који је био негде на 
камену у кули, а кога данас нема. Са камена преписан је овај запис у 
записну књигу, и гласи:

Vo imæ Oca i Sna i Stago Dxa aminy Osnova sØ sØi pirgß vo imæ prØstÿæ 
vlqici i prno dvÿ Mar`i qtnago Øæ pokrova, v dØrjavhxß ugorskfa kralici 
Mar`i ÏørØëfi, pri rimsko FmpØrator$ Фranciùk$ PøØrvo, i pri ArxiØpkop$ i 
mitropolüt$ karlovaqko Gdin$ Pavl$ NøØnado. Oboixß CØ: kra: vØl: Taino 
Sovhtnik$: i pri Fg$mØ Nnl$ Iwanovi; ktitorinß sØm$ dhl$ bÿstß MaÏØi 
püstini: v lhto 1762. Apri: 25.

Дакле, према овом запису основ пирга тј. куле постављен је 25. 
априла 1762. године за време Нила Јовановића игумна Кувеждинског.

У манастиру Кувеждину чува се једна рукописна књига: Закон 
о исповести, која је припадала манастиру Дивши, где ју је писао 
јеромонах Јосиф године 1762.13

У шуми источно од цркве је један надгробни камен, на коме код 
крста пише is xs ni ka, а испод крста пише: ëdØ poqivaØty ra¡a ëovom 
iØromonaxy óniћna sto`anoviћ postrijnika monastira divùØ prØstav sØ 
1763 `an mØ 23.

У цркву манастира Дивше на часном престолу чува се данас крст 
монаха Хаџи-Исидора Дамјановића из Будима. Овај је крст од сребра 
па позлаћен, филигран израда, висок је 13 цм а широк 9 цм, и у њему 
су разне свете мошти. У Књизи записној бр. 567. код 21. маја 1763. 
године о овом крсту пише ово:

Ocy ac¡a Fsidorß monaxy dam¡anovi ië B$duna dadØ Ødanã krstß wkovan 
srØbromã i poëla\Ønß napolihnã raëliqnimi stimi mo\mi, i na nhmß 
f$trolã ª srØbra ma¡stor¡a iërædna; koi krstã dadØ ëa vhqni svoi spomØnã 
ou crkovã stago Nikolaæ Divùi koØ $stmØno proklinh w sØgi xrama }Ø iënØti 
sØi krtã ëa koØ i svoØ r$qno podpis$Ø sØ.

Иза овога хаџи-Исидор записао је у Књизи записној ово: Fa svoØr$no 
podpis$Ømã ëa wv$ stop$ na vosk$ iëobrajØna f krstã srØbromã i ëlatomã 
$kraùØno raëliqniØ stiØ mo\i va nØmã koØ svØxã dar$Ømã $ manastirã }ipù$ 
xramã stago Nikolaó i koibi $kraw ili wdnØw bØë ënan¡a i bØë blagoslovØnfó 
proklØtã da Østã ª manastira i odß svØtix wtØcã k$vØjdina manastira i 
}ipùØ gdØ e darovato t$ vØqno da b$dØ xaxi Isidorã monax rojdØniØmã ië 
B$dima.

13  Љ. Стојановић, Стари српски записи..., бр. 3208.
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На часном престолу има још један мали ручни крст са стопицом, 
на којој је доле угребена година 1763. Овај се крст спомиње у инвента-
ру од 28. декембра 1762. године14 овако: „један крст мален, сребром 
окован и позлаћен, и бисером накићен на стопици.“ Осим овога крста у 
овом инвентару се спомиње и један стари јерусалимски седефли крст.

Споменути монах Хаџи-Исидор Дамјановић из Будима, постриж-
ник хиландарски, умро је 1764. год. у Дивши, што видимо из једнога 
записа у Књизи записној бр. 516, који гласи:

1764 Pri: 25 prØstavi sØ Axi Fsidorã mona postrijnikã xilandarski 
vã mi Divùi.

У припрати лево је велика црвена мраморна плоча, надгробни 
камен породице Стојићевића из Нештина, сремских јурасора са се-
диштем у Нештину. На плочи горе је грб, а у средини попреко је као 
пантљика, и на њој пише:

êdh poqivaØtã blgoplØmØnitorodna famil`æ wstoi}Øviqa iëã nØ\ina 
ousopùÿxã.

На десном пољу ове плоче је овај натпис:
Rabã bj`i gdarã StØfanã Stoi}Ø viqy, iùpany komorsk`i i srØmsk`i: 

rodisæ ou nØ\in$ stary lhti 46 prØstavisæ ou nØ\in$. mca sØptØmvr`æm, 22. 
go 1765. go prinØsØnã, i pogrØbØnã, ëdh ou mintir$ divùi. a ëa Øgw vhrnosty 
i roditØlØi Øgw a$str`iskom$ dm$ i Øgovi vhrni sl$jba pomilovanna ª Øæ 
kral}vskagw Øgw fwaniomy i na sv$ famil`ü ou lht$ 1759. go. wstav`o po 
sØbi tri sna nikolaa andrØü sümØwna.15

У олтару код жртвеника је бакрорезна слика св. Ђурђа, коју је ре-
зао Захарија Орфелин, као што се види из записа доле: êaxar¡a OrfØl`nã 
rhëalã vã Novom Sadh prØpØq. pri arx`mandrith StØfanh M`xaloviqy 
1850. Около св. Ђурђа су сцене из житија св. Ђурђа, а доле је ман. 
Сенђурађ у Банату. Доле на слици је овај запис: Изображенïе сïе лица 
мученïй и чудесъ свæтагw Геwргïæ, усердствовалъ благопочтеный Го-
сподарь SümØwnã Чорей, житель жебелскïй дистрикта Чаковачкагw 
Баната темишварскагw дати вырhзати на мhдæной доскh, и при 
преwсвæ\енномъ епископh Темишварскомъ и Липовскомъ Господинh 
Вïкентïи Iwанновичh Видакъ, Монастир$ тогожъ с GØwrg`æ, [SØn}üra}
ã êovomomu] pri pamhstnikh SümØwnh MatyØviqh даровати 1766 года, 
mca Maíæ 16-gw dnØ.

Према инвентару од 1766. године у Књизи записној бр. 516. 1764. 
године Матеј пустиник наставио је припрату својим трудом и по-

14  Књига записна, бр. 516.
15  Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, бр. 3256.
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моћу верних православних хришћана у дужини три хвата, у ширини 
колико и црква, и над припратом устројио је капсулу у име Покрова 
пресвете Богородице, лепо на свод, а на среди капеле начињено је 
малено труло (данас га нема, а и свод капле је данас порушен). На 
капели је био прозор са јужне стране (данас га нема), и како припра-
та тако и труло беху покривени храстовом даском. У капелу се иде 
кроз зид уским степеницама. Престо у капели16 је уз зид и неосвећен, 
но се служи благословеним антиминсом. Пред припратом је сазидан 
торањ у исто време кад и припрата, трудом оца Матеја пустини-
ка, за време архиепископа Павла Ненадовића, за време Кувеждин-
ског игумна јеромонаха Нила, а свршен је за Илариона јеромонаха 
кувеждинског и за Јефтимија намесника дившанског. Темељ торња 
зидан је од камена, а горе је торањ зидан цигљом. Ширина торња 
је два хвата, а висина зида 10 хвати. Покров цркве је пет хвати. 
Има три јабуке од храстових дасака, бојадисане црвеном и зеленом 
бојом, а више њих је крст од жељеза, позлаћен. Торањ је споља и из-
нутра био окречен, имао је лепе симсове и лозе са три стране, а по 
њему су са три стране на пет места биле написане иконе (од којих 
се данас распознају само две, и то на северној страни куле св. Јован 
Претеча – s`ÿi fwany prhtØqa, и на јужној страни Покров пресв. Бо-
городице). У звонику су била два звона свако од центе. Ову Матејеву 
оправку цркве потврђује и натпис камене плоче на торњу високо са 
западне стране, који гласи:

Bo slav$ oca i sina † i stago dxa a...
Bß qsty BogomatØrØ: qtnagw Øæ pokrova soëida sØ sØi pirgß s kapØloü: pri 

dØrj: carØ Çranciùk$ F: i mar ÏØrØë kra: x$nga: blagoslov prØvosxod: gdna 
paüla nØnado: pravosa arxfØpsk: n mnt(r)opolfta slavØnosØrb: f vl i tainago 
sovh: cØ kra: pri ng$: k$vØj: flarfo: tr$domß i titorst: p$stinik: maÏ: 
a¶ ©d17

Над улазним вратима у цркву испод куле био је натпис на 
камену, сада прекречен, од кога се још распознаје: ma(ÏØй)... 
(p$sti)nik...1764.

Даље се у овом инвентару од 1766. године описује црква мана-
стира Дивше. У главном за њу се каже оно исто што и у попису од 
1753. године, само се додаје да је у олтару престо од камена, да је 

16  На сеченици камне плоче престола могао сам прочитати ова слова: кт. 
яÏapldain. У капели по страни је жртвеник. У звонари данас има велико гвожђе 
агиосидерон.

17  Љ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, бр. 324.
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патос како олтара тако и целе цркве од белог камена, да је при-
прата непреграђена и место преграде два стуба држе сводове, да 
су с јужне стране цркве врата тишљерска18 и на њој брава немецка, 
и да је цркву осветио архиепископ митрополит Павле Ненадовић. 
Даље се у овом инвентару од 1766. године темпло описује овако: На 
темплу горе је крст – Распеће, око њега две слике: Богородичина и 
Јована Претече, око крста је лоза са грожђем и у лози су медаљони 
пророка, са сваке стране Распећа по осам. Испод Распећа су апо-
столи (Спаситељ на престолу и дванаест апостола), а испод апо-
стола су иконе празничне,19 а испод њих су царске двери (на њима 
Благовести и доле четири јеванђелиста), јужне (на њима Арханђел 
Гаврил) и северне (на њима Арханђел Михаил), и престоне иконе: 
Христова и Богородичина сребром окована, и на последњој су два 
мала напрсна крста. Пред иконостасом су биле две налоње за иконе, 
на једној је икона Спаситељева, Симеона Богопримца и св. Нико-
ле за целивање, а на другој с леве стране је Богородичина икона, 
мала, старинска, сребром окована и накићена, кажу чудотворна, и 
под њом је био мали кивот и у њему крст од сребра с моштима, 
дар Хаџи-Исидора. Овај инвентар од 1766. године даље каже да 
је са западне стране ново ћелијско здање подигнуто 1765. године 
трошком оца Матеја пустиника, и то поче се зидати доњи спрат у 
дужини 15 хвати, и ширини 4 хвата и 4 шуха.20 Са северне стране 
била је мешаоница трском покривена, доле подрум од дрвета, горе 
плетер, и фуруна пред њом. Инвентар од 1766. године спомиње и 
две чесме, једну у воћу више манастира, сазидању од камена, по-
кривену храстовом даском, са две луле, и другу мању пред манасти-
ром, сазидану од камена, покривену храстовом даском, са две луле. 
Најпосле су у овом инвентару од 1766. спомиње чардак за кукуруз 
изван манастира, пред капијом мали подрум, и над њим хамбар од 
храстових дасака, а са источне стране у шуми близу манастира била 
је молебница – мала кућа почившег оца Матеја, где је постио. Још 
се спомиње воденица од дрвета на грунту према илочком спахилуку 
близу Визића, и ½ воденице на визићком потоку. Остало је слично 
као и у попису од 1753. године.

18  Ових врата данас нема.
19  Данас су испод Распећа празничне иконе, а испод празничних Спаситеља и 

дванаест апостола.
20  Улазак у ово западно ћелијско здање био је са запада, који је данас зазидан. 

Над зазиданим уласком и данас се види у камену извајана: круна, крст и штака.
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Попис од 1771.21 спомиње, између осталог, ћелијско здање са за-
пада на два спрата.

На једном надгробном камену код чесме испред манастира имамо 
овај запис:

ëdØ poqivaØty rabß bjfi savva vladisavlØvi} `Øromon(axß m) k$vØjdina 
pojivØ lhtß 6(7) prØstav(i sØ) 1778 apr`la.

На малој икони арх. Гаврила и Михаила раженој на липову дрвету 
пише:

Siü fkon$ priloji PøØtar MØøùaæ Kasalovi} monastir$ KovØjdin$ 
$ cØrkovß. 1808 Füna 21 napisalß Grigori Davidoviqy molØrß jitØly 
Qalmanski.

На једној малој икони на леђима пише:
Siæ fkona maksima Fwannoviqa, Føromonaxa m: ùiùatov; l}ta 1833-gw 

molovalß. Xrfstwforß PØøtroviqß. Mca F$lfa 8-gw dnØ.

На малој икони св. Николе од дрвета, преко које је превучено 
платно, на позадини пише:

Ktitorß g: Pøtar êaxariqß k$pØcß iëß QalmØ 839.
На сличној икони Васркса Христова пише:
Ktitorß g. Mixailß DimitriØviqß k$pØcß iëß QalmØ.

На писаној проскомидији доле пише:
Pfsano 1847. lhta. ou mitr$ fflfal$ maloi rØmØt`cÿi. nadë`ratØlß vh. 

D`wnüs`a xr`stoforov¡qy proig$mØnß mitra. pakrØ q`tatØlü moi milÿi, imai 
lübavß wpomØn$ti. sp`satØlæ sØæ l`stØ bg da m$ d$ù$ wprosti.

На престолу има велики дрвени крст на коме је овај запис:
Sia krst$ titori Øs$ nikolan ni(})ifor lØtica prilojili krØst 

manastir$ d. mØ: 31: lØ 859 lØtica.
На северном зиду цркве имамо камену надгробну плучу са овим 

натписом: „Овде борави вечан сан јеромонах Андрија Грујић пре-
минуо је 19. маја 1870. г. у 56. год. свога живота, а родио се у Срб. 
Итебеју. – Споменик овај подигао му је његов благодарни нећак ку-
веждински јеромонах Милутин Јакшић г. 1885.“

С леве стране у певници је мала икона св. Ђурђа, ђачки рад 
академског сликара Јосифа Даниловца из Беча, рађена по слици св. 
Ђурђа са бакрореза у олтару, и на њој је овај потпис: Ј. Даниловац 
1899.

21  Руварац, Архив..., 129.
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На старој икони пресв. Богородице с леве стране у женској при-
прати на позадини пише: 1904. okov opran Fsfdor fromoi. Ово ће бити она 
чудотворна икона која се спомиње у инвентару од 1766. године.

На северном зиду цркве имамо још једну надгробну камену плочу 
са овим натписом: „Овде леже земни остаци јеромонаха о. Милутина 
Јакшића управитеља ман. Дивше *23./IX. 1848. † 27./III. 1913.“

У десној певници је слика Св. Николе из 17. или 18. в. са сценама 
из житија около. Св. Никола као архијереј седи на престолу и десном 
благосиља, а у левој руци држи књигу.

У припрати ман. Дивше су две велике иконе на дебелој даски од 
мека дрвета. Десно на зиду је икона Спаситељева FIS XS. Спаситељ 
као архијереј седи на престолу, који држе два серафима, у левој руци 
држи књигу, а десном благосиља. На отвореној књизи пише: pr`iditØ 
blvØni`i wca moØgw, naslØd$itØ sugotovanoØ vamy... Основа иконе у горњем 
делу је златна. Спаситељ је обучен у црвен сакос, златан омофор, зе-
лен стихар шаран златом. Престо на коме седи Спаситељ је од злата. 
Лево на зиду је икона пресвете Богородице mr Ïu. Богородица има на 
глави круну, а у десној руци скиптар. Спаситељ у левој руци држи 
земаљску куглу, а десном благосиља. Престо је златан, а на престолу 
је црвен душек златом ишаран. Основа иконе у горњем делу је златна. 
Ове две иконе су по свој прилици из 18. столећа.

У олтару има једна новија кадионица на којој пише: Приложи 
манастиру Ђипши Бранко и Евица Белић.

У новије време у манастиру Дивши живи обично само по један 
калуђер, од којих су нам познати ови: 1) Андреј Грујић, јеромонах, 
био у Дивши од 1856. године, † 1870. године, а сахрањен је у порти 
са северне стране до цркве. 2) Неофит Живковић, јеромонах, живео у 
Дивши од 1870. до 1887. године, умро у Ман. Кувеждину 1891. годи-
не. 3) Мирон Чавић, јеромонах, боравио у Дивши од 1887.–1801. год., 
умро у Ман. Кувеждину 1893. год. 4) Никанор Даниловац, јеромонах, 
био у Дивши од 1892–1901. са малим прекидом. Рањен ножем при-
ликом земаљских избора од једног Нештинца, умро је после 14 дана 
у митровачкој болници половином септембра 1901, и сахрањен је 
у митровачком гробљу. 5) Исидор Спасојевић, јеромонах у Дивши 
од 1902–1909. г, умро у Малој Ремети 1922. 6) Милутин Јакшић, 
јеромонах у Дивши, од 1909–1913. године, када је умро 27. марта. Од 
1913. године па све до доласка данашњег јеромонаха и настојатеља 
манастира Дивше Пантелејмона Лазића 15. маја 1922. године, била 
је Дивша без калуђера и опустела, а парохијске дужности у Ђипши 
вршили су калуђери из ман. Кувеждина.
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––––––

Ово су хронолошке белешке о манастиру Дивши. До пре неколи-
ко година био је овај манастир веома запуштен и скоро опустео. Када 
је 1922. године дошао за настојатеља јеромонах Пантелејмон Лазић, 
оправио је цркву и ћелијско здање, снабдео је последње потребним 
новим намештајем, подигао је шталу и шумарску кућу, оправио је 
чесму, развио је економију, тако да је ман. Дивша данас, иако најмањи, 
један од најуређенијих манастира, који сваке године даје чист вишак 
од својих прихода у централну касу фрушкогорских манастира. У 
цркви се данас врши свакодневно богослужење. У манастиру је од пре 
неколико година школа, смештена у доњем спрату ћелијског здања, 
у којој деца прњавора Ђипше уче четири разреда основне школе, а 
дотле су деца ишла у школу у село Визић, далеко неколико киломе-
тара, услед чега је био приметан морталитет код деце, који је данас 
очевидно смањен, јер деца имају тако рећи у селу школу. Учитељ у 
школи је споменути јеромонах Пантелејмон Лазић, који врши службу 
свештеника и учитеља.

Д-р Лазар Мирковић
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POMENIK

PROF. DR BORISLAVA LILI]
(PIROT, 1946 – BEOGRAD, 2010.)

Исто ри чар по стру ци – успе шне фа кул тет ске сту ди је и док то рат 
исто риј ских на у ка на Фи ло зоф ском фа кул те ту 1994. го ди не – омо гу ћи-
ле су јој да се ода про у ча ва њу, нај пре про шло сти сво га род ног Пи ро та, 
а за тим и исто ри је Ср би је и срп ског на ро да у 19. и пр вој по ло ви ни 20. 
ве ка. Већ ње на пр ва књи га о уче шћу Пи ро ћа на ца у Пр вом бал кан ском 
ра ту от кри ла је да се ра ди о јед ном исто ри ча ру до бре ме то до ло ги је, 
до бром по зна ва о цу исто риј ских из во ра, акри бич ног у ту ма че њу и об-
ра ди чи ње ни ца, пи сца ја сне ми сли и ле пог сти ла у из ла га њу сво јих 
су до ва и за кљу ча ка. Све ово по твр ди ло се – по сле не ко ли ко ма њих 
сту ди ја, рас пра ва и чла на ка – у ње ној дво том ној Исто ри ји Пи ро та и 
око ли не (од 1804. до 1918), стр. 1-619. Ве ли ку вред ност овог ис тра жи-
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вач ког де ла дао је и по пис 510 при ло же них фо то сни ма ка (нај ве ћим 
де лом до са да нео бја вље них). Би ло је то де ло ко је јој је отво ри ло вра та 
за са рад њу у СА НУ, по по себ ном по зи ву, и то за из ра ду јед ног за јед-
нич ког ма кро про јек та СА НУ и Уни вер зи те та у Ни шу. 

У окви ру то га, као ин ди ви ду ал ни ми кро про је кат, њој је при-
па ло у део да об ра ди те му: Ју го и сточ на Ср би ја у пе ри о ду Срп ске 
на ци о нал не ре во лу ци је 1804-1878. Као ре а ли за ци ја то га про јек та по-
ја ви ло се дво том но де ло 2002. го ди не (стр. 1-560). А као на ста вак 
про јек та Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју и Ми ни стар ства за на у ку 
Ре пу бли ке Ср би је и де ло: Ју го и сточ на Ср би ја 1878-1918, у из да њу 
Ин сти ту та за са вре ме ну исто ри ју (2006, стр. 1-554). Ова три де ла, у 
оби му пре ко 1700 стра на би ла су, ко ли ко ве ли ка по хва ла од стра не 
кри ти ке, то ли ко и уче ста ни по зив за низ на уч них ску по ва у СА НУ и 
ње ним ин сти ту ти ма: Исто риј ском, Бал ка но ло шком и Ге о граф ском. 
Та ко, са мо у Ака де ми ји ним оде ље њи ма – исто риј ских и дру штве них 
на у ка, проф. др Бо ри сла ва Ли лић уче ство ва ла је са ре фе ра ти ма на 
14 на уч них ску по ва, а у Ака де ми ји ним збор ни ци ма – Вар дар ском и 
Ко сов ско-Ме то хиј ском, об ја ви ла је и пре да ла за штам пу пет на е стак 
ра до ва. На ини ци ја ти ву Срп ске пра во слав не цр кве, СА НУ и ње них 
ин сти ту та го сто ва ла је са ре фе ра ти ма у Со ко Ба њи, Кра ље ву, При-
зре ну, Ко сов ској Ми тро ви ци, Кур шу мли ји (Про лом Ба њи). Та ко ђе, 
пре да ла је пи са ни ре фе рат за на уч ни скуп у Ви ше гра ду ко ји је ор-
га ни зо ва ла Ака де ми ја на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске 2004. 
го ди не у част про сла ве 200-го ди шњи це Пр вог срп ског устан ка са 
те мом Зна ме ни ти Ср би Бо сне и Хер це го ви не у Ми ли ће ви ће вом „По-
ме ни ку”. По след ње ње но де ло ко је се по ја ви ло у из да њи ма СА НУ за 
ње ног жи во та био је Из ве штај иза сла ни ка Ми ло ша С. Ми ло је ви ћа о 
ста њу шко ла у окру зи ма Ни шком, Пи рот ском, Врањ ском, То плич-
ком и Ужич ком у Спо ме ни ку СА НУ, CXLII, Оде ље ња исто риј ских 
на у ка, 15, Бе о град, 2009. го ди не.

Бо ри сла ва Ли лић об ја вљи ва ла је сво је на уч не ра до ве у мно го број-
ним ча со пи си ма на уч них и на уч но-кул тур них уста но ва и дру шта ва, 
исто риј ских ар хи ва и на род них му зе ја по је ди них гра до ва у Ср би ји: у 
„Збор ни ку за исто ри ју Ма ти це срп ске” у Но вом Са ду; „При ло зи ма 
за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор” Фи ло ло шког фа кул те та 
у Бе о гра ду, „Збор ни ку Исто риј ског му зе ја Ср би је”; ча со пи су „Брат-
ство” Дру штва Св. Са ве; у Пи рот ском, Ле ско вач ком и Вла со ти нач-
ком збор ни ку, „Врањ ском Гла сни ку”, ни шком „Пе шча ни ку”, за је чар-
ском „Ар хив ском на сле ђу”, у из да њи ма кра гу је вач ког Исто риј ског 
ар хи ва, итд.
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Исто риј ским зна ме ни то сти ма и до га ђа ји ма род но га Пи ро та 
по све ти ла је ви ше књи га и ма њих ра до ва, као и не ко ли ко обим них 
књи га из исто риј ске про бле ма ти ке осло бо ђе ња Ју го и сточ не Ср би је 
1877/78. го ди не: 1) Дру ги срп ско-тур ски рат 1877/78. и осло бо ђе ње... 
(исто риј ска гра ђа) ко је је ка пи тал но де ло са 244 до ку ме на та и 53 
на сло ва штам па них де ла и фо то гра фи ја (Пи рот 1998, стр. 1-460); 
2) То дор По по вић, Бле де успо ме не мог жи во та (Пи рот 1996, стр. 1 
-146); 3) То дор Стан ко вић, Успо ме не (Пи рот, 1996, стр. 1-235); 4) 
Пи рот и око ли на у се ћа њи ма са вре ме ни ка за вре ме Дру гог срп ско-тур-
ског ра та (Пи рот, 1998, стр. 1-204).

Осим то га, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду из дао 
је 4 књи ге Из Ста ре Ср би је, ње них ра до ва ра зно вр сне исто риј ске 
про бле ма ти ке – 66 ра до ва (1998, 1999, 2001, 2004. го ди не) на пре-
ко 800 штам па них стра на. Уче ство ва ла је са не ко ли ко ре фе ра та и 
на на уч ним ску по ви ма ко је је при ре дио њен Ин сти тут за са вре ме ну 
исто ри ју, за јед но са Вој но-исто риј ским ин сти ту том и Удру же њем 
рат ни ка осло бо ди лач ких ра то ва 1912-1920. (по све ће них 1912, 1915. 
и 1918. го ди ни), као и са ре фе ра том о ге не ра лу и пред сед ни ку Срп ске 
кра љев ске ака де ми је Јо ва ну Ми шко ви ћу, под на сло вом: Ми шко ви ћев 
опис Кња же вач ког окру га, у ор га ни за ци ји Вој не ака де ми је Ср би је и 
Цр не Го ре.

У ње ној би бли о гра фи ји по себ но ме сто има ју ра до ви об ја вље ни у 
ча со пи су „Брат ство”:

1. Све то са вље у Пи рот ском кра ју, I, Бе о град, 1997, стр. 103-
123.

2. Пи рот ски крај у пла но ви ма Ве ли ких си ла од Сан сте фан ског 
ми ра до Бер лин ског кон гре са - по во дом 120 го ди на осло бо ђе ња од Ту-
ра ка, II, 1998, стр. 67-81.

3. Срп ска књи га на те ри то ри ји Пи рот ског окру га до осло бо ђе ња 
од Ту ра ка, III-IV, 1999-2000, стр. 41-52.

4. Шко ле и про све та на те ри то ри ји Пи рот ског окру га до осло бо-
ђе ња од Ту ра ка, VI, 2002, стр. 75-102.

5. Са ва Фи ла ре тов и Вук Ка ра џић, VI II, 2004, стр. 143-153.
6. По гле ди Ами Бу еа на уло гу Ср ба у бу ду ћим до га ђа ји ма XIX ве-

ка, X, 2006, стр. 53-58.
7. Тра ди ци о нал на ме ди ци на у Вра њу и око ли ни за вре ме Ту ра ка, 

XI II, 2009, стр. 235-244.
Ве ли ку па жњу у свом на уч ном ра ду проф. Бо ри сла ва Ли лић по-

све ти ла је исто ри ји Срп ске пра во слав не цр кве и по себ но Хи лан да ру. 
О то ме је пу бли ко ва ла не ко ли ко сво јих књи га, али и ма њих ра до ва. А 
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у са рад њи са Ни шком епар хи јом (до са да шњи епи скоп Ири неј – са да-
шњи па три јарх СПЦ) на чел но је при хва ти ла да об ра ди но ви ју исто-
ри ју ра ни је Ни шке и Ни шав ске епар хи је. Из не над на смрт оме ла ју 
је да ову сво ју на ме ру при ве де у де ло. Ме ђу тим, још пре не ко ли ко 
го ди на, за свој рад на цр кве ној исто ри ји од ли ко ва на је нај ви шим ор де-
ном СПЦ - Ор де ном Све то га Са ве II ре да (нај ви шим за жен ска ли ца). 
Та ко ђе, би ла је од ли ко ва на са још не ко ли ко од ли ко ва ња гра до ва Пи-
ро та, Ни ша и Бе о гра да, и дру гим пи сме ним по хва ла ма и при зна њи ма, 
пла ке та ма и др.

О лич но сти проф. др Бо ри сла ве Ли лић, о ње ном ка рак те ру и дру-
штве ном би ћу има ло би да се пу но и по хвал но ка же, али про стор 
ов де омо гу ћа ва да се украт ко по ме не: по кој на про фе сор ка би ла је 
– мо же се ре ћи – из у зет на лич ност по сво јој дру штве ној ко му ни ка-
ци ји и оп хо ђе њу са љу ди ма. Увек љу ба зна, при сту пач на, ра зло жна 
и до бро на мер на, спрем на да раз у ме и при хва ти и дру го ја чи ја ста но-
ви шта, им по но ва ла је сво јим так том и от ме ним др жа њем. Би ло је 
при јат но раз го ва ра ти са њом и слу ша ти ње на из ла га ња и ми сли о 
нај ра зли чи ти јим те ма ма. У рас пра ва ма о на уч ним пи та њи ма би ла је 
уз др жа на да да је ка те го рич не су до ве без до вољ не ар гу мен та ци је, а 
у пи са њу не го ва ла је ја сну ми сао и ја сну ре че ни цу. Као лич ност би ла 
је ве дре при ро де и жи вах ног тем пе ра мен та, бла ге на ра ви и до бре, са-
ма ри ћан ске ду ше, истин ски ху ма ни ста, у сва ком слу ча ју по зи тив на, 
ум на и че сти та лич ност. Они ко ји су је до бро по зна ва ли, за др жа ће је 
ду го у дра гој успо ме ни и ве ли ком по што ва њу. Та ква је би ла проф. Бо-
ри сла ва Ли лић, лич ност дра ге успо ме не и ду жног по што ва ња. Во ле ла 
је свој срп ски на род и сво ју зе мљу и њи ма је по кло ни ла сво ја број на 
де ла и ве ћи део сво га жи во та. У срп ској исто ри о гра фи ји би ће за бе-
ле же на као не у мор ни ис тра жи вач, пи сац ве ли ке рад не енер ги је, по-
жр тво ва ни рад ник на срп ској исто риј ској на у ци. Јед ном ре чи, проф. 
др Бо ри сла ва Ли лић, мно ге не у зо ра не ле ди не срп ске исто ри о гра фи је 
опле ме ни ла је сво јим ра до ви ма. У том сми слу, ње на лич ност и ње но 
де ло би ли су, је су и би ће за па же ни и оце ње ни као ве ли ко до стиг ну ће 
срп ске исто ри о гра фи је. На ма ко ји смо оста ли иза ње, има ју ћи у ви ду 
све оно што је ура ди ла за до бро бит сво га на ро да и сво је зе мље, не 
оста је ни шта дру го не го да се по кло ни мо и са бо лом ка же мо: би ла је 
ве ли ка лич ност до стој на сва ке хва ле и по што ва ња. 

Вла ди мир Сто јан че вић



IZVE[TAJ O RADU DRU[TVA 
„SVETI SAVA” ZA 2009. GODINU

У 2009. години Друштво „Свети Сава” није имало бројније актив-
ности. Осим неколико већ устаљених програма, у том периоду неко-
лико чланова Извршног одбора, из оправданих разлога, нису могли да 
учествују у пословима и активностима Друштва, што се одразило и на 
његову укупну делатност. Такође, и даље је остало нерешено питање 
просторија Друштва, тако да су састанци Извршног одбора све време 
одржавани у кабинету Генералног секретара на Филолошком факулте-
ту. Ипак, у договору са челним људима Педагошког музеја, одлучено 
је да се већина јавних активности (приредбе, трибине и сл.) убудуће 
одржавају у њиховој преуређеној сали која је истовремено и пријатан 
изложбени простор.

У сваком случају, година је почела уобичајено, са лепом Свето-
савском академијом, која је одржана у фоајеу Етнографског музеја, 
којом приликом су додељене награде за светосавске темате ученици-
ма основних и средњих школа из Србије и Републике Српске. Домаћин 
славе био је проф. др Арсен Ћуровић, а награде је, поред председника 
Друштва, проф. др Александра Милошевића, и генералног секретара, 
у име Министарства вера Србије, доделио др Драган Новаковић, по-
моћник министра. Као и ранијих година, Министарство се прихвати-
ло да буде покровитељ славе и да добрим делом финансира њено ус-
пешно одржавање. Поклоне у виду књига, поред Министарства вера, 
даровале су наше издавачке куће: Завод за издавање уџбеника, Чигоја 
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штампа, Лагуна, Службени гласник, Геопоетика, Клио, Стубови кул-
туре, Нолит, као и Вукова задужбина, Друштво за српски језик Ср-
бије, Народна библиотека Србије и Библиотека града Београда.

Главну, велику награду Друштва, добила је средњошколка Нина 
Живановић из Правно-биротехничке школе „Димитрије Давидовић” 
у Земуну. Као и сваке године, свечаности сечења колача, програму, 
додели награда и коктелу присустовали су бројни чланови Друштва 
као и родитељи, наставници и пријатељи награђених ученика.

У току пролећа, Друштво је организовало једну Трибину, у врло 
погодној сали Педагошког музеја, посвећену Димитрију Путниковићу 
(оснивачу Педагошког музеја и великом српском интелектуалцу из 
друге половине 19. века), а уз учешће проф. др Борјанке Трајковић, г. 
Драга Ручнова и потомка Д. Путниковића, г. Драгољуба Путнико-
вића. Њихови радови, објављени су у годишњем броју гласила Друшт-
ва „Братство 13”, а у јесен, на Сајму књига, изложен је и сам часо-
пис. Овог пута, веома обиман (361 страница), са доста запажених 
студија и чланака, о чему су на његовом представљању у Библиоте-
ци града (читаоница периодике на Студентском тргу) 17. децембра 
2009, говорили, поред главног и одговорног уредника проф. др Злате 
Бојовић и аутори по два прилога у броју, академик г. Динко Давидов 
и амбасадор г. Триво Инђић. Академик Давидов говорио је о боравку 
Св. Саве у два наврата у Јерусалиму као и о Христофору Жефаровићу 
и његовом добу. Г. Инђић се осврнуо на природне науке у привредној 
култури Срба, али и на један случај везан за Природњачки музеј. Своје 
прилоге за овај број дали су и Томислав Крсмановић, Зоран Живковић 
Христић, Ј. Ћуба и Р. Вишјекич-Максимова, Светлана Недић, Влади-
мир Стојанчевић, Борислава Лилић и други. Као и досад, излажење 
часописа помогло је Министарство вера РС, својом донацијом.

Иначе, осим са часописом „Братство” бр. 13, Друштво је на 
свом малом штанду на Сајму књига, изложило и друге своје публика-
ције и било присутно све време одржавања ове манифестације, што 
је омогућило да штанд обиђу бројни посетиоци.

У јуну месецу Друштво се пријавило на конкурс Министарства 
за дијаспору РС, за доделу стипендија за студенте српског језика из 
дијаспоре. Добијене су 4 стипендије за студенте који су у септембру 
месецу похађали течајеве за младе слависте при Међународном сла-
вистичком центру на Филолошком факултету у Београду. Истовре-
мено, стипендија им је помогла и да обиђу нека знаменита места у 
Србији.
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Треба истаћи да је сајт Друштва који предано већ неколико го-
дина уређује г. Душан Зупан, веома посећен и да се на њему редовно 
бележе све наше активности, као и разни други прилози, текстови 
из новог броја „Братства”, кореспонденција са члановима и свима 
онима које интересује светосавска традиција. Ова врста посредни-
ка, омогућава нам да комуницирамо са многим људима из дијаспоре 
који су такође заинтересовани за наш рад.

Годину 2009. завршили смо са надом да ћемо врло скоро решити 
нека важна питања за Друштво, пре свега питање просторија, као 
и да ћемо више постићи на плану оснивања пододбора, посебно у Ре-
публици Српској. С обзиром да имамо позив из Бијељине очекујемо да 
ћемо то успети да остваримо током наредне године.

Генерални секретар Друштва
Проф. др Јасна Јанићијевић
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SADR@AJ RANIJIH BROJEVA 
„BRATSTVA“

БРАТСТВО I, 1997.

ПРЕДГОВОР
Матија Бећковић: ПРИЧА О СВЕТОМ САВИ
Танасије Младеновић: СВИТАЦ – ЛАМЕНТ ЗА ПЕСНИКОМ 

ИВАНОМ В. ЛАЛИЋЕМ
Момо Капор: У СЛАВУ ТРОЈЕРУЧИЦЕ
Радмила Маринковић: ЖИВОТ И ДЕЛО СВЕТОГ САВЕ
Ненад Љубинковић: СВЕТИ САВА – БОЖЈИ УГОДНИК, 

ДРЖАВНИК, МИТСКИ РОДОНАЧЕЛНИК (осмишљена 
самоградња култа)

Василије Крестић: СРПСКА НАРОДНО-ЦРКВЕНА АУТОНОМИЈА 
И МАЂАРСКЕ ВЛАДЕ

Милорад Екмечић: СРПСКО ПИТАЊЕ У ИСТОЧНОЈ КРИЗИ 
1875–1878.

Драгољуб Р. Живојиновић: ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И СРПСКО 
ПИТАЊЕ НА БЕРЛИНСКОМ КОНГРЕСУ 1878. ГОДИНЕ

Петар Влаховић: КРСНА СЛАВА И ЊЕН ЗНАЧАЈ У СРПСКОМ 
НАРОДУ

Борислава Лилић: СВЕТОСАВЉЕ У ПИРОТСКОМ КРАЈУ
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Александра Вранеш: ЧАСОПИС „БРАСТВО“ КАО ГЛАСИЛО 
ДРУШТВА СВЕТОГ САВЕ

Душан Зупан: СВЕТСКИ МЕДИЈИ У ХАОСУ ЛАЖИ И СМУТЊИ
Слободан Милеуснић: ДУХОВНИ ГЕНОЦИД
Владимир Стојанчевић: ЈОВАН ХАЏИ-ВАСИЉЕВИЋ, ИСТОРИЧАР 

СРБА У ТУРСКОЈ
ПОМЕНИК
М. Г.: МИОМИР ДЕНИЋ
Петар Влаховић: АКАДЕМИК ВОЈИСЛАВ Ј. ЂУРИЋ
Д. З.: МИЛАН ДАМЈАНОВИЋ
ИЗ СТАРОГ „БРАСТВА“
Гргур Јакшић: СТАНОВНИШТВО МАЋЕДОНИЈЕ У ПОЧЕТКУ XIX 

ВЕКА
ПОВОДОМ ОБНОВЕ РАДА ДРУШТВА „СВЕТИ САВА“
М. Г.: ТРАДИЦИЈА ЗА БУДУЋНОСТ
НАГРАДНИ ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС

БРАТСТВО II, 1998 (распродато)

Десанка Максимовић: САВИН МОНОЛОГ
Предраг Палавестра: ОСАМ ВЕКОВА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Михаило Војводић: РАД „ДРУШТВА СВЕТОГ САВЕ“ 1886–1891.
Младен Гавриловић: ПУТ У АТОСКИ ХИЛАНДАР
Владимир Стојанчевић: ЈОВАН ТОМИЋ О АУСТРОУГАРСКОЈ 

ПОЛИТИЦИ ПРОДИРАЊА У СТАРУ СРБИЈУ
Борислава Лилић: ПИРОТСКИ КРАЈ У ПЛАНОВИМА ВЕЛИКИХ 

СИЛА ОД САНСТЕФАНСКОГ МИРА ДО БЕРЛИНСКОГ 
КОНГРЕСА – ПОВОДОМ 120 ГОДИНА ОСЛОБОЂЕЊА ОД 
ТУРАКА

Бреда и Петар Влаховић: БАЧИЈА И КАТУН ЈУЖНОКАРПАТСКЕ И 
ЦЕНТРАЛНОБАЛКАНСКЕ ЗОНЕ

Александар Лома: ЂАВОЉЕ КУМСТВО
Роксанда Пејовић: МИХОВИЛ ЛОГАР (1902–1998) У СРПСКОМ 

МУЗИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ
Бојан Ђорђевић: ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ У СРБИЈИ ПОД 

ОКУПАЦИЈОМ (1941–1944)
Златомир Грујић: ДАЛЕКО ЈЕ КРАЈИНА – ЕГЗОДУС СРПСКОГ 

НАРОДА ИЗ ХРВАТСКЕ
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Љубодраг Димић: ЧАСОПИС „БРАСТВО“ И ПИСЦИ ИСТОРИЈЕ 
ОКУПЉЕНИ ОКО ЊЕГА

Нада Милошевић-Ђорђевић: „СВЕТИ САВА У НАРОДНИМ И 
УМЕТНИЧКИМ ПЕСМАМА“

Јован Хаџи Васиљевић: МУСЛИМАНИ НАШЕ КРВИ У СТАРОЈ 
СРБИЈИ

М. Г.: ИЗ РАДА ДРУШТВА „СВЕТИ САВА“ – НА 
ВЕТРОМЕТИНИ БАЛКАНА

БРАТСТВО III–IV, 1999–2000.

Милосав Тешић: ГЛОСА ВАВЕДЕЊСКА
Миливоје Павловић: СВЕТОСАВСКА ХИМНА
Владимир Стојанчевић: ДЕЛАТНОСТ ТОДОРА СТАНКОВИЋА, 

КОНЗУЛА У СТАРОЈ СРБИЈИ (1890–1898)
Драгољуб Р. Живојиновић: КОНСТАНТИН ФОТИЋ И ПОЛИТИКА 

САД У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ РАТНОЈ ДРАМИ 1941–1944. 
ГОДИНЕ

Борислава Лилић: СРПСКА КЊИГА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ПИРОТСКОГ ОКРУГА ДО ОСЛОБОЂЕЊА ОД ТУРАКА

Златомир Грујић: СРЦЕ ОБИЛИЋА
Брана Димитријевић: АТАНАСИЈЕ ПУЉО – ОСНИВАЧ 

СТОМАТОЛОГИЈЕ У СРБИЈИ
Владимир Јовановић: НИКОЛА ЦВЕЈИЋ (1896–1987) ОПЕРСКИ 

ПЕВАЧ И ВОКАЛНИ ПЕДАГОГ
Душан Костић: НЕСТАНАК АУТОХТОНЕ НАРОДНЕ ПЕСМЕ У 

НАС
Антон Совре: НА СВЕТОЈ ГОРИ АТОСУ
Станиша Војиновић: БИБЛИОГРАФИЈА ЈОВАНА ХАЏИ-

ВАСИЉЕВИЋА 
ИЗ СТАРОГ „БРАСТВА“
В. Т-ћ: СРБИ И СРПКИЊЕ У ПРИЗРЕНУ ДОБРОТВОРИ СВОГА 

НАРОДА
СА ПРЕДСТАВЉАЊА КЊИГЕ МИХАИЛА ВОЈВОДИЋА 

„ДРУШТВО СВЕГОГ САВЕ – ДОКУМЕНТИ 1886–1891.”



БРАТСТВО270

Владимир Стојанчевић: ДРУШТВО СВЕТОГ САВЕ – ДОКУМЕНТИ 
1886–1891.

Арсен Ђуровић: ДРУШТВО СВЕТОГ САВЕ – УЛОГА У 
ДРУШТВЕНОМ ЖИВОТУ БЕОГРАДА 1886–1891.

Јасна Јанићијевић: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА „СВЕТИ САВА“ 
ТОКОМ 1998. И 1999. ГОДИНЕ

БРАТСТВО V, 2001.

Слободан Ракитић: СВЕТИ АРХАНЂЕЛИ, КОД ПРИЗРЕНА
Дамњан Петровић: КЊИЖЕВНОСТ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ У 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Момчило Спремић: ОДНОСИ ИЗМЕЂУ ПРАВОСЛАВНИХ И 

РИМОКАТОЛИКА У СРПСКОЈ ДЕСПОТОВИНИ
Иван В. Ђорђевић: ПРЕДСТАВА СИЛАСКА СВЕТОГ ДУХА 

НА АПОСТОЛЕ У СРПСКОМ ЗИДНОМ СЛИКАРСТВУ 
СРЕДЊЕГ ВЕКА

Голуб М. Добрашиновић: КОВЧЕЖИЋ
Милица Грковић: ИМЕ, ПОЛИТИКА И ЗАКОН
Драгољуб Р. Живојиновић: ЕКУМЕНИЗАМ: ПОКРЕТ ЗА 

ПОМИРЕЊЕ ЦРКАВА У ЕВРОПИ ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА
Петар Влаховић: КАПЕ И ПРЕДМЕТИ ЗА УБРАЂИВАЊЕ У 

НАШЕМ НАРОДНОМ ПРЕДАЊУ И ВЕРОВАЊУ
Владимир Бован: О ПУТОПИСУ МИЛОША С. МИЛОЈЕВИЋА „ПО 

СТАРОЈ СРБИЈИ“
М. С. Гавриловић: ЗАДУЖБИНА ДЕСПОТА СТЕФАНА 

ЛАЗАРЕВИЋА
СПИСАК ПОСТРАДАЛИХ СРБА И УНИШТЕНИХ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
ИЗ СТАРОГ „БРАСТВА“
Прота Ст. М. Димитријевић – БОГОСЛОВСКО-УЧИТЕЉСКА 

ШКОЛА У ПРИЗРЕНУ
М. С. Г.: НАШИ ОСНИВАЧИ, ОБНОВИТЕЉИ И ПРЕДСЕДНИЦИ
Јасна Јанићијевић: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА „СВЕТИ САВА“ 

ЗА ГОДИНУ 2000.
САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“
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БРАТСТВО VI, 2002.

Танасије Младеновић: ПУТ ДО САВИНЕ ПОЉАНЕ
Снежана Самарџија: СВЕТИ САВА МЕЂУ ЈУНАЦИМА „СРЕДЊИХ 

ВРЕМЕНА“ ВУКОВЕ ЗБИРКЕ
Драгољуб Живојиновић: ВЕРСАЈСКИ МИРОВНИ СИСТЕМ 

– ИЗМЕЂУ НАЧЕЛА НАРОДНОСТИ И СТРАТЕГИЈСКИХ 
ЗАХТЕВА

Дарко Танасковић: ИСТОРИОГРАФСКЕ СТРАНПУТИЦЕ 
ЗВАНИЧНОГ БОШЊАШТВА

Владимир Стојанчевић: ПЕТАР КОСТИЋ – ИСТОРИЧАР 
ПРИЗРЕНА

Милан Ивановић: ПЕТАР КОСТИЋ О ЦРКВЕНИМ НЕПОКРЕТНИМ 
И ПОКРЕТНИМ СПОМЕНИЦИМА СРПСКОГ НАРОДА У 
ПРИЗРЕНУ И ОКОЛИНИ

Петар Влаховић: НАРОДНИ САБОРИ И САБОРОВАЊА У СРБИЈИ
Голуб М. Добрашиновић: „БЛАГОДЕТЕЉИ СРПСКОГ 

КЊИЖАРСТВА“
Борислава Лилић: ШКОЛЕ И ПРОСВЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ПИРОТСКОГ ОКРУГА ДО ОСЛОБОЂЕЊА ОД ТУРАКА
ИЗ ПУТНЕ БЕЛЕЖНИЦЕ
М. С. Гавриловић: МАШТАЊА И ЗБИЉЕ ПОД ЗИДИНАМА 

МАНАСТИРА ВОЉАВЧА
Петар Влаховић: УЗ СТОГОДИШЊИЦУ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА 

У БЕОГРАДУ (1901–2001)
ИЗ СТАРОГ „БРАСТВА“
Светозар Томић: ДЕСЕТОГОДИШЊИЦА УЈЕДИЊЕЊА СРБИЈЕ И 

ЦРНЕ ГОРЕ
ИЗ РАДА ДРУШТВА „СВЕТИ САВА“
Д. Зупан: ИМОВИНА ДРУШТВА „СВЕТИ САВА“
Арсен Ђуровић: ЧАСОПИС „БРАСТВО“ У СРПСКОЈ НАУЦИ И 

КУЛТУРИ
Проф. др Јасна Јанићијевић: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА У 2001. 

ГОДИНИ
САДРЖАЈ ПРЕТХОДНИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“
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БРАТСТВО VII, 2003.

Стеван Владислав Каћански: ПОД ЗАСТАВОМ СВ. САВЕ
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 
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