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У оквиру своје редовне Трибине посвећене великим
јубилејима српске историје и културе Друштво „Свети
Сава“ је обележило током пролећа 2010. године 150. годишњицу рођења једног од најзначанијих српских песника
– Војислава Илића (1860–1894). На уводном месту објављује се предавање одржано у Педагошком музеју у Београду, као и најпознатија песма о Светом Сави – Свети
Сава Војислава Илића.
Садржај XIV књиге „Братства“ посвећен је темама
из области које су редовно заступљене на страницама
часописа, из историје, књижевности, етнологије, науке,
културне историје. Старијем периоду српске историје
посвећен је прилог расправама о пореклу Великог жупана
Стефана Немање, као и напис о српској колонији у Ердељу у XV и XVI веку. Представљен је рад и велики допринос српској и светској науци Момчила Миланковића, Тихомира Ђорђевића, Војислава Мишковића. Објављује се
неколико прилога и оригиналних архивских докумената о
прославама Дана Светог Саве у XIX и XX веку (о првој светосавској светковини у Босни и Херцеговини, о прослави
у гимназији у Скопљу 1905). У посебном прилогу доноси се
културноисторијска слика Шапца.
У редовној рубрици „Из путне бележнице“ представљен је манастир Крупа на Врбасу, а у одељку „Срби у
свету“ објављује се потпуни прилог у коме су представљени Срби у Јужној Африци – други пут.
На крају часопис доноси извештај о раду Друштва
„Свети Сава“ у претходној години.
Уређивачки подбор

SVETI SAVA
Ко удара тако позно у дубини ноћног мира
На капији затвореној светогорског манастира?
„Већ је прошло тавно вече, и нема се поноћ хвата,
Седи оци, калуђери, отвор’те ми тешка врата.
Светлост ми душа хоће, а одмора слабе ноге,
Клонуло је моје тело, уморне су моје ноге –
Ал’ је крепка воља моја, што ме ноћас вама води,
Да посветим живот роду, отаџбини и слободи.
Презрео сам царске дворе, царску круну и порфиру,
И сад, ево, светлост тражим у скромноме манастиру.
Отвор’те ми, часни оци, манастирска тешка врата,
И примите царског сина кô најмлађег свога брата...“
Зашкрипаше тешка врата, а над њима сова прну
И с крештањем разви крила и склони се у ноћ црну.
А на прагу храма светог, где се божје име слави,
Са буктињом упаљеном, настојник се отац јави.
Он буктињу горе диже, изнад своје главе свете,
И угледа, чудећи се, безазлено босо дете.
Високо му бледо чело, помршене густе власи,
Али чело узвишено божанствена мудрост краси.
За руку га старац узе, пољуби му чело бледо,
А кроз сузе прошапута: „Примамо те, мило чедо“.
***
Векови су прохујали од чудесне оне ноћи, –
Векови су прохујали и многи ће јоште проћи –
Ал’ то дете јоште живи, јер његова живи слава,
Јер то дете беше Растко, син Немањин, свети Сава.
1889.
Војислав Илић
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VOJISLAV ILI]
(1860 – 1894)
1.
Године 1942, у јеку Другог светског рата, и у окупираној земљи,
српске власти донеле су Регулациони план за град Београд, којим је, између осталога, било предвиђено да се Далматинска улица прошири за
читава четири метра. Због тога је било потребно срушити неколико
старих кућа. Реконструкција Далматинске улице почела је 1943. године, и тада је срушена и кућа породице Илић, која је у деветнаестом
веку била стециште интелектуалаца, књижевника, па и политичара
тадашње Србије и Београда. Ову кућу купио је Јован Илић, песник и
политичар, отац четворице браће Илић. Купио ју је почетком седме
деценије деветнаестог века, тачније 1861. године. Сама кућа, пак,
саграђена је 1843. године, и дакле срушена после тачно једнога века.
Њен први власник била је извесна Јулијана, коју су, пошто је била изузетно дуговечна, сви упамтили као баба Јулу. Она је имала деветоро
унучади. За свако унуче посадила је уз ограду по један орах, и дуго су
становници Београда ову кућу, смештену преко пута чувене кафане
„Код седам Шваба“, ваљда по аналогији звали „Кућа код девет ораха“. Имање је било велико, а Јула сиромашила, па је почела да продаје
део по део. Највећи део имања и саму кућу купио је Јован Илић. У
њој су одрастала и његова деца, међу њима и најславнији међу њима, песник Војислав Илић. Кућу је, после смрти Јована Илића, купила
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породица Дивац, која је дуго чувала тапију са потписима Јована и
Војислава Илића, али се та тапија у Другом светском рату изгубила.
Нестанком ове куће, нестао је материјални траг о једној песничкој
породици и о једном времену значајном за културну и књижевну историју нашег народа. А у њој једном члану те породице, Војиславу Илићу, припада засигурно једно од највиших места.
Мора се истаћи, такође, да је у току окупације, године 1944. на свечан начин обележено пола века од смрти Војислава Илића, и да је то прво обележавање – иако у невреме – неког јубилеја овога песника. Уосталом, анкете које су тада вођене у београдским књижарама показивале
су да Војислав Илић спада међу најчитаније српске писце, уз Јована
Дучића, Милана Ракића, Вељка Петровића и Милоша Црњанског. Истицана је у пригодним текстовима „интелектуалност“ Илићеве поезије
(за разлику од „емоционалности“ Бранка Радичевића и „пасионалности“ Ђуре Јакшића“), а усред окупације и националистичке идеологије која је са свих страна наметана, ипак се пробијао и глас анонимног
аутора који је тврдио да је величина Војислава Илића у томе што је био
„одраз интелектуалне епохе, а не расне, националне!“ Одржана је свечана академија у Коларчевом народном универзитету на којој је говорио Момир Вељковић (и ова његова беседа биће му стављена на душу
одмах после ослобођења, када ће бити стрељан). Владан Стојановић
Зоровавељ у свом есеју у недељнику „Српски народ“ назвао је Илића
„архитектом“, „математичарем“, „Архимедом српског стиха“, и закључио: „С Војиславом Илићем у српској књижевности интелектуалност је
однела превагу над реторичношћу... Песма је постала ерудиција стваралачког достојанства... Илић је подарио тзв. суму поетике, коју и добро подражавати значило је бити солидан песник.“ Посебно је истицао
чињеницу да се у Илићевој поезији види „спој националног осећања
и европске традиције.“ Тако је први пут, нажалост, у времену сасвим
неподесном за поезију, Војислав Илић добио свечани, али и свестрани
осврт на своју личност и дело. Требало је, међутим, да прође пола века
од преране његове смрти.

2.
Живот ниједнога српскога писца (сем, можда, Момчила Настасијевића) није био тако везан за породицу, па није ни чудно што је и
Илићев живот и пе снички рад по сматран у том ширем породичном
оквиру. Главна слика већ је добро позната, и склапала се у по следњих неколико деценија, да би била сумирана у истраживањима Ми-
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лорада Павића. Зна се да је Илићево порекло јужно србијанско, и да
му је прадед Прока био нишки мумџија. Прокин син Николча (а не
Никола, како се че сто назива) убио је Турчина који му је обешчастио
се стру од тетке, па је 1806. године пребегао устаницима. По сле
слома устанка, Николча је остао у Београду. По ставља се питање
није ли са његове стране потицала она „спутана бујна нарав“ песникова, коју у својим сећањима помиње пе сников брат Милутин
Илић? Николча је остао у Београду под Турцима, а почетни капитал
зарадио тако што је сакупљао и сахрањивао окужене лешеве. Од
тог новца отворио је и сам мумџијску радњу, и тако наставио породичну занатску традицију. Оженио се угледном и богатом Станом
Станојловић из Ре сника, чији су преци, старином од Подгорице, засновали ово село, данашње београдско насеље. Уз то, Станин отац
Станојло био је и писмен човек, што је била реткост за то доба. Рођен је 1753. године (а не, како се до сад мислило, 1733), и био још жив
1848. године, када му је унук, Јован Илић, у Ре сник довео младог, а
већ омиљеног пе сника, Бранка Радичевића. Пе сников деда Николча,
иначе, није довољно истражена личност. Живот му није био претерано срећан, ни дуг, а окончао се трагично. Он је, поред свог заната,
био и лиферант за турску војну по саду у Београду. Зарадио је тако
велику своту, али тек што је са Станом добио кћи Живку (1822) и
сина Јована, потоњег пе сника (1824), физичко, а и ментално здравље почело је нагло да му се погоршава. До сад није било потврда
шта је томе узрок, али у Историјском архиву Београда има до ста
докумената о „мумџији Николчи Илићу“. Поред меница, признаница, налазе се ту и неки полицијски извештаји, али и један лекарски
извештај, са неколиким примерима заразних боле сти у тадашњем
Београду. Ту је забележен и Николча Прокић (презиме је уписано по
његовом оцу Проки). Онако како је лекар представио његово стање,
може се закључити да је боловао од сифилиса, и да је то снажно
утицало и на његово душевно стање. И већ 1826. године Николча је
извршио самоубиство, а Стана се 1828. године преудала за породичног пријатеља Илију, који је веома утицао на Јована који ће по њему
и узети презиме Илијић, тј. Илић. Зна се и када је то било. Године
1831. Јован је у основну школу уписан као Николић (по оцу), а од другог разреда пише уз његово име искључиво Илијић.
Јован Илић је и сам био вешт трговац, знао је да увећа богатство, али је увек остајао скроман, свестан свог варошког, занатског
порекла. И када је већ био министарски саветник, кућу је 1861. године, како смо показали, подигао у тадашњем предграђу – Палилули.
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Према томе, то не може бити родна кућа Војислава Илића, како се
то већ пун век по инерцији тврди. Уосталом, и тачна година рођења
Војислава Илића утврђена је релативно касно, тек 1926. године. Илићев школски друг, гимназијски професор и културни радник Петар Ј.
Петровић тада је у Протоколу крштених цркве св. Марка, на стр.
113, пронашао податак да се Војислав Илић родио 8/20. априла 1860.
године, и да му је кум на крштењу био Димитрије Матић, који ће касније бити министар просвете и црквених послова. Дакле, у нову кућу
Војислав је био унет као беба од годину дана!
Осамдесетих година Јован Илић политички стоји лоше и одлази
у пензију. Тада Илићи доспевају у лош материјални положај, што је
очигледно у младим Јовановим синовима распиривало бунт. Ипак, држало их је „старо господство“, због кога се никада нису партијски
ангажовали. Но, у ово доба млади Војислав је идеолошки близак радикалима. Управо тих, осамдесетих година деветнаестог века, дом
Илићевих је стециште књижевника, културних и политичких радника из Србије и Хрватске. У свом познатом сећању, Бранислав Нушић,
мимо себе, помиње тридесет шест личности које су све, свака на свој
начин, обележиле то доба у Србији.

3.
Тада и Војсилав Илић почиње да пише. У почетку се чини да је
најпретежнији био Змајев утицај, и то из Ђулића и Ђулића увелака.
Таква је песма с краја 1881. године, Привиђење, сва у тону Змајеве
поезије:
Божанствена слика њена
Синоћ ми се у сну јави.
Имала је зелен венац
На суморној, бледој глави...
Тако дуси тону, блуде,
Са светињом доба стара.
Тако небо снове буди,
Да силније разочара.
Но, то су године када Илић стално лута између романтичарских одсева и већ превазиђених тенденција, и новога израза. Јер, само годину дана по сле ове пе сме која је сва у духу прецвалог позног
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романтизма, Илић ће писати, у сасвим другом кључу, пе сму о величини али и погубно сти лепоте – свог Тибула. Тих година стално
је његова по е зија на клацкалици између та два пола. Тако готово
истовремено пише и пе сме које као да су настајале у доба раног
романтизма (Љубичица, Неверство, Пролеће, Под љупким небом)
и пе сме модерног, интелектуализованог и стишаног израза које
већ наговештавају елементе симболистичке по етике (Једна ноћ, У
ноћи, Између неба и земље, Тасов опроштај). Тих година је и пуно
читао, че сто некритички, тражећи себи не толико узора, колико
подстицаја. Најчешће се говори о руском и донекле француском
утицају. Али, изгледа да је Илић, макар и у рудиментарном виду,
знао и немачки је зик! У науци до сад није примећено да је његова песма Лаку ноћ уствари парафраза једне пе сме анонимног немачког
пе сника (Gute Nacht):
Лаку ноћ, лаку ноћ!
Сунце тоне за планине,
И последњи трне зрак
Лаку ноћ, лаку ноћ!
Док не сване зора плава,
Док не гране бели дан,
Лаку ноћ!
А немачка песма:
Gute Nacht! Gute Nacht!
Allen Müden sei gebracht!
Neigt der Tag stille zu Ende,
Bis der Morgen ist erwacht.
Gute Nacht! Gute Nacht!
(Лака ноћ! Лака ноћ
нека дође свима који су уморни!
Дан се лагано клони смирају,
Док не сване зора.
Лаку ноћ! Лаку ноћ!)
Тих година настаје и његова песма са светосавском тематиком,
под називом Свети Сава, која је данас мање позната од истоимене
песме коју ће Илић написати 1889. године. Зато је вреди навести:
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Над атонским храмом, још у давно време,
Подиже се бура усред ноћи неме.
И док мрачним крилом за небо се хвата,
Неко живо лупну у храстова врата.
Игуман се диже. На уласку самом
Стојало је момче, увијено тамом.
У његовој руци, што је горе диже,
С упаљена луча рујни пламен лиже.
Дим се вије, мота – и колути јуре
У капију тврду и зидине суре.
Ко је ово момче? Који јад га слама?
И шта тражи ноћас од божијег храма?
Црн, себарски плашт му млада плећа краси,
По коме су пале коврџасте власи.
А по витком стасу, што га дичи тако,
Тврдом се је ликом опасао јако.
И он смерно стоји. О његовом врату
Само крст трепери у сувоме злату.
То бејаше Растко. Син Немањин то је,
Што је царске дворе оставио своје.
Јер га љубав гони, јер га жеља слама
Да постане слугом божијега храма.
Црн, себарски плашт му млада плећа краси,
По коме су пале коврџасте власи.
И над лепом главом, у дубини мрака,
Сјајан колут сија од најлепшег зрака.
Но, Илићев песнички глас доћи ће до пуног изражаја подстакнут
судбоносним историјским догађајима, то јест сломом Тимочке буне.
И сам поражен народном трагедијом, Илић је најпре у песми Исповест исказао и тугу и резигнацију, али и веру у људску потребу да
трага за истином и чезне за слободом. Отпочела као солипсистичка
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поема о узалудности и ништавности сваког људског хтења и таштине и пролазности сваке наде, песма Исповест прерастала је (а писана
је у више верзија током две године) у оптужбу против власти и самога краља Милана, у чијој Србији „свуд се шири ноћ, дубока ноћ!“ Чак
ни призив славне прошлости нема више никаквога дејства. Песник
експлицитно вели: „Прошлост је гробље.“ То ће, мора се рећи, бити
константа његовог промишљања историје, опште и српске. Исти
тај стих поновиће и у песми Муратово тулбе – од Косовског мита и
завета није остало ништа, сем гробља!
Ако је у песми Исповест (која управо због алузије на Тимочку буну
није могла бити штампана пуне две године) допуштао да га тама
савлада, и песимизам опхрва, Илић је у другој песми из тога доба, инспирисаној истим догађајем, у песми Грм, указао на прикривену и затајену снагу народа кога јесте ошинула „муња“, и кога ломе „хладни
ветрови“, али „он ће бити ту“, упркос томе, и заувек!
Други крупан догађај пада управо у то време, и тиче се Илићевог
интимног живота. После тренутних опчињености трима женама
– глумицом Зорком Коларовић (то је Зора из спева Рибар), и двема
књижевницама, Персидом Стојковић (чија је прича Дете у рају инспирисала Војислава Илића да напише Зимску идилу) и Милевом Станишић (која је, као и Илић, преводила Љермонтова), Војислав се заљубио у кћер Ђуре Јакшића, Тијану. Као траг те љубави остао је
читав низ песама испеваних од 1881. до 1883. године. Илић се оженио
Тијаном 14. новембра 1883, а кумови су му били школски друг Петар
Ј. Петровић и млади Јосиф Маринковић, композитор (који је управо
тада компоновао музику на Илићеву песму Грм). Да Војислав није био
зрео за женидбу сматрали су многи, па и његов отац Јован: „Не може ни себе да храни, него је пао другоме на врат, а како ће тек жену
хранити!“ Тијана је, уз то, имала само шеснаест година. У то време
Војислав се спремао за пут у Париз и наговорио своју ташту да покрене спор против Одбора за издавање дела Ђуре Јакшића, тражећи велику своту новца. Исплела се ружна афера, која је најмање служила
на част песнику. Ипак, Војислав је волео и поштовао Тијану, а судећи
по њеним писмима, и она је била веома срећна у браку. Но, време се
тада за песника убрзава као у акцелератору. Довољно је поређати
датуме па видети какви су све ломови стизали Војислава Илића. Тијанино писмо сестри у коме она, у другом стању (она и Војислав већ су
добили кћер Зорку), весело пише о дивном животу и великој срећи написано је 7. јула 1885. године. Син Момчило родио се 6. августа 1885,
а умро је као беба, већ 7. октобра 1885. године. Исцрпљена порођајем,
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од туберкулозе умире и Тијана, 25. новембра 1885, а већ 11. децембра
1885. године умире и кћи Зорка. Ако је у својим пе сничким почецима
ишао стопама Змајевим, сада више та веза није више литерарна,
већ животна – и Војислав Илић остаје без целе породице. Драгутин Илић је у тој трагедији видео зачетак пропадања свога брата:
„Тијанина смрт оставила је дубок траг у Војислављевом животу...
Услед тога је ударио у испаде неуредног живота. До тада у сваком
погледу умерен, он је сада почео да живи бурно...“ Уз то, ступио је
у скандалозну везу са Тијанином се стром Милевом, учитељицом. Милева као да је била прекогробна веза са Тијаном. Због тог скандала,
она је била премештена у унутрашњост Србије, а Војислав је и сам
био све стан какав одијум је изазвао, и о томе писао уреднику „Летописа Матице српске“ Милану Савићу: „О даљој мојој историји
не могу да ти пишем, али могу да ти јавим да она још није свршена.
Крв ми појури у главу, и долази ми да самога себе рукама удавим,
због осећаја који ме у пропаст води. Пиши ми, али те као пријатеља
молим, немој да ми пишеш ништа даље о томе што би ме могло подсећати на срамоте и понижења која сам доживео. Левица (Милева;
прим. Б. Ђ.) је учитељица у Варварину. Она ми пише сваки дан и млого.“ Ту везу је прекинула Милева, удавши се 1888. године за Ристу
Протића, али је и она већ следеће године умрла. Занимљиво је да је
још и 1892. године, из Турн Северина, ожењен и са новом породицом,
Војислав Илић Милану Савићу писао да није Тијана, већ да је Милева
била његова највећа љубав!
У време Милевине смрти, међутим, Војислав је већ био у другом
браку, са Зорком Филиповић из Госпођинаца. Оженио се јула 1888. године, а венчање умало није отказано, јер су га вече пре тога аустријске власти ухапсиле зато што је пијан у Новом Саду псовао Аустрију
и „цара Фрању“. Неколико година које је затим још поживео биле
су за њега тек нешто мирније. Добио је први пут неку врсту државне службе, истина, бедно плаћене. Најпре је био коректор Државне
штампарије, а потом чиновник српског конзулата у Солуну. Када је
одатле повучен, смењен и остављен без средстава за живот, а породица му се увећала, Војсилав Илић је постао жестоки противник
радикала. Стање у тој странци описао је стиховима:
Свак за себе ради, сви за себе живе,
Само се за пропаст узајамно криве.
Па шта ме се тиче њихово весеље,
Или њине наде, или њине жеље!
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И када их чујем на каквоме већу
Слушаћу их хладно, ал' спорити нећу.
Гадићу се само у срцу и души –
И звиждаћу тако да им звоне уши!
За Војислава Илића Никола Пашић је после свога покајничкога и
удворичкога писма краљу Александру Обреновићу био мртав и као политичар и као човек, што песник апострофира у песми Смрт Катонова:
Нека је проклет и презрен лукави избраник рода,
Што мирно пред собом гледа кад земљи мре слобода!
У то време пише и сатиричне стихове. У некима од њих препознајемо скоро домановићевски тон, а поглавито у стиховима којима карикира
и пародише политичку острашћеност и загриженост српског народа
(као у песми Србин у рају). У таквом стању, Војислав Илић као да је
једва дочекао да се упразни место српског учитеља у Турн Северину, у Румунији, и тамо је просто побегао, оставивши у Београду и жену и децу.

4.
Радећи у Школи Српско-словенске општине Војислав Илић не само да није нашао жељени мир, већ су га потпуно захватили очај и
безнађе. О себи говори да је запао у „мизеран положај“, своје ученике
назива „одвратном дечурлијом“. „Просто бих се убио“, вели у једном
писму. У другом: „Живим као пчела на брусу.“ С једне стране, пише
носталгичне песме Зорки. С друге, својим пријатељима у писмима говори о еротским доживљајима са собарицом. Од свег тог живота у
Турн Северину остала је једна од најлепших његових песама – Елегија
на развалинама куле Северове, у којој је досегао пуноћу израза и која
је по својој суштини чиста симболистичка песма:
Садашњост моја је пуста, ко пуста пећина нека,
И у њој суморно звони мој слаби и празан глас.
Прошлост је протекла моја ко бурна планинска река,
А с њоме радости моје ко рајски један час.
Ко звук изгубљен давно, за све што беше лепо,
За отаџбину, за љубав, за младог друга свог.
Спокојство и дане своје ја сам жртвово слепо,
И силе духа мог.
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И све је пропало редом: завичај, љубав и друзи,
Па и топлина жеља, и вера, па и над.
И ја сам остао самац. О, појте песму о тузи!
Смртно је моје тело разорен, празан град.

5.
Трачак наде, међутим, указао се 1892. године, када су у Србији на
власт дошли либерали. Војислав Илић се вратио у Београд на позив
новопостављеног министра унутрашњих дела Стојана Рибарца. Том
истом Рибарцу Војислав је нешто раније написао оштар епиграм.
Но, уместо освете, стигло је прво указно (званично) ухлебљење за
песника. Рибарац је, наиме, толико волео Илићеву поезију да је све његове песме знао напамет! Стога га је у свом министарству и поставио за писара, са јасном свешћу да од Илића као чиновника неће бити
вајде: „То је привидно. Нек седи тамо и нек пише стихове.“ Но, неке
вајде од овога намештења Илићева породица није видела. Знатно касније, Зорка Илић се сећала: „Иако је добио указну службу, ништа боље није било. Како смо ми у животу на крај излазили, Бог свети зна.
Ишла сам с њим када је примао паре и узимала му новац из руку истог
момента... Иначе, све пролумпује или тако разда...“
Но, недуго затим, Војислав Илић је добио службу у српском конзулату у Приштини. Оно мало времена које је тамо провео (око годину
и по дана) били су, по свему судећи, најспокојнији и најсрећнији часови
његовог кратког живота. Конзул је био његов стари пријатељ, књижевник Бранислав Нушић, с којим је водио разговоре о поезији. Сем
тога, у Приштини је он боравио са породицом, која је тад већ бројала
и троје деце (Светлану, Јелену и Милутина). Чак је и чиновнички посао врло савесно обављао. У часовима предаха пекао је ракију, радио
у башти. Обилазио је Косово и сакупљао предања и легенде. Правио
је скицу за спев о Косову, а поред неколико песама, тада је написао и
своје најзрелије дело – спев Амор на селу. Но, није му било суђено да
дуго ужива у најзад пронађеном миру.

6.
Војислав Илић дуго је боловао од туберколозе, којом га је, највероватније, заразила Тијана Јакшић. Болест се по степено развијала. Године 1886. писао је да га „боле груди“, да „повремено
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кашље“. Већ четири године доцније, 1890, имао је тешку кризу, и
једва преживео: „Хала ме је изела, крв сам пропљувао, те су од мене остале само ко сти.“ Неуредан живот оставио је трага. Јула
1893. Војислав је већ тежак боле сник. Тада је био по следњи пут
у Београду, и сви су то приметили и питали се колико ће још живети. Војна вежба на коју је морао да иде у октобру 1893. године
је потпуно уништила његова плућа. Зорки је тада написао: „Каква је неопро стива глупост учињена са мном.“ У војном табору
написао је по следњу своју пе сму, Са погледом угашеним, у којој је
представио себе на одру. У по следњем писму које је са боле сничке
по стеље по слао Нушићу (и које је до Нушића стигло истовремено
са телеграмом о Илићевој смрти!), пе сник је осликао своје ужасно
стање: „Сад имам једну ужасну муку: ноге ме издале. Ономад, у
недељу, хтео сам да се мало прођем, али при силаску ме ноге тако
издаду да сам до кућних басамака и у самој соби пао неколико пута
и прилично се угрувао. Ето, тако стоји са мном!“ Коначно му је,
21. јануара 1894. године, стигао онај по следњи гост из његове раније истоимене пе сме и убележио га у Књигу:
Чудноват некакав гост. Усне му грозно се смеше.
Из празних шупљина очних студена пустош се шири.
У руци држаше косу. То самрт ледена беше.
Војислав Илић имао је велику сахрану. Погребу је присуствовало близу шест хиљада људи. Певало је пет певачких друштава, а
дошао је и краљев изасланик, те многи бивши министри. Но, како
су приметили новинари „Дневног листа“, била је то лицемерна церемонија: „Погреб је био величанствен. Жао нам је што само то, и
ниједно више добро дело према великом пе снику, не можемо поменути.“ И остали новински чланци имали су исти тон. У „Виделу“
је на годишњицу пе сникове смрти изашао чланак Крокодилске сузе:
„А кад је умро, поред свега слављења и поред све почасти указане
његовом мртвом телу, заборавило се на његову живу породицу. Ако
је за живота пе сникова породица живела сиромашно, по сле његове смрти живи мученички.“ Тек 1902. године Скупштина Краљевине Србије доделила је скромну помоћ пе сниковој удовици. Додатна
срамота стигла је по смртно пе сника 1904. године, када је Српска
књижевна задруга издала Споменицу у којој су објављени и текстови који су представљали напад на његово пе сништво (Марка Цара,
Милорада Шапчанина, и слични)! Те године му је подигнута биста
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на Калемегдану, али у томе није узела учешће држава. Када су у Првом светском рату пропали и сви пе сникови рукописи, могло се рећи
да је најзад од њега остало само оно претежније, и вечно. Његова
непролазна поезија.
Бојан Ђорђевић

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 релевантних 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
Љ. Јухас-Георгијевска, Стефан Првовенчани – Сабрани списи, стр. 64.
Диоклитија, место рођења Немањиног оца је несумњиво у близини Рибнице где
ће бити рођен Немања. Рибница је данашњи део Подгорице.
1
2
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познатог и знаног као Урош I3. Ови Стефанови подаци се у потпуности слажу са хронологијом и пореклом жупана Марка и његовог старијег 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 Рибници 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 Бодинов син Ђорђе. Међутим, убрзо, 1114. године, по наредби византијског 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 ћерком 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 Градихна свргао Уроша и на рашки трон поставио свог таста Стефана
Вукана.6 Постоји претпоставка да је Уроша свргао Завида, син покојног великог жупана Вукана I а све опет под недоказаном тврдњом
да је он отац Немањин7.
3
Ж. Андрејић, Тихомири, Уроши, Вукани, Мирослави, Завиде и Немање, или о
пореклу жупана Стефана Немање, Новопазарски зборник 26, Нови Пазар 2002, стр.
37–82. Исти, Свети Сава, Рача 2004, стр. 5–55; Исти, Прилог истраживању о великим жупанима Примиславу и Белушу и претпоставка о њиховим могућим потомцима, Митолошки зборник 13, Рача 2005, стр. 43–50. Исти, Света српска лоза, Рача 2005; Исти, Црква свете Богородице у Доњој Каменици, Рача 2007, стр. 27–38;
Исти, Ко је хумски кнез Мирослав и када је настало његово јеванђеље, Митолошки
зборник 18, Рача 2008, стр. 133–149.
4
Да су Вукан и Марко рођена браћа давно је успостављена историјска претпоставка. Урош и Стефан Вукан се засигурно помињу као синовци великог жупана
Вукана, односно синови његовог брата.
5
С. Мијушковић, Летопис попа Дукљанина, Титоград 1967, стр. 272–276.
6
П. Срећковић, Историја српског народа I, Београд 1884, стр. 418.
7
Т. Живковић, Портрети српских владара, Београд 2006, стр. 114.
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После 1127. године, Ђорђе хвата кнеза Михајла, сина краља Владимира, 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 Алексија 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 Првослав, 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 његов 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 Манојла, 1143. године. Затим, Дукљанин каже да су против Радослава
устали „неки злотвори који беху непријатељи од давнина и одметнуше 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 историјски 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 храму 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
С. Мијушковић, Летопис попа Дукљанина, стр. 276–281.
Исто, стр. 281–282.
10
M. Orbin, Kraljevstvo Slavena, str. 258.
11
По свему судећи, после смрти краља Градихне, његова супруга, Немањина сестра се вратила у Топлицу где се, највероватније, замонашила а после смрти је ту
и сахрањена.
12
Љ. Г. Јухас, Стара српска књижевност – житија, Београд 1987, стр. 35.
13
Д. Богдановић, Старе српске биографије, Београд 1968, стр. 67.
14
Л. Мирковић, Животи Св. Саве и Св. Симеона, Београд 1938, стр. 223.
8

9
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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. династије Војисављевића.
Када је после српско-византијског рата, 1046. године, кнез Стефан Војислав заузео Рашку она је постала удеона област његовог
сина Предимира. Предимир се том приликом оженио Прехвалом а потом 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 Прехвалом, 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 Прехвалом 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. Побуну су изазвали Мирослав и Страшимир синови хумског кнеза Љутовита. 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 Радослав 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 Кочапару, сину краља Радослава, који је био ожењен ћерком босанског бана
(Стефана).19 У бици на реци Морачи Вукан и Кочапар су потукли противкраља Доброслава кога су заробили и засужњили у Рашкој, 1101.
године. Пошто је своју кћер удао за Владимира, новог краља, Вукан је
E. Perčić, Ljetopis popa Dukljanina, стр. 62.
M. Orbin, Kraljevstvo Slavena, str. 283.
17
С. Богдановић (Синиша), Родослов династије Беле – Павлимира и Тјехомила,
Летопис Матице српске, 156, св. 4, Нови Сад 1888, стр. 44.
18
С. Мијушковић, Летопис попа Дукаљанина, стр. 259.
19
Исто, стр. 270–271.
15
16
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ослободио Доброслава јер је био стриц његовог зета.20 За Кочапаровог 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 његову 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 Бодина“.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 рашки 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 успео 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 Предимиров други шурак имајући у виду да је Радиград постављен за жупана у Оногошту. Овај други син рашког жупана се зове, како Дукљанин
каже, име Плена23 или Пигна. Дакле, сасвим јасно произилази, да су
Исто, стр. 271.
E. Perčić, Ljetopisi popa Dukljanina, стр. 85.
22
Љ. Ковачевић, Неколика питања о Стефану Немањи, Глас СКА LVIII, Београд
1900, стр. 60.
23
Други син рашког жупана има врло чудно име које се објашњава ближе другим
а и то нам није разумљиво. У српскословенском језику реч „плена“ и „плјан“ значи ланац, оков и плен (С. Петровић, Речник црквенословенског језика, Ср. Карловци 1935,
стр. 154–155.). У Жичкој повељи се помиње Пљен (Љ. Јухас-Георгиевска, Стефан
20
21
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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 српског краља Радослава чију је владарску грану лозе потиснуо краљ
Михајло и његов син Бодин.
Ово нису једине родбинске везе српске владарске куће рода
Војислављевића и рашких жупана. И Драгимир, отац Стефана
Војислава био је ожењен ћерком рашког жупана Љутомира који је
погинуо на реци Ибар, 960–962. године.24 Пре Љутомира, Дукљанин 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 усудио назвати краљем или баном већ само великим жупаном“.27 Техомилови 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. Техомилов син је Љутомир а имао је и још једног неименованог сина.
Техомилова унука, кћер Љутомирова, била је супруга кнеза Драгимира и мајка Стефана Војислава.
***
Првовенчани – Сабрани списи, стр. 111.). Ова старословенска реч је основа за речи:
плјанају, плјанју, плјанение у значењу: пленити, одвести у ропство, заробљавати. (С.
Петровић, Речник црквенословенског језика, стр. 155.) У Вуковом народном језику
„пига“, односно „пигав“ означава пегавог човека (В. Ст. Караџић, Српски ријечник,
Београд 1969, стр. 499.). Слободније тумачење имена другог сина рашког жупана,
који је био одведен у ропство, било би Пегави.
24
M. Orbin, Kraljevstvo Slavena, str. 281; E. Perčić, Ljetopis popa Dukljanina, стр. 59.
25
Исто, стр. 56–57.
26
Т. Живковић, Портрети српских владара, Београд 2006, стр. 52.
27
M. Orbin, Kraljevstvo Slavena, стр. 280; *** Историја Црне Горе, Титоград
1967, стр. 408.
28
E. Perčić, Ljetopisi popa Dukljanina, 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 Немања родио, 1113. године, у дукљанској Рибници.
Потом, Св. Сава тврди: „... и, кад је то дете било изнесено овамо (у Рас), прими га епископ цркве Св. Апостола и, дав молитву младенцу, миром га помаза, па и друго крштење прими“30; затим, Стефан 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 младићства (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 истоку...“.33 Дакле, у то време источну област Рашке представљају Топлица, 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
Д. Богдановић, Старе српске биографије, стр. 63–66.
Љ. Г. Јухас, Стара српска књижевност, стр. 35.
31
Д. Богдановић, Старе српске биографије, стр. 67–68.
32
Д. Богдановић, стр. 68.
33
Л. Мирковић, стр. 224.
34
Руварац је сматрао да је Немањина супруга Ана „незнаног рода“ (И. Руварац,
Вукан, најстарији син Стефана Немање и Вукановићи, Годишњак Н. Чупића X, Београд 1888. стр. 1.), а Панта Срећковић је претпостављао да је Ана ћерка дукљанског
краља Ђорђа Бодина (П. Срећковић, Историја српског народа II, Београд 1888, стр.
29
30
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Стојан Новаковић је добро наслутио да су Немањини део и делови 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 четворице браће, иако ни они нису сви рођена браћа, добро су фундиране.
Новаковић је дошао и до врло важног закључка да је Рашка под управом великог жупана Вукана, заправо, Немањина „дедина“ и да је она
била већа од Немањиног „отачаства“.36 Потом је Љуба Ковачевић запазио 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 директно 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 припадао „некој владајућој породици, јер се на други начин није дедина могла
12). У новије време постоји претпоставка да је Ана била родом из Беле Цркве – Топлице. (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. Новаковић, Земљиште радње Немањине, стр. 81.
36
Исто, стр. 182. Овим Новаковићевим закључцима мало шта се могло додати
до данас. (М. Благојевић, О „Земљишту радње Немањине“, Стефан Немања – Свети Симеон Мироточиви, Београд 2000, стр. 65–74.)
37
Љ. Ковачевић, Неколика питања о Стефану Немањи, Глас СКА LVIII, Београд
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 претпоставио 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 закључак 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 Немањиним пореклом...“. Две дедовине Немањине су „источна“ и „западна“ 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 додатно осветљавају ове догађаје: „(Немања) дође у цркву Светих апостола
Петра и Павла, која је усред Раса, и ту прими свето крштење руком преосвештеног 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. години 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 Немању са титулом кнеза и, заправио, уздигао у ранг владара који је њему
потчињен.43
Р. Новаковић, Где се налазила Србија од VII до XII века, Београд 1981, стр.
140–144, 146.
39
Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи, стр. 16–19.
40
С. Мандић, Велика господа све српске земље, Београд 1968, стр. 46.
41
Р. Новаковић, Где се налазила Србија од VII до XII века, стр. 142.
42
М. Благојевић, Српске удеоне кнежевине, Зборник радова Византолошког института 36, Београд 1997, стр. 59.
43
М. Благојевић, Велики кнез и земаљски кнез, Зборник радова Византолошког
института 41, Београд 2004, стр. 298.
38
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И у Хиландарској повељи, из 1198. године, помиње се свето крштење 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 коначно постао врховни господар Србије и Рашке победивши браћу после 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. година, од 1127. година, а то би значило да је убрзо и ожењен. То је време 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. Срећковић је претпостављао да је дукљански владар Градихна, зет Стефана 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 Стефана 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 Јосифа 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 Немања добио поменуте жупе и био ожењен ћерком краља Ђорђа Бодина 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 жупана 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.
А. Соловјев, Повеља Стефана Немање 1198–1199, Прилози V, Београд 1925,
стр. 282–283.
45
П. Срећковић, Историја српског народа 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 постао византијски цар и када се завршила власт српског великог жупана 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 (Комнин)... приближив се нишевској страни... посла по њ’ да дође на
виђење... прими га с царском љубављу и пољуби га... Одликова га
царским достојанством... и одвојив му од своје земље, даде му знану 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 цариградски 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, ћерУ средњем веку се пунолетство стицало за дечаке са 14, а за девојчице са 12
година старости. То је било и време када се достизала полна зрелост и стицало право
на склапање брака.
47
Стефан Првовенчани, Сабрани списи, стр. 65.
48
Д. Богдановић, стр. 68.
49
Исто.
50
О пореклу Немањине жене Ане постоје различита сведочанства и домишљања. (Ж. Андрејић, Тихомири, Уроши, Вукани, Мирослави, Завиде и Немање, или о пореклу жупана Стефана Немање, стр. 59–60.)
46
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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 претендент 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 кнеза 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 године 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. године, 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, Свети Сава, 36–37; Исти, Рани банови Босне, Гласник 5, Бања Лука 2007, стр. 116–119.
52
В. Станковић, Манојло Комнен, Београд 2008, стр. 269.
53
У прилог томе, да смо у праву говори и експертиза скелета монахиње Анастасије из Студенице која је показала да је умрла када је имала „до 70. година“ 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
Сава Немањић, Живот Стефана Немање, Београд 1980, стр. 54.
55
Д. Богдановић, стр. 90.
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слично, тврди и Доментијан56: „Када је благоверни и благочастиви...
самодржавни господин Стефан, великославни и велеродни и превелики 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 самодржаван, 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 (Првовенчани) 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 великих жупана. Вукан и Вука би били из првог Немањиног брака.
До данас је остало непознато који царски сан – чин је Немања добио од цара Манојла Комнина приликом женидбе. Јиречек је претпоставио 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. Српскословенска реч „јуност“ значи младост и раскош, али има и значење момак
– слуга.59 Јасно је да Немања и у време првог сусрета са Манојлом
Л. Марковић, стр. 27.
Постоји мишљење да је први сусрет Манојла и Немање био тек 1158. или
1159. године. (С. Пириватрић, Прилог хронологији почетка Немањине власти, ЗРВИ
XXIX–XXX, Београд 1991, стр. 129.)
58
К. Јиречек, Историја Срба I, Београд 1978, стр. 148.
59
С. Петковић, Речник црквенословенског језика, стр. 320.
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57

36

БРАТСТВО

није млад. То значи да је Првовенчани уместо грчке употребио једну
српскословенску реч у значењу слуга – јуноша. Заправо, сваки поданик владара, нижи или виши, у пренесеном значењу јесте слуга. Личност са ниском титулом слуге била је особа која је обављала послове
чиновника на двору. Зато је реалније мислити да је Немања добио титулу 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. Потом, констатује да Господ „просветиће га божанством му благодаћу,
и разагнаће мрачну таму браће своје и разориће безаконе њихове савете... Пошто његова старија браћа савећаше зли савет, злом ревношћу
тражили су да озлобе преподобног...“62 Немањина браћа су се састала 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 територије 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 непосред60
Титулу слуге и великог слуге поседовали су Драгослав, Бранко (Младеновић),
Дабижив Чихорић, Прибац (Хребељановић) и Јован Оливер. Прибац је био прво логотет, а затим слуга и најзад велики слуга. Јован Оливер је био велики војвода, велики
слуга, велики челник, севастократор и на крају деспот. Звање великог слуге се изједначава са византијском титулом велики доместик која се по Псеудо-Кодину налазила на седмом месту. (К. Јиречек, Ј. Радоњић, Историја Срба II, Београд 1978, стр.
23.; Р. Михаљчић, Велики слуга, у: Лексикон српског средњег века, Београд 2002, стр.
74.) У Византији, X–XII века, доместик и велики доместик је врховни заповедник војске (Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 1993, стр. 347.).
61
Л. Мирковић, 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 великом 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 журно зидати у
отачаству својем, у Топлици, храм Пресвете Богородице... са... подручјем својим, по имену Аном. И предаде јој храм Пресвете, да се стара о њему...“65 Доментијан је, по обичају, нешто прецизнији и шири у
излагању: „И живећи на истоку у своме делу, поче зидати манастир
у име пресвете Богородице... би свршен манастир пресвете Богородице...“66 Дакле, после неуспелих напада, убрзо после 1155. године, Немања схвата да може и више и журно почиње са својом супругом Аном
изградњу манастира Св. Богородице на ушћу Косанице у Топлицу. Изградња ове цркве и манастира је прошла у миру иако је изазвала позорност његове браће.
Међутим, нова Немањина одлука, акција и нов градитељски чин
изазива против мере: „... док је зидао храм светог чудотворца и брзог у бедама помоћника Николе, опет браћа његова... дођоше да ожалосте Светог, говорећи: – Шта радиш то, не договорив се о томе
с нама...“ (Стефан Првовенчани).67 О свему овоме нас убедљивије
обавештава Доментијан: „И док се још на истоку бавио... и опет у
томе своме делу поче зидати други манастир... великог архијереја Николе... и брзом помоћу брзога помоћника (Николе) и топлом љубављу
преподобнога (Симеона Немање) (мисли се само на њега, а неће бити
63
64
65
66
67

Исто, стр. 226.
Љ. Г. Јухас, стр. 24.
Д. Богдановић, стр. 69.
Л. Мирковић, стр. 226.
Д. Богдановић, стр. 69.
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само њега, прим. Ж. А.) би сазидана црква и пред црквом кула која се
подизала у небесну висину. А старија браћа његова чувши (ово) убојаше се безумни од страха. Браћа његова сабравши се дођоше тамо (у
Рас, а пре ће бити у Ниш), да озлобе светога... савећавши савет да
разоре дело преподобнога, говорећи: „Зашто чиниш такве (ствари)...
То ниси савећао са нама, и чиниш више од нас (јер имаш права само
колико и ми – удеони кнезови, прим. Ж. А.)... И досадивши му злобом
својом, но Господ беше са праведником и не даде им да га озлобе...
и тако гневом дишући на праведника, будући безделни, вратише се
својој кући.“68 Чини се да, грађењем још једне цркве, по свему епископалне, на узвишењу изнад ушћа Бањске реке у Топлицу, а вероватно,
поред старог утврђења (Марин град) и новог утврђења, са великом и
високом кулом, Немања превазилази оквире удеоне власти са јасном
претензијом на врховну власт. Браћа су се поново састала у Расу и,
пошто је Немања остао упоран, кренули су да сруше његово дело. Не
толико цркву Св. Николе, колико ново утврђење уз њу у Топлици. Напали су га, али нису успели ни овога пута. Немањини противници су
се вратили својим „кућама“. У даљем тексту Доментијан потврђује
овакав развој догађаја69: „... и тако је он (Симеон Немања) пребивао
у благодарењу Бога и у светим молитвама је добро успевао према светом (Николи), а за злобу своје браће није марио“. Има се утисак да
Немања одолева захваљујући својој моћи, прећутној помоћи српског
великог жупана и интересима византијског цара.
Али, овај неуспех није обесхрабрио његове противнике „... јер се
договорише с најстаријим од браће његове који је тада владао овом
српском земљом (великим жупаном), и дозвавши... ухватише га, и оковаше му руке и ноге, и вргоше га у пећину камениту... (и) мољаше се
светом... Ђорђу...“70 И о овоме је Доментијан исцрпнији: „И док је
још живео на истоку, а браћа његова разгоревши се безумљем својим... савећаше зли савет, говорећи: Савежимо праведника, јер нам је
незгодан, и унишитимо са земље његову успомену, јер није у јединству
са нама. И савећавши са најстаријим братом својим, који је тада
владао српском земљом, сазвавши неки велики савет, тако да се није
могао од њих уклонити... ухватише га и свезаше га, и положише му
на руке и ноге железне окове, и са њим ухватише и свезаше његове
изабране слуге... би праведник поведен на смрт... бацише у камену пе68
69
70

Л. Мирковић, стр. 226–227.
Исто, стр. 228.
Д. Богдановић, стр. 70.
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ћину... а овај преподобни... би одведен од источне земље у љуту тамницу... на западу... би бачен у тамницу од камена... свезаних руку и
ногу...“.71
У нашој науци се сматра да је нешто пре 1166. године, 1158. или
1162. до 1168. године,72 жупан Немања подигао две цркве у „отачаству својем, у Топлици, храм пресвете Богородице, на ушћу реке по
имену Косалнице“ и цркву Светог Николе на ушћу реке Бањске у Топлицу.73 Као што се види из појашњене хронологије Немањиних биографа успостављена хронологија наших историчара није у реду. Васић је једини сматрао да је цркву. Св. Богородице градио између 1158.
и 1160.74 Ми сматрамо да је Св. Богородицу саградио, односно шире
обновио, већ 1156. године, чак може бити и много пре, око 1146. године75, а потом Св. Николу са утврђењем у периоду између 1158. и 1162.
године. Браћа су га напала безуспешно, 1163–64. године, а потом је
донета лукава одлука и сазван Сабор. Остаје да се разјасни када и
где је био Сабор на који је Немања морао доћи и где је утамничен са
својим изабраним „слугама“.
Приметно је да се у Житијима никако не помиње Немањин отац
(Стефан Вукан) што је случај и овом приликом. Исто тако се не помињу ни Немањина старија браћа. Међу изабраним слугама кнеза Стефана Немање су тада морали бити и његови синови, Вукан и Немања
Л. Мирковић, стр. 228–230.
М. Чанак-Медић, Архитектура Немањиног доба I, стр. 15, 39.
73
Стефан Првовенчани, Сабрани списи, стр. 66.
74
Милоје Васић је сматрао да је Св. Богородица подигнута одмах после Немањиног сусрета са Манојлом Комненом, а то би значило између 1143. и 1150. године. Он
наводи стилске и хронолошке аналогије за елиптично кубе Св. Богородице у Топлици.
То је погребна капела Јована Комнена у Цариграду која је сазидана 1136. године. (М.
Васић, Жича и Лазарица, Београд 1928, стр. 14, 16). Бројније аналогије у Цариграду
и Кијеву, за начин и стил зидања Немањиних цркава у Топлици, М. Чанак-Медић успешно налази са црквама у XI и првој половини XII века. (М. Чанак-Медић, Архитектура Немањиног доба I, стр. 27.)
75
Свакако треба веровати више Првовенчаном да је прво „саграђена“ Св. Богородица јер је он, за разлику од Св. Саве, био у узрасту када је могао гледати очеве градње у престоној Топлици. Савина недоследност у вези са редоследом градњи
Немањиних цркава као да има неки разлог. Претпоставимо да је то зато што он
једначи Св. Богородицу у Топлици и Св. Богородицу у Расу коју је Немања градио са
другом супругом и у коју се као монахиња запутила Савина мајка Ана. Појава ових недоследности се може тумачити на следећи начин: Немања је обновио Св. Богородицу у Топлици и у ову цркву је као монахиња упућена његова прва супруга, око 1143–46.
године, а Св. Богородица у Расу је грађена после 1190. године и у њу се упутила као
монахиња друга супруга, мајка Св. Саве.
71
72
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II (Првовенчани). Вукан је био у 34. (рођен око 1132.) или 20. години
(рођен 1146.), био у браку са неком рођаком папе Иноћентија III и
имао деце: Ђорђа (рођен око 1150.) који је тада имао 17. година, Стефана (Немању) (14. године), Владина (око 10. година), Еуфросину (око
5 година) и Растка (око годину дана старости).76 Слободни смо да
тврдимо и да су Вуканова деца: Ђорђе, Стефан, Владин, Еуфросина
и Растко рођени негде у Немањиној источној земљи, ако не и у самој
Топлици (Беле Цркве). А Немања II Првовенчани се у то време, 1166.
године, са око 16. година, већ био пунолетан и можда већ ожењен.
Сматра се да је Сабор на коме је засужњен Стефан Немања био у
Расу, 1166. године. По Доментијановим речима се види да Сабор није
био у Расу већ негде у источној земљи па је после хапшења доведен у
западни део Рашке где је утамничен. Сабор је, може се прихватити,
био 1166. године, али у Топлици, или негде између, где је Немања и ухваћен а потом је одведен и утамничен у Расу.
У нашој науци се сматра да је Немања цркву Св. Николе у Топлици градио у време власти његове рођене браће, великог жупана Тихомира, кнеза Страцимира и жупана Мирослава, па је ова његов потез
оцењен као угрожавање њихове власти и они су га утамничили. Због
оваког односа жупана Тихомира према Немањи, али не само због тога, сматрамо да они нису били рођена браћа. Ми смо доказивали да
су Немањина рођена браћа велики жупани Примислав и Белуш. Дакле,
Св. Богородицу је Стефан Немања градио у неко за њега политички
повољније време, највероватније, за време власти његове рођене браће, великих жупана Примислава и Белуша, које је са власти сменио,
такође, византијски цар Манојло I Комнен.77
Рођену браћу, велике жупане Примислава и Белуша помиње једном само Кинам,78 али не каже ништа о њиховом пореклу. После свргавања жупана Десе цар Манојло Комнен је на власт у Рашкој поставио Примислава а када се и он побунио после пар година, смењен
је и на власт је доведен Белуш. Цар Манојло је из сажаљења према
његовој судбини „одвео да не би могао и даље досађивати, и обдари“
давши му део земље, веома плодном и богатом за испашу стоке (веОчигледно, у породици Немањина колена ово је први принц по имену Растко.
Вуканов син Растко се замонашио под именом Теодосије.
77
Ж. Андрејић, Прилог истраживању о великим жупанима Примиславу и Белушу и претпоставка о њиховим могућим потомцима, стр. 43–48.
78
М. Атлагић, Б. Милутиновић, Извори за историју Срба до XV века, К. Митровица-Рача 2002, стр. 110, 118.
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роватно у Хуму или Захумљу). Кратко време иза тога и Белуш остави
владарске ознаке и оде у Угарску „те тамо, дуго још поживевши, и
умре“. Примислав, Белуш и н. н. сестра, супруга дукљанског краља
Градихне, старији су од Немањине. Да се претпоставити да је Примислав рођен око 1007, Белуш око 1109. и сестра, око 1111. године. Да се
претпоставити да су Примислав и Белуш имали потомке, могуће је и
врло бројне.79
***
Следеће што кажу Стефан и Доментијан доводи нас до догађаја
који претходе освајању врховне власти Србије од стране Стефана Немање: „... мољаше се светом ... Ђорђу... и испуни све што је просио
у њега (Немања)... И разагна и расеја тада овај Свети непријатеље
своје по земљама иноплеменим....“80 , „ ... сам Господ крепком руком
и високом мишицом изведе га из камене пећине... И Господ... расточи непријатеље оца нашега по туђим странама...“81Пошто се Немања
ослободио тамнице „уз помоћ Св. Ђорђа“ протерао је браћу од стрица
и рођаке. Чудесна помоћ Св. Ђорђа је очигледно нека конкретна војна помоћ и нека конкретна личност која се овако, уобичајено, метафорично представља. Метафорично описивање догађаја и чуда је у
функцији стварања иконе Св. Симеона Немање и обично иза Св. Ђорђа стоји нека исторична личност, чак, истоветног имена.82 Истоветно
име историјске личности и свеца је, несумњиво, у вези са могућим
79
Имајући у виду порекло Мрњавчевића из Хума и њихово успињање до титуле
деспота у време цара Душана и краљевске круне у време цара Уроша изнели смо претпоставку да су они пореклом од великог жупана Примислава. (Ж. Андрејић, Прилог
истраживању о великим жупанима Примиславу и Белушу и претпоставка о њиховим могућим потомцима, стр. 49). Осим тога, непознати извор Јосифа Троношаца
тврди да је Стефан Немања разделио Захумље синовима своје браће „од којих су се
касније родили кнежеви, силни Алтоман и поремећени Николај“. (Јосиф Троношац,
Троношки родослов, Шабац 2008, стр. 26.) Ово би значило да су Војиновићи били пореклом од Примислава или Белуша.
80
Д. Богдановић, стр. 71.
81
Л. Мирковић, стр. 234.
82
Имајући у виду печат краља Константина Бодина, на чијем реверсу се налази попрсје Св. Ђорђа (Jean-Claude Cheynet, La place de la Serbie dans la diplomatie
Byzantine a la fin du XIe siecle, Зборник радова ВИЗ, XLV, Београд 2008, стр. 90), као
и његовог сина Ђорђа са истим светитељем (К. Јурукова, В. Пенчев, Балгарски средновековни печати и монети, Софија 1990, стр. 47), може се претпоставити да је ово
њихов заштитник. Уколико је Немањин најстарији син Вукан рођен у браку са ћер-
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рођењем на дан тог светог или крштеним именом. Зато сматрамо да
је Немању ослободио Ђорђе, најстарији син Вуканов83, који је са војском дошао из очеве и своје удеоне области.
Из захвалности према Св. Ђорђу Немања поче зидати манастир
Св. Ђорђа посред Рашке у престоном Расу: „... разумевши велику Божију помоћ и... светог Георгија... са великим успехом поче зидати манастир светога... Георгија...“84; „... мољаше се светом... и испуни све
што је просио у њега... поче хитно... зидати храм светог... Ђорђа... и
сврши га...“.85 Пошто је Немања изагнао противнике завладао је читавом Рашком и престоним Расом где је изградњом цркве захвалнице
Св. Ђорђу изразио још један чин намере да постане, овога пута, велики жупан и владар читаве земље. По свему судећи, што се види из каснијег текста код Доментијана: „врати се на свој престо“, Немања
је већ 1167. године крштен – овенчан за великог жупана: „И постави
ме великог жупана нареченог у светом крштењу“.
Међутим, „И мисли своје недостојни остварише... у грчком царству... најмивши... пођоше на светог и уђоше у оточаство његово, на
месту по имену Пантин... А када је био близу града по имену Звечана,
на којем беше сазидана црквица светог... Ђорђа... сутрадан одмах стекоше се на битку снажну и силну... победи непријатеље своје... један
од законопреступне браће његове сврши, утопив се у води...“86, „...
они зломислени разасути појединци, део њихов сабравши се у царству
грчке земље, надајући се добити помоћ од грчког царства, журили су
да закољу светога и да разоре његову свету успомену... сабраше множину народа: Грке, Фруге, Турке и многу силу других народа... уђоше
у земљу светога до места званог Пантина... И пошто се тако приближио ка граду званом Звечану, у коме беше црква великога мученика
Георгија, изабра неколико од свештеника, и посла их да се помоле...
Георгије, дође јашући у војничком облику... и послан сам од Господа
Бога на помоћ твоме господину... А свети отац наш (Симеон)... постави у убојни ред своје војнике... спреми се за борбу... и тако сиђоше на
ту битку силну и крепку... и помоћу светога (Георгија) победи своје
непријатеље... река звана Ситница, самог тога начелника злобе и војком краља Ђорђа Бодина постаје разумљиво зашто је Вуканов најстарији син добио
име Ђорђе и да је и он поштовао Св. Ђорђа.
83
И. Руварац, Вукан, најстарији син Стефана Немање и Вукановићи, Годишњица Н. Чупића Х, Београд 1888, стр. 1–9; Ж. Андрејић, Света српска лоза, стр. 63.
84
Исто, 235.
85
Д. Богдановић, 71.
86
Исто, стр. 72.
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воду тим народима који је од законопреступника браћи начинио овај
рат... удави непријатеља... и већи део њих потопи река. А они који су
од њих остали... сами међу собом учинише борбу... враћаху се својој
кући...“.87
До одлучне битке је дошло код Пантина, 1168. године. Немања
је однео победу и, као што је опште познато, по стао врховни владар Рашке и читаве Србије. Међутим, из текста Житија видимо
да су Немањини непријатељи ушли у дубину његове земље, до Пантина, а то би значило да су Ко сово и Метохија припадали „источној земљи“. Очигледно, поново је (Св.) Ђорђе дошао у помоћ свом
стрицу. Битка је вођена на Ко сову пољу у доњем току реке Ситнице, која је била гробница многих Немањиних непријатеља као и
бившег великог жупана Тихомира, сина великог жупана Уроша II,
стричевића Немањиног. Изгледа да је тада страдао и Тихомиров
син Стефан Прво слав.88 И Радојковић је претпо ставио да је овом
приликом погинуо жупан Прво слав кога он једначи са великим жупаном Примиславом.89 По стоји тврдња да се утопио и жупан Завида,
син великог жупана Де се. Срећковић је претпо ставио да је погинуо
и Владимир, син дукљанског кнеза Радо слава, унук краља Градихне90. Два најстарија сина жупана Де се, Константин – Страцимир
и Миро слав, стринчевићи Стефана Немање, преживели су, по сле
битке се покајали и били лојални до краја живота.
***
По сле битке на Тари, 1150. године, победоно сни византијски
цар је неприко сновено одлучивао и доводио на власт српске велике
жупане. Пошто су му они захвалност узвраћали невером, упорно
тежећи да се осамо стале. Манојло Комнен их је стално смењивао
уз помоћ силе. Тако су се смењивали следећи велики жупани: Урош
I (1112/15–1143.), Стефан Вукан (1143–46.), Урош II у два наврата
Л. Мирковић, стр. 235–238. Када су у питању Турци, реч је о Печењезима и
Куманима. О Печењезима и Куманима на Балкану вид. у: Ж. Андрејић, Кумани на
Балкану и њихова асимилација у средњем веку, Развитак 233–234, Зајечар 2009, стр.
128–139.
88
Ж. Андрејић, Тихомири, Уроши, Вукани, Мирослави, Завиде и Немање, или о
пореклу жупана Стефана Немање, стр. 63.
89
Б. Радојковић, Расматрања о деоном владању и деоним кнежевинама, Историјски записи XVII, св. 2, Титоград 1960, стр. 229.
90
П. Срећковић, Историја српског народа I, стр. 433.
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(1146–55), Де са у два наврата (1160–65.), Примислав (пре 1162.), Белуш (1162.) и Тихомир 1165–66. године. У овом низу великих жупана
је врло важно уочити ко је коме какав род и који је редо след њихових промена на пре столу Рашке. Стефан Вукан је заједно са својим
синовима и синовцима у савезу са Угарском а против Византије. У
време битке на Тари је, по сле двобоја са византијским царом Манојлом заробљен, а на власт је по стављен његов други синовац Урош
II. Касније су се Срби побунили и на власт довели Урошевог рођеног
брата Де су, најмлађег сина Уроша I. Манојло поново креће и свргава Де су и на власт опет по ставља Уроша II. Пошто се и овај поново показао недовољно поузданим наново је на власт по ставио Де су.
Због тајног савеза са Угарском, где велику улогу у томе игра његов
брат Белош91, Де са је морао да дође у Ниш где је утамничен и одведен у Цариград. Манојло се зато окренуо поузданијим члановима
владарске куће које до тада није користио: Примиславу и Белушу.
Они су рођена браћа, али из извора не видимо које је њихово порекло. Пошто је и Примислав подизао устанак против цара овај и њега збаци и доведе на власт његовог брата Белуша. Цар позове Де су,
који управљаше Дендром, и по стави поново на власт. Али пошто се
и Де са показао неверним Манојло га је сменио и одвео у Цариград.
Манојло се у то време у једној повељи зове „српски цар“, а на власт
по ставља Тихомира, 1165. године.
Из свега се јасно види да је византијски цар водио политику манипулације са бројним члановима владарске куће из две стрическе
гране, грана великих жупана Стефана Вукана и Уроша I. Тако је
било и када је Немања освојио централну власт у Србији и по стао
велики жупан. Политика цара Манојла Комнина се променила према њему у складу са дотадашњим ставом Визнатије да не допусти
самодржавност било ког српског великог жупана. Али, променила
се и Немањина политика. Када је Немања изагнао своје рођаке они
су примљени у Византијском царству и омогућено им је да прикупе
Бе лош је народно име, али би могло бити да се угар ски ве ли ки па латин,
син ве ли ког жупана Не мање Уроша I, звао Бе ло – Бе ла са ти туларним именом
Урош. Имајући у виду да се Белаур, брат видинског деспота и бугарског цара Михајла III Шишмана заправо звао Бела Урош (*** Енциклопедија Блгарија 1, Софија
1978, стр. 241; И. Божилов, Фамилијата на Асеновци, Софија 1985, стр. 134–136; Ж.
Андрејић, Црква свете Богородице у Доњој Каменици, Рача 2007, стр. 52), реално је
претпоставити да је име Белош кованица од скраћеница његовог крштеног и титуларног имена: Бело(Уро)ш. Исти случај би био у вези имена другог Немањиног брата
Белуша: Бел(а)У(ро)ш.
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најамничку војску. По сле повратка из Угарске цар Манојло је 1168.
године отишао у Филипи јер је до њега „допрео глас да је српски
владар по стао преко мере дрзак... притешњује своје саплеменике и
мачем уништава свој род, шта више, не знајући себи мере, стара
се да заузме Хрватску и присвојио себи власт над Котором... цар
по сла с војском Теодора Падијата“. Међутим, тврди се, Немања је
одмах напао и победио код Пантина.
На крају овог дела разматрања којим смо кроз „читање“ Житија успо ставили одређене релације, хронологије и дошли до неких нових сазнања, морамо се вратити на толико познате тврдње и хронологије Немањиног живота и владавине које је на крају
Житија Св. Симеона изнео архиепископ Сава I: „И мину много
времена владања његова – 37 година... И кад се наврши 37 година
његова владања... сакупив благородну децу своју и све изабране бољаре своје, ма ле и велике... изабра племенитога и другог сина Стефана Немању (Првовенчаног)... говорећи: ’Овога имајте уме сто
мене!... И њега по сађујем на пре сто у држави... И пошто га сам
венча и изврсно благо слови... предаде им, да међу њима царује,
другога сина својега, Сте фана Немању...“92 На самом крају Житија Сава кеже: „Од рођења му 46-те године, прими пак... владу. И
пробави опет на влади 37. година, а тада пак прими анђео ски лик
(замонаши се) и поживе у том лику 3. године и цео његов живот
би 86. година. Представи се блажени отац и ктитор... године
6708. ме сеца фебруара у 13-и дан...“93 Дакле, Немања је у 46. години живота (1159–60. године) почео да влада следећих 37. година
(до Лазарове суботе 25. марта 1195.94), сишао са пре стола и уступио га у чину крунисања, које је обављено у епископалној цркви
Св. Апо стола у Расу, на Цвети, 26. марта 1195. године, средњем
сину Немањи II, заправо, прворођеном из другог брака а потом се
замонашио са супругом Аном. Цео његов живот је трајао 86. година (умро 13. 02. 1199.) произилази да је Сте фан Немања по стао
велики жупан 1159–60. године што се не слаже са већ успо стављеном хронологијом његовог владања у нашој науци као и са нашом
Љ. Г. Јухас, стр. 24–27.
Исто, стр. 35.
94
Још увек се воде полемике о години монашења Стефана Немање. Пошто
је 25. март опште познат као датум његовог монашења сматрамо да је то било 25.
марта 1195. године с обзиром да је у питању Лазарова субота, дан уочи Цвети.
Сутрадан, на Цвети, прогласио је и овенчао Стефана Немању II Првовенчаног за
великог жупана.
92
93
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хронологијом. Савин податак може бити и тачан ако се има у
виду могућност, а то ће бити највероватније, да је Сте фан Немања владао само стално источном земљом, оном којом је владао и
његов деда Марко, као и отац Сте фан Вукан, као велики жупани,
одно сно да је своје противнике изагнао из земље 1159–60. године,
а не 1166–68. Хиландарски летопис је изгледа најтачније одредио
када је Немања по стао самодржац као велики жупан. Било је то
24. године владе цара Манојла Комнена95, у лето 1166. године96 Архиепископ Сава I јасно разликује време Немањине врховне власти
над читавом државом Србијом на коју је имао право преко делова.
Уколико се укључи и време од 1127. године, када је по стао удеони
кнез, произилази да је Немања владао читавих 68. година.
***
По сле изградње цркве Св. Богородице, на ушћу Ко санице у
Топлицу жупан Немања је саградио и цркву Св. Николе. Може се
претпо ставити да је пре стоно ме сто Топлица добило нове име Беле Цркве по овим црквама. Данас је сасвим јасно да је Немања подигао цркву Св. Николе на левој обали Топлице, изнад ушћа Бањске
реке, на темељима рановизантијске базилике из VI века, а средњовековна некропола настала око ове цркве уништила је касноантичке гробове из IV и V века.97 Црква Св. Богородице је подигнута на
подручју старијег равновизантијског насеља и рано средњовековне
некрополе настале од X до XII века.98
Када се Немања замонашио, 1195. године, то исто је учинила
и његова супруга Ана добивши монашко име Анастасија. Она се
упутила у „њен“ манастир Св. Богородице. Једни сматрају да је
она подигла своју цркву Св. Богородице у Расу, на ме сту данашње
Антун-Алем џамије у Новом Пазару, други да је у питању Св. Богородица у Студеници, а трећи да је реч о цркви Св. Богородице
у Топлици.99 Прихватајући претпо ставку да је Ана по сле монашења отишла у Топлицу, тамо где је Немања имао прву само сталну
власт, поједини аутори сматрају да је то зато што је била одаЉ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи, стр. 184, 190.
С. Пириватрић, Прилог хронологији почетка Немањине власти, стр. 131.
97
Б. Вуловић, Црква светог Николе код Куршумлије, Зборник Архитектонског
факултета III, св. 7, Београд 1957, стр. 3.
98
М. Чанак-Медић, Ђ. Бошковић, Архитектура Немањиног доба I, стр. 39.
99
Ж. Андрејић, Престоно место Рас, Рача 2001, стр. 24.
95
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тле родом,100 а то би значило да је била нижег рода што не може
бити на основу онога што се зна о њој.
Ми смо у више радова одбацили ову и друге хипотезе доказујући
да је Ана кћи босанског бана Бориса, а да је друга банова кћи била удата за хумског кнеза Мирослава. Бан Борис је био ожењен византијском
принцезом, сестром из бочне гране цара Манојла I Комнена (Арети Дука). Као претендент који се борио за круну Угарске бан Борис је, као син
угарског краља Коломана из другог брака са Бретиславом – Брениславом Мономах, добио на управу Босну уз сагласност угарског краља Беле
II. Са Белом II је у савезу био српски велики жупан Урош I чија је ћерка
Јелена била удата за Белу. Против њих су били византијски цар и његов
експонент, противкраљ Борис. С тим у складу, и Немања и његов отац су
се сврстали против Угара. На основу тога, али и на основу многобројних
других чињеница доказали смо да хумски кнез Мирослав није био рођени брат великог жупана Немање.
Прихватили смо становиште В. Јагића101, И. Руварца102, С. Новаковића103, Д. Анастасијевића104, Ф. Шишића105, Љ. Стојановића106, Н. Радојчића107,
Л. Мирковића108, Р. Новаковића109, С. Мандића110 и М. Грковић111 да Завида,
отац кнеза Мирослава, не може бити отац великог жупана Стефана Немање
М. Чанак-Медић, Ђ. Бошковић, Архитектура Немањиног доба I, стр. 39.
В. Јагић, Константин Филозоф и његов живот Стефана Лазаревића, Гласник СУД 42, Београд 1875, стр. 257.
102
И. Руварац, Мирослав брат Стефана Немање, великога жупана српског, Годишњица Н. Чупића Х, Београд 1888, стр. 68.
103
С. Новаковић, Земљиште радње Немањине, Годишњица Н. Чупића I, Београд
1907, стр. 236, 238; Исти, Неколика тежа питања српске историје, Годишњица Н.
Чупића XXXI, Београд 1912, стр. 16.
104
Д. Анастасијевић, Отац Немањин, Београд 1914, стр. 28.
105
Ф. Шишић, Летопис попа Дукљанина, Београд–Загреб 1928, стр. 92.
106
Љ. Стојановић, Стари српски родослови и летописи, стр. 14–17.
107
Радојичић је сматрао да је неуспела студија Љ. Ковачевића Неколика питања
о Стефану Немањи и закључује да „Српски историци, заморени хипотезама, примили су Ковачевићеву мисао о Завиди као оцу Стефана Немање, ма да она очевидно
није била сасвим без замерке“. Најважнији Радојичићев разлог против јесте тврдња
Стефана Првовенчаног да је Мирослав, син Завидин, његов стриц. (Н. Радојчић, О
Немањићима, Прилози Летопису Матице српске, књ. I, св. 1, Нови Сад, јануар-фебруар 1928, стр. 6.)
108
Л. Мирковић, Старе српске биографије XV и XVII века, Београд 1939, стр. 56.
109
Р. Новаковић, Бранковићев летопис, Београд 1960, стр. 39.
110
С. Мандић, Царски чин Стефана Немање, Београд 1990, стр. 92.
111
М. Грковић, О пореклу Стефана Немање, Осам векова Студенице, Београд
1986, стр. 45–47.
100
101
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и потом у потпуности одбацили такве тврдње Љ. Ковачевића112, К. Јиречека113, В. Ћоровића114, Ђ. Сп. Радојичића115, као и Ј. Калић116, С. Ћирковића117
и Т. Живковића118 и кроз више радова доказали да је у питању Стефан Вукан119, као што су то већ тврдили П. Срећковић120, Ђ. Вукичевић121, С. Станојевић122 и В. Радојковић123. На тај начин долазимо до тога да је Немања
112
Љ. Ковачевић, Неколика питања о Стефану Немањи, прилог критици за српску историју XII века, Глас СКА 58, Београд 1900, стр. 1–62.
113
К. Јиречек, Тољен, син кнеза Мирослава хумског, Глас СКА, XXXV, Београд
1892, стр. 3–15: Исти, Историја Срба I, Београд 1952, стр. 147–154.
114
В. Ћоровић, Питање о хронологији у делима Св. Саве, Годишњица Н. Чупића
XLIX, Београд 1940, стр. 42.
115
Ђ. Сп. Радојичић, Завида отац хумског кнеза Мирослава, Јужнословенски филолог 23, Београд 1958, стр. 255–261.
116
Ј. Калић, Српски велики жупани у борби с Византијом, Историја српског народа I, Београд 1994, стр. 208; Иста, Стефан Немања у модерној историографији,
Стефан Немања – Свети Симеон Мироточиви, Београд 2000, стр. 7.
117
С. Ћирковић, Преци Немањини и њихова постојбина, Стефан Немања – Свети Симеон Мироточиви, стр. 21–22.
118
Т. Живковић, Једна хипотеза о пореклу великог жупана Уроша I, Историјски
часопис LII, Београд 2005, стр. 9–21; Исти, Синови Завидини, Зборник Матице српске
за историју 73, Нови Сад 2006, стр. 7–24; Исти, Портрети српских владара (IX–XII),
Београд 2006, стр. 95–126; Исти, The South Slavs – Between East and West: 550–1150,
Beograd 2008, стр. 313–332.
119
Ж. Андрејић, Тихомири, Уроши, Вукани, Мирослави, Завиде и Немање, или о
пореклу жупана Стефана Немање, Новопазарски зборник 26, Нови Пазар 2002, стр.
37–82; Исти, Свети Сава, Рача 2004, стр. 5–55; Исти, Прилог истраживању о великим
жупанима Примиславу и Белушу и претпоставка о њиховим могућим потомцима,
Митолошки зборник 13, Рача 2005, стр. 43–50; Исти, Света српска лоза, Рача 2005;
Исти, Пантелија Срећковић и Иларион Руварац – сукоб либерално-романтичарске
критичности и радикално-позитивистичког критицизма; урушавање индоктринарног система са појавом новоромантичара – слика слабости српских националних
институција и потреба стварања нове српске историје школе, Митолошки зборник
14, Рача 2005, стр. 206–210; Исти, Црква свете Богородице у Доњој Каменици, Рача
2007, стр. 27–28.; Исти, Средњовековна Топлица, баштина жупана Марка и његових
потомака, великих жупана Стефана Вукана и Стефана Немање, Митолошки зборник 20, Рача 2009, стр. 24–29; Исти, Старија и новија трагања за пореклом великог
жупана Стефана Немање и потпуни преокрет с новим резултатима, Митолошки
зборник 21, Рача 2009, стр. 142–163.
120
П. Срећковић, Стеван Немања, Гласник СУД, Београд 1870, стр. 220–225;
Исти, Историја српског народа I, Београд 1884, стр. 208.
121
Ђ. Вукичевић, Је ли био Мирослав, кнез Хумски, брат или синовац Немањин?,
Летопис Матице српске 189, св. 1, Нови Сад 1897, стр. 1–28.
122
С. Станојевић, О Немањином оцу, Старинар V, Београд 1930, стр. 3–6.
123
Б. В. Радојковић, Политички положај кнежевине захумске, Историјски
записи XVII, св. 1, Титоград 1960, стр. 21–35; Исти, Расматрања о деоном вла-
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по више линија потомак српске династије Војисављевића и да је по тој
основи, не само Рашка, већ и читава Србија његова дедовина. Заправо,
краљ (и цар) Константин Бодин је дедовски ујак и (пра)деда Стефана Немање.
Произилази да је Стефана Немање, син великог жупана Стефана Вукана и да су његова, наводно, рођена браћа Тихомир, Страцимир – Константин и Мирослав, заправо, његови братићи – стричевићи. Тихомир је син жупана Уроша II а Константин и Мирослав су
синови жупана Десе. Стефан Немања је имао два, а не три, рођена
брата. То су велики жупани Примислав и Белуш што је доказивано
у нашим претходним радовима.124 У новије време су Ј. Калић125 и М.
Благојевић126, окрећући се ка давно обореним претпоставкама Пантелије Срећковића и неких романтичарских историка127, доказивали да
су велики жупани Урош II и Примислав једна личност и да је исти случај и са великим жупаном Белушом и Белошем, угарским палатином.
У ранијим радовима Ј. Калић је овако нешто, такође, негирала али је
променила став.128 У намери да су и Ј. Калић и М. Благојевић направили исту грешку као, у науци, врло проскрибовани Срећковић.
Према томе, доказали смо и да Завида никако није отац Стефана
Немање већ брат из стричевске линије како су то, своједобно, тврдили
И. Руварац и С. Новаковић. Дакле, Немањина рођена браћа нису велики жупан Тихомир, кнез Страцимир и жупан Мирослав. Уз солидну
аргументацију закључили смо да су рођена браћа Стефана Немање,
који су владали пре њега и Тихомира, велики жупани Примислав и
Белуш.129 Такође смо доказали да је нетачна, давно оборена тврдња
дању и деоним кнежевинама, Историјски записи XVII, св. 2, Титоград 1960, стр.
212–234.
124
Ж. Андрејић, Прилог истраживању о великим жупанима Примиславу и Белушу и претпоставке о њиховим могућим потомцима, Митолошки зборник 13, Рача
2005, стр. 43–48.
125
Ј. Калић, Жупан Белош, Зборник радова Византолошког института XXXVI,
Београд 1997, стр. 63–64, 75–79.
126
М. Благојевић, Српске удеоне кнежевине, зборник радова Византолошког института XXXVI, стр. 57; Исти, Немањићи и Лазаревићи, Београд 2004, стр. 12.
127
П. Срећковић, Стање и односи српских архонтија према Угрији и према Византији у половини XII века, Гласник СУД LIV, Београд 1883, стр. 159–160, 183.
128
Ј. Калић, Рашки велики жупан Урош II, Зборник радова Византолошког института XII, Београд 1970, стр. 21–27, 33–34.
129
Ж. Андрејић, Прилог истраживању о великим жупанима Примиславу и Белушу и претпоставка о њиховим могућим потомцима, стр. 43–48. У новије време се
појавила „ново-стара“ хипотеза да је Стефан Немања унук великог жупана Вукана,
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П. Срећковића130, коју у најновије време безразложно подржавају
Јованка Калић131, Милош Благојевић132 и Тибор Живковић133, да су
жупани Урош II и Примислав исте лично сти, као и то да се иза српског великог жупана Белуша крије угарски бан Белош и обратно.134
Јасно произилази да је Немања као удеони го сподар могао слободно градити цркву Св. Богородице у свом топличком пре стоном месту само у време свог оца, Стефана Вукана, 1143–1150. године или
своје рођене браће Примислава и Белуша 1160–1164. године. У то
време је имао много бољи положај. Може се, чак, претпо ставити,
ако је Св. Богородица у Топлици грађена 1143–1155. године, да је
у градњи уче ствовао и Стефан Вукан, отац Немањин,135 иако се не
помиње у Житијима. Отац великог жупана Примислава, Белуша и
Стефана Немање био је Стефан Вукан, велики жупан Рашке, који се
на пре столу смењивао са својим братом Урошем.136 У нашој науци
је већ давно доказано да је Немања имао и се стру која је била удата за дукљанског краља Градихну. Велики жупани Урош I Немања
и Стефан Вукан били су синови жупана Марка, а синовци великог
жупана Вукана.
при чему се истрајава на тврдњи да је Завида отац Немањин. (Т. Живковић, Синови
Завидини, Зборник Матице српске за историју 73, Нови Сад 2006, стр. 7–24; Исти,
Портрети српских владара (IX–XII), стр. 117, 119–125, 127.
130
П. Срећковић, Стање и односи српских архонтија према Угрији и према Византији у половини XII века, Гласник СУД LIV, Београд 1883, стр. 159–160, 183.
131
Ј. Калић, Жупан Белош, Зборник радова ВИЗ XXXVI, Београд 1997, стр. 63–
64, 75–79.
132
М. Благојевић, Српске удеоне кнежевине, ЗРВИЗ XXXVI, стр. 57; Исти, Немањићи и Лазаревићи, Београд 2004, стр. 12.
133
Т. Живковић, Портрети српских владара (IX–XII), стр. 133–139.
134
Ж. Андрејић, Панта Срећковић и Иларион Руварац – сукоб либерално-романтичарске критичности и радикално-позитивистичког критицизма; урушавање
индоктринарног система са појавом нооворомантичара – слика слабости српских
националних институција и потреба стварања нове српске историјске школе, Митолошки зборник 14, Рача 2005, стр. 210–213.
135
Постоје многе тврдње да је жупан Стефан Вукан у бици на Тари, 1150. године,
имао двобој са византијским царом Манојлом Комненом у коме је поражен, детронизован и замонашен. (Ж. Андрејић, Свети Сава, стр. 17.) О некој јако значајној личности,
врло значајном монаху, која саветује Саву и Немању у вези изградње Хиландара као
српског манастира на Атосу, ми смо претпоставили да је у питању неки од Немањине
стричевске браће, бивших жупана. (Исто, стр. 86–87.) Сада бисмо додали да може бити у питању и његов отац Стефан Вукан или старији брат Примислав.
136
Ж. Андрејић, Тихомири, Уроши, Вукани, Мирослави, Завиде и Немање, или о
пореклу жупана Стефана Немање, стр. 37–77.
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***
Тибор Живковић сматра да је велики жупан Вукан I владао некадашњим катапанатом Рас имајући у виду да је вршио нападе ка
југоистоку, а да је Марко владао северним областима Рашке, простором Мачве, Дрине и Семберије. При томе мисли да су области према
истоку и Нишу биле под византијском управом. Имајући у виду да
је титуларно име Марковог сина Урош угарског порекла он претпоставља да је Марко био ожењен неком Угарком. Ово тим више, јер
византијски извори никако не помињу Марка. Живковић неког Марка
налази у угарским изворима с почетка XII века. У две повеље краља
Коломана, из 1111. године, као сведок потписан је жупан Марко.137
У повељи угарског краља Стефана II (1124.) поново се јавља жупан
Марко. Увиђајући да је ова хипотеза слабо поткрепљена Живковић
констатује да угарски жупан Марко (Marcus) може бити било који
угарски жупан који нема везе са Марком, братом жупана Вукана.
Имајући све то у виду, као и то да се не помиње никакав Михајлов
и Бодинов рат против Угарске и, поготову, освајања изнад Западне
Мораве, а помињу освајања Вукана (и Марка) према Нишу, Софији,
Косову и Скопљу мишљења смо да је Марко, 1082. године, добио део
Рашке западно од Ибра: Копаоник, Расину, Топлицу, Реке и Дубочицу
и том приликом успоставио престоно место у Топлици и обновио стару византијску базилику, а на брегу изнад ушћа Косанице у Топлицу
обновио утврђење које је упамћено до данас као „Марина кула“. Сматра се да су ова црква и град „Марина кула“ срушени у VII–VIII веку у
време насељавања Словена.138 Постоји могућност да је Марко владао
137
Т. Живковић, Једна хипотеза о пореклу великог жупана Уроша I, Историјски
часопис LII, Београд 2005, стр. 9–21.
138
Б. Милетић, Манастир Св. Николе, Куршумлија 2002. стр. 7. У горњем граду
су откривени остаци још једне цркве, а на падинама брда и око „Латинске цркве“,
крај обале Косанице, бројни стамбени објекти. Марина кула се везује по легенди за
Мару Бранковић, жену султана Мурата II. Имајући у виду да је султан Мехмед II
вратио султаницу Мару оцу и при томе дао деспоту области Топлицу и Дубочицу,
којима је владао и нешто пре 1428. године, Дероко је, уважавајући легенду, помишљао да је она овде боравила после повратка из Једрена, 1451. године. (А. Дереко,
Средњовековни градови у Србији, Црној Гори и Македонији, Београд 1950, стр. 122,
128.) Са овим се слаже и Андрејевић који сматра да је Мара била господарица ових
области до 1457. године када је напустила Србију у коју се више није вратила и да је
град у Топлици могла градити само 1451–53. године. (Б. Андрејић, Марина кула код
Куршумлије, Саопштења IX, Београд 1970, стр. 149–152.) Међутим, невероватно је
да Мара може да се бави градњом тврђаве, а није извесно ни да је овде живела. Мех-

52

БРАТСТВО

и северно од Западне Мораве, областима: Рудник, Гружа – Борач,
Лепеница, Левач и Лугомир, оним областима које ће велики жупан
Стефан Немања приликом ослобађања помињати као своју очевину
и дедовину. Привремена проширења Маркове власти су могла бити
источно од Јужне Мораве, према Софији и Видину. Вукан је владао
западним делом Рашке, а привремено се ширио на југ и југоисток, ка
Скопљу и Драчу. Биле су то све оне области којима је некада завладао
краљ Бодин прогласивши се царем, а које је и Стефан Немања тежио
и добрим делом укључио у своју државу.
Из ових разлога, области које је Немања прво добио на управу:
Топлица, Ибар, Расина и Реке су његове баштинске земље и само део
основне баштина његовог оца Стефана Вукана и деде Марка. У овој
чињеници треба тражити и разлог због чега су све ове жупе у оквиру организације Српске аутокефалне цркве чиниле простор Топличке
епископије. Други део Рашке, на Западу од Ибра била је баштина Марковог брата Вукана, а потом, пошто овај није имао мушког потомства, другог, старијег Марковог сина (Немања) Уроша I и његових
потомака.
Најзад, ми смо доказивали да су права на српске земље источно и
југоисточно од реке Ибар (односно Јужне Мораве), као и северно од
Западне Мораве, створена у време краља и цара Константина Бодина Петра III (унук по женским линијама цара Самуила) у време када
их је одузео, не од Бугарске, већ од Византије. Бугарска је изгубила сва
права, кроз готово 200. година губитка самосталности и нестанка
аутохтоне владарске лозе. Као држава је нестала крајем X века и од
стране Византије распарчана на три теме: Перистрион, Македонију
и Бугарску. Њена владарска династија се угасила. За време тог великог периода Србија је постојала и опстајала, као самостална или вазална држава са својом владарском лозом.139 Бугарска је васкрсла, али
тек 1186. године, од стране бугаро-кумано-српске династије Асена,
али без територија западно од Струмице, Средца и Старе Планине.
мед је дао Топлицу и Дубочицу, одредио где ће султаница боравити и да његов двор
плаћа њено издржавање. Не каже се где ће боравити а то значи да је у питању Бела
Црква у Топлици. По свему ће бити да је народно памћење поистоветило неку старију легенду са легендом о султанији Мари и да јој се, као што је то пракса показала, не
може веровати. Пре ће бити да је у питању нека знатна Марија, на пример, супруга
Стефана Вукана или Марка. Пре ће бити да се Немањина мајка звала Марија. Марија
може бити и супруга деспота Иваниша који је у време цара Душана владао и Топлицом (Ж. Андрејић, Манастир Велуће, Рача 2002, стр. 164–165).
139
Исто, стр. 18–19.
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Србија цара Бодина обновљена је под великим жупаном Стефаном
Немањом источно од линије Велика Морава – Јужна Морава.
***
О прецима Немањића не говори ни једно од најранијих Житија,
која су писали синови великог жупана Стефана Немање, архиепископ
Сава I и краљ Стефан Првовенчани, или, један век касније, монаси
Доментијан и Теодосије. Летопис попа Дукљанина се врло мало бави
Немањом, а нимало његовим претцима. Први наш стари извор који
се бави пореклом Немањиним је Житије деспота Стефана писан од
стране Константина Филозофа, око 1433. године, а по наруџбини деспота Ђурђа. Али ни један податак Константина Филозофа не постоји у Житијима првих Немањића тако да се одмах поставља питање где их је он пронашао, или је то он измислио и конструисао за
потребе српског двора. Потом следе наши стари родослови и летописи који, више или мање, понављају тврдње Константина Филозофа.
Слично њима, о Немањином пореклу, тврди и Мавро Орбин.
У Општем листу се тврди да је пореклом од Ликинијевих синова
био неки манихејски (павликански)140 поп који је живео у IX веку (у време кнеза Мутимира и његових потомака, као и Петра Гојниковића), а
према Орбину овај поп је православан и звао се Стефан (Могао би то
бити Стефан, најмлађи син кнеза Мутимира, рођен око 845–850. године. Брат од стрица кнеза Петра Гојниковића, такође, рођеног око
845–50. године. Стефан је од Михајла Вишевића добио на управу неку
област у Захумљу.). Поп Стефан је имао сина Љубомира који се оженио својом сестром од стрица, према манихејском закону (стричеви
Стефана Властимировића су Строимир, отац кнеза Клонимира и деда
кнеза Часлава, и Гојник, отац поменутог кнеза Петра). Љубомир има
сина Белу, а од њега унука Бела Уроша. Орбин не помиње Белу и каже
да је Љубомиров син Урош (I) који је касније био заробљен (у време
О постојању павликанске невере сведочи и натпис са зида цркве у Истоку: „...
и мија Стефана рекомаго ва паваликијскиие невјар...“ из 1142. године када је Немања био краљ, односно велики жупан. (М. С. Милојевић, Путовање дела праве старе
Србије, Београд 1872, стр. 164.) Овим текстом и његовим хронологијом као и чудном
титулом „краљ свих српских и поморских земаља“, којом је ословљен велики жупан Стефан Немања, бавио се Реља Новаковић и на основу свега пребрзо закључио
да се Стефан Немања 1142. године оженио и постао велики жупан. (Р. Новаковић,
Један прилог хронологији Немањина живота, Историјски гласник 2, Београд 1969,
стр. 63–65).
140
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окршаја краља Ђорђа Бодина са Драгињом) и кога је Ђорђе касније
ослободио (дакле, реч је о великом жупану Урошу I). Јосиф Троношац се позива на неку „књигу“ у којој се тврди да беше „неки свети
човек... по имену Попо или Сано, манихејац, у селу Лука у захумљу,
у лето од рођења Христовог 800... овај Попо подели земљу са својом
браћом“. Затим сазнајемо да је један његов брат био владар и да се
звао Бан. Заправо, Попов брат је упамћен по владарској титули бан
– жупан.141 Летописци из IX века прелазе директно у прву половину
XII века, а то би значило да Урош није Љубомиров син већ потомак.
Од Уроша се роди Деса, који има синове Мирослава, Константина и
Немању. Од Десиног сина Немање остадоше два сина: Тихомил (владао само годину дана) и Симеон (влада после брата, умро у педесетој
години). Сасвим јасно произилази да су, као што јесу, Бела Урош (II) и
Деса синови жупана Уроша I.
Мавро Орбин, Стефана, бана Босне, назива краљем који је после
краћег времена умро, а наследио га је син Вукмир. Жупана Вукмира
је наследио његов млађи брат Крешимир, 1113. године. Орбин очигледно не мисли да је жупан Крешимир хрватски краљ Крешимир II,
или неки од његових наследника, јер зна да је хрватски краљ умро без
мушких потомака. Крешимир II је имао само једну кћер која је била
удата за угарског краља. Из тих разлога су се угарски краљеви после
Крешимирове смрти почели називати „господарима Хрватске, па и
Босне... Али Хрвати и Босанци, не хотећи их признати за господаре,
изабрали су између себе своје владаре и банове. Понекад је Босном
владао само један владар, а понекад је власт била подељена на много
владара... Некад се такође дешавало да се Босна удруживала с Рашким Краљевством, и с Хрватском и са облашћу Хума. У то време
били су бан Твртко, Кулин бан, бан Борић и многи други.“142 Али, подсетимо се Диканжове тврдње да је бан Вукмир поново освојио Босну,
а то би значило да је он био прогнан. Орбини каже да је Вукмира наследио млађи брат Крешимир, а Диканж да је потом дошла у Босну
наредба за Крешимирову смрт. После Крешимирове смрти, можемо
прихватити Диканжа, Бодин је поставио да власт свог бана Стефана.
Дакле, Орбини и Диканж износе различите податке. Диканж пре бана Стефана, кога поставља Бодин, наводи још једног Стефана, потом
Вукмира и Крешимира тако да је то супротно од онога што тврди Орбини, а поготову да Вукмир и Крешимир нису синови бана Стефана
141
142

Ј. Троношац, Троношки летопис, стр. 21.
М. Орбини, Краљевство Словена, стр. 136–137.
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кога доводи на власт краљ Бодин. Чак, Диканж каже да је Твртко, вероватно син Вукмиров, или Крешимиров, прогнао из Босне Бодиновог
експонента, Стефана. Орбинијево приповедање је течније и повезаније тако да је он у овом случају био боље обавештен. Бан Стефан, кога
је поставио српски краљ Бодин, претходи Вукмиру и Крешимиру.
У време постављања Стефана на власт у Босни краљ Бодин је у
Рашкој поставио за жупане браћу, Вукана и Марка. За жупане, савладаре Рашке, Вукана и Марка је, своједобно, Љубомир Ковачевић тврдио да су синови Петрислављеви143, а унуци краља Михајла. Са овом
његовом тврдњом се слагао и Фердо Шишић144. Ми смо доказивали
и доказали да су жупани Вукан и Марко потомци рашког жупана
Тихомила из времена кнеза Часлава и да су Вукан и Марко били у родбинској вези са српско-дукљанском краљевском кућом. Наиме, Марко
је био ожењен се стром или ћерком краља Бодина.145 Што се тиче
браће краља Бодина, Дукљанин тврди да су сви изгинули146, а да су једино Владимир и Петрислав имали синове. Петрислав је имао сина
Бодина, а Владимир сина Владимира.147 Уколико се прихвати претпо ставка Љ. Ковачевића, да су Вукан и Марко синови Петрислава
онда произилази да су они имали и брата Бодина, који је био имењак
свога стрица, краља Бодина. На основу тумачења Житија Стефана
Немање ми смо дошли до претпо ставке да је Немањин деда жупан
Марко имао заиста поред брата Вукана још једног брата. Дошли
смо до закључка и да је Марков син, Стефан Вукан, отац великог жупана Стефана Немање, био велики жупан Рашке148. У сваком случају, на основу свега изнетог у ранијим радовима остајемо при томе
да су Вукан и Марко потомци рашког жупана Тихомира – Техомила.
На основу ових релација долазимо до претпо ставке да је Бодин, син
Петрислављев, овенчан за великог жупана Бо сне и добио титуларно
Љ. Ковачевић, Неколика питања о Стефану Немањи, Глас СКА 58, Београд
1900, стр. 58–60.
144
Ф. Шишић, Летопис попа Дукљанина, Београд–Загреб 1928, стр. 85.
145
Ж. Андрејић, Тихомири, Уроши, Вукани, Мирослави, Завиде и Немање, или о
пореклу жупана Стефана Немање, Новопазарски зборник 26, Нови Пазар 2002, стр.
37–82. Панта Срећковић је своједобно изнео тврдњу да је жупан Марко био ожењен
Марчом (Marciuicii) ћерком краља Бодина. (П. Срећковић, Историја српског народа
I, Београд 1884, стр. 412, 414, 404).
146
* * * Ljetopis popa Dukljanina, Bar 1999, стр. 84.
147
Исто, стр. 83.
148
Ж. Андрејић, Тихомири, Уроши, Вукани, Мирослави, Завиде и Немање, или о
пореклу жупана Стефана Немање, стр. 37–82.
143
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име Стефан. Из ових разлога стари хисторици мешају унука и деду.
Тако унука називају краљем Бо сне, а он је заправо био жупан – бан,
познат само као Стефан. Дакле, у време краља Бодина Бо сна је у саставу Србије, а њоме влада Стефан Бодин, синовац краља Константина Бодина.
Ако критички повежемо све ове детаље, које износе Дукљанин и
Орбин, донекле и Диканж, можемо доћи до закључка да је Петрислав
имао сина Бодина који је од стране краља Бодина, свог стрица, овенчан жупанским венцем и постављен да влада Босном са титуларним
именом Стефан. Стефан (Бодин) је имао синове Вукмира и Крешимира чији наследници владају Босном. Бан Стефан је дошао у проблематичну ситуацију после смрти краља Бодина и пада Хрватске под
Угарску власт, 1102. године, а његов положај се још више искомпликовао после смрти краља Владимира и рашког жупана Вукана, 1113. године, када су избили велики немири. Уколико имамо у виду да су Вукан,
Марко и Стефан Бодин постали овенчани жупани Рашке и Босне око
1082–85. године, да је босански жупан Стефан Бодин учествовао у
опсади Дубровника 1092–1093. године, да је српски краљ Константин
Бодин умро 1099. године, онда можемо закључити да је босански бан
Стефан, као Бодинов унук владао и после његове смрти.
***
Податке о потомцима Стефана Немање налазимо и код Константина Филозофа, у XV веку. Он нам доноси и податак да је српски краљ Стефан Првовенчани имао четири сина: Радослава (краљ,
1228–1233.), Владислава (краљ, 1233–1243.), Стефана (краљ, 1243–
1276.) и Предислава (Сава II, архиепископ, 1263–1270). За Стефана
каже да је имао и име Урош које је добио по прадеди који се, такође,
звао Урош. Може се сматрати да је овај податак у складу са претходним о Немањином пореклу од Беле Уроша. Дакле, отац Стефана
Немање се такође звао Урош. Имајући то у виду неки историчари су
сматрали да је отац Стефана Немање велики жупан Урош II који је
имао крштено име Завида.149 Мандић је претпоставио да се овај податак може односити на Немањиног деду, прадеду или још старијег
претка Белу Уроша, наводно, сина Ликинија Србина.150 Постало је
С. Мандић, Велика господа све српске земље, стр. 26–31; Исти, Царски чин
Стефана Немање, Београд 1990, стр. 92–100.
150
Исти, Царски чин Стефана Немање, стр. 93.
149

О ПОРЕКЛУ ВЕЛИКОГ ЖУПАНА СТЕФАНА НЕМАЊЕ

57

јасно да су имена Стефан и Урош титуларна. Сви српски владари су
приликом крунисања, без обзира на титулу, добијали име Стефан151 а
неки су, по свој прилици, у блиској вези са угарском владарском кућом, добијали и титуларно име Урош152. Има индиција да су титуларна
имена Стефан и Урош у каснијем периоду постала угарска и српска
лична имена. У најновије време су се појавила тумачења да титуларно
и лично име Урош није угарског већ далматско-романског порекла153.
Настало је рефлектовањем титуларног староугарског „урум“, у значењу „мој Господ, мој господин, мој господар“, у старосрпски и старохрватски. Почетак повезивања за владарску титулу на српском простору везан је за жупана Уроша I преласком именице у апелатив услед
његове „русе косе“. Лично име Урош није потврђено на угарском већ
само на српском етничком простору.154
Имајући у виду да се поједине личности из српских владарских лоза појављују и са крштеним именима: Вукан, Примислав, Белуш, Деса,
Завида, Мирослав, Страцимир, Тихомир, Белош, Владислав, Радослав,
Милутин, Драгутин, Душан, Лазар, Ђорђе... дошли смо до закључка
да су све личности које су познате само по титуларним именима имале крштено име Немања јер се оно подразумевало: жупан Урош I, жупан Урош II, краљ Стефан Првовенчани, краљ Стефан Урош I, цар
Урош, деспот Стефан.155 С друге стране личности које се помињу
само са крштеним именом Немања нису били владари по било ком
основу. Имајући у виду да је отац Стефана Немање жупан Стефан Ву151
М. Ћоровић-Љубинковић, Одраз култа светог Стефана у средњовековној
уметности, Старинар 12, Београд 1961, стр. 45; С. Мандић, Венцоносци, У: Чрте
и резе, Београд 1981, стр. 7–32; С. Марјановић-Душанић, Владарско име и титула у
државноправној традицији Немањића, У: Владарска идеологија Немањића, Београд
1997, стр. 42–59.
152
Исто; С. Мандић, Урош, У: Велика господа све српске земље, Београд 1986,
стр. 5–33.
153
Ж. Вељковић, Српско име Урош из далматског врела, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 74, св. 1–4, Београд 2009, стр. 63–93.
154
Вељковић порекло имена топонима на Урсу и Урса налази у панонскороманском и дачкороманском Ursus – медвед. Сматра да је именица Урош доспела у старомађарски тек у периоду од око 1112. до око 1146. године. Сматра да је име Урош
можда конотативно титули „велики жупан, краљ, цар“, а тврди да је, свакако,
конотативно изразу „русе косе“, да је антропонимни апелатив+урош „русе косе“,
потом, маскулини оритоним у дубровачком урош у значењу „(светли) мужјак жуње“, или апелативи „светле масти“ – „пас светле масти“.
155
Ж. Андрејић, Тихомири, Уроши, Вукани, Мирослави, Завиде и Немање, или о
пореклу жупана Стефана Немање, стр. 39–40.
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кан произилази по Константину Филозофу да је и он имао титуларно
име Урош. Постоји претпоставка да је Стефан Вукан био ожењен неком угарском принцезом па тако произилази да је могао имати и ово
титуларно име. Дакле, потпуно именовање оца Стефана Немање гласи
Стефан Вукан Урош.
За великог рашког жупана Вукана (1084–1112.) у нашој науци се
тврди да није имао мушке деце већ само кћер која је била удата за
дукљанског краља Владимира II (после 1001–око 1112.), сина Владимира, унука краља Михајла (пре 1077–после 1081.). Из тих разлога су га
на власт у Рашкој наследили синовци Урош I и Стефан Вукан и њихови потомци. Вукан је, највероватније, био ожењен ћерком жупана
Сте фана156 Бодина кога је на власт у Бо сни по ставио краљ Бодин
Михајлов, 1084. године. Међутим, када је краљ Бодин за жупане
Рашке по ставио Вукана и Марка заклели су му се „да ће они и њихови синови бити истакнути приврженици“157. Још је Љ. Ковачевић
претпо ставио да је жупан Вукан имао сина а потом нетачно тврдио да је то Завида, наводно, отац Сте фана Немање, а ту нетачност је у новије време као тачну подржао снажно Т. Живковић уз
низ нових хипоте за које су такође неодрживе.158 Дакле, Вукан је
имао бар два сина, ако не и више, али се они у српским и грчким
изворима не помињу.159
Остао је скоро непримећен податак из Трокових, угарских изворника који помињу српске великаше Уроша, Вукана и Павла који су ослепљени од стране угарског краља Коломана када је то учинио и свом
брату, противкраљу Алмошу и његовом сину Бели II, 1109. године.160
Осим тога, на почетку власти угарског краља Стефан II, 1116. године,
у Угарској се помиње палатин Јован син Урошев.161 Мађарски историЖ. Андрејић, Размишљање о раним бановима Босне и неке претпоставке о
њиховом пореклу и покушај успостављања родослова, Гласник 5, Бања Лука 2007,
стр. 113. Панта Срећковић је први изнео претпоставку да је жупан Вукан био ожењен ћерком босанског бана Стефана. (П. Срећковић, Историја српског народа I,
Београд 1884, стр. 412, 414, 404).
157
E. Perčić, Ljetopis popa Dukljanina, Bar 1999, стр. 85.
158
Љ. Ковачевић, Неколика питања о Стефану Немањи, Глас СКА 58, 190, стр.
61–62; Т. Живковић, Портрети српских владара, стр 119.
159
Ж. Андрејић, Средњовековна Топлица, баштина жупана марка и његових потомака, великих жупана Стефана Вукана и Стефана Немање, стр. 27–28.
160
J. De Thwrocz, Chronica Hungarorum, Schwandtner, I, 118, 125. Из: Ј. Радонић,
Србија и Угарска у средњем веку, Војводина I, Нови Сад 1930, стр. 130.
161
Ф. Шишић, Летопис попа Дукљанина, Београд–Загреб 1928, стр. 100.
156
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чар Сентклери тврди да су Срби из Угарске, Баната и Бачке, били на
страни Алмоша. Одмах би се на основу сличности имена помислило: може бити да су ослепљени српски великаши (вероватно жупани
Срема, Бачке и Баната) Урош и Вукан синови жупана Марка, познати
као жупани Урош I и Стефан Вукан. Иако великаши Урош и Вукан
имају иста имена као Маркови синови Урош и Стефан Вукан не мора
да значи да су у питању исте личности. Тако нешто су показала наша
истраживања у вези са истоветним именима али различитих личности
српских жупана и њихових синова. Своје синове, „рођаке и изабране
жупане“ Уроша и Стефана Вукана, а не своје синове „најдраже и најмилије“, са још двадесет других, рашки жупан Вукан је морао да упути као таоце у Цариград, 1094. године.162 Жупан Вукан је и дванаест
година касније, 1106. године, био принуђен да шаље таоце у Византију.163 Из каснијих примера, из 1150. и 1155. године, види се да су српски жупани Урош II и Деса давали „за таоце оно што им је најдраже“
и „најмилије“164 и да су то морали бити њихови синови и синовци. Сви
ови таоци су, сматра се, враћени у Рашку пре смрти жупана Вукана,
1112. године. На престолу Рашке се, 1112–1146. године, измењивали
Стефан Вукан и Урош I и о неком њиховом евентуалном слепилу нема
вести. Најпре ће бити да су жупани Урош, Вукан и Павле синови великог жупана Вукана из брака са ћерком босанског жупана Стефана.
Уколико се Вукан оженио 1082–84. године они су могли бити рођени
између 1083. и 1088. године тако да су у време ослепљивања 1109.
године имали од 20 до 25. година. Када је умро жупан Вукан они са
овако великим хендикепом нису могли бити узети у обзир за долазак
на власт у Рашкој, али и због велике кризе и династичких сукоба који
су захватили Дукљу и Рашку. Сасвим је извесно да су као евентуални
престолонаследници били скривани са малолетним Белом II у манастиру Демеш на Дунаву, недалеко од Ваца а касније, недалеко од Печуја, у бенедиктинској опатији у Печвараду, све до 1130. године.
Наиме, Алмош је пет пута покушавао да се домогне престола уз
помоћ завере. После ослепљења Алмош је побегао у Византију, променио име у Константин и добио један град у Македонији од цара
Јована II Комнина који је био ожењен његовом сестром од стрица,
Пирошком – Приском. После смрти краља Коломана, 1116. године, на
162
*** Византијски извори за историју народа Југославије III, Београд 1966,
стр. 388–389.
163
Исто, стр. 390.
164
*** Византијски извори IV, Београд 1971, стр. 197, 192.
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престо је дошао његов петнаестогодишњи син Стефан IV. У време угарско-византијског рата, 1127–1129. године, умро је Алмош. У овом рату
је дошло до побуне Срба на челу са жупаном Урошем I, кога је подржао
Стефан II а против Византије. Мађари су покушали да ухвате цара Јована II Комнина али је дошло до издаје од стране неке жене Кристијане
која је ухваћена и спаљена по наређењу Стефана II. Кристијана и њено
понашање говори да она може бити у некој вези са ослепљеним Алмошем или са неким од ослепљених српских великаша. Помишљамо да је
била са неким од њих у брачној вези. Пошто није имао деце Стефан II
је пронашао слепог Белу II, сместио у двор у Толни и оженио Јеленом,
ћерком рашког жупана Уроша I. После Стефанове смрти на власт је дошао Бела II и чим је ступио на престо одржан је сабор у Араду на коме
је његова жена Јелена Српкиња наредила да се открију и казне сви учесници Белиног ослепљивања, 1109. године.165 Том приликом је убијено
шездесет осам виновника краљеве трагедије и његовог оца Алмоша,
али се губи из вида да су на тај начин освећени и ослепљени српски
великаши Урош, Вукан и Павле. Ангажовање краљице Јелене у овој
истрази и кажњавању је врло индикативно и наводи на закључак да су
српски жупани Урош, Вукан и Павле не само савезници њеног супруга
Беле и његовог оца Алмоша већ и њеног оца Уроша I, заправо њеног
деде жупана Марка али и у то време, 1109. године, у Рашкој владајућег
стричевског деде, великог жупана Вукана.
Али о сукобима или савезу са Угарима жупана Вукана нема података. Његова војна сила је била усмерена према Византији, источно
и југоисточно од граница Србије. Међутим, постоје неке индиције
да је са Угарима чврсто сарађивао његов брат, жупан Марко. Живковић сматра да је жупан Марка држао северне области Рашке и
да је веома рано ступио у родбинске везе са неком угледном угарском
породицом. Имајући у виду појаву извесног жупана (comes) Марка у
угарским изворима, 1111, 1113. и 1124. године, у повељама краља Коломана, Живковић сматра да је у питању рашки жупан Марко и да
је он постао значајна личност на двору и у близини краља. Живковић
види разлоге за такве везе жупана Марка са Угарима због потпуне
доминације жупана Вукана166 који је његове синове послао као таоце
165
П. Рокаи, З. Ђере, Т. Пал, А. Касаш, Историја Мађара, Београд 2002, стр.
46–50. Шишић је сматрао да је до ослепљивања дошло 1115. године, непосредно пред
смрт краља Коломана. (Ф. Шишић, Летопис попа Дукљанина, стр. 90).
166
Т. Живковић, Једна хипотеза о пореклу великог жупана Уроша I, Историјски
часопис LII, Београд 2005, стр. 9–21.
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у Византију. То би значило да Марко није био у добрим односима са
Вуканом и да је из тих разлога био у добрим односима са Коломаном
те да није подржавао против краља Алмоша. Да би се обезбедио од
ратоборног и моћног рашког жупана Вукана угарски краљ је успео да
га присили да своје синове пошаље у Угарску. Али, жупан Вукан је из
тих разлога могао подржавати Алмоша иако је то морао бити сложен
однос. Наиме, жупан Вукан је и често противник Византије. Резултат
оваквих размишљања иде у прилог да ослепљени великаши Урош и
Вукан (и Павле) никако нису синови жупана Марка, већ жупана Вукана.
Када се ситуација променила после великог метежа, 1112–1116.
године, после смрти жупана Вукана и краља Коломана, на власт у
Рашкој су дошли синови жупана Марка, прво Стефан Вукан а затим
Урош I. Неспособни синови жупана Вукана I нису могли играти никакву улогу, тако да су остали у Угарској. И односи између Србије и
Угарске су се у потпуности поправили да би ускоро било склопљено
велико савезништво.
Врло је интересантно да се одмах по смрти краља Коломана,
1116. године, у Угарској појављује Јован, син Урошев који се ословљава палатином167 а то је једна од највећих титула на угарском двору.
По свему судећи да је то син једног од тројице ослепљених српских
великаша, савезника слепог Алмоша и његовог слепог сина, краља
Беле II. Од 1130. године, од удаје Јелене, ћерке рашког великог жупана
Уроша I, за угарског краља Белу II главна личност на двору је палатин
Белош, најстарији син Уроша I, брат краљице Јелене. Пада, такође,
у очи да се у то време, 1131. године, помиње и неки судија Урош168.
И у боју угарске војске против Немаца на Лајти, 1146. године, коју
је предводио палатин Белош, истакао се извесни жупан Урош169. За
овог Уроша се претпоставља да је у питању српски жупан Урош II.
Ову претпоставку је Шишић одбацивао170 и по свему ће бити да је у
праву. Најпре ће бити да је у питању син платина и бана Белоша који
је био жупан у јужним или југоисточним деловима Угарске где су живели Срби. Пошто се касније не помињу мушки потомци бана Белоша
најпре ће бити да је жупан Урош његов син и да је том приликом у
бици страдао. Палатин Белош, по свему, био је ожењен неком знат167
168
169
170

Ф. Шишић, Летопис попа Дукљанина, стр. 101.
Исто.
Исто.
Исто.
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ном Угарском и осим жупана Уроша имао је кћер која је била удата за
кијевског кнеза Владимира Мономаха. На основу истраживања у вези
са архиепископом Арсенијем I Сремцом дошли смо до закључења да
је Белошев син, дакле, жупан Урош био ожењен Вуком, најстаријом
ћерком жупана Стефана Немање, са којом је имао сина Андрију, монашког Арсеније, будућег другог српског архиепископа кога је за свог
наследника одредио његов ујак Св. Сава.171
У једној угарској исправи, 1156. године, помиње се и извесни Вукан172. По свему судећи, то неће бити Стефан Вукан, отац Стефана
Немање, али може бити да је реч о Вукану, најстаријем сину Стефана Немање. Стефан Немања је тада имао 43. године, био је од 1143–
1146. године у другом браку са Аном, ћерком босанског бана Бориса, а
његовом сину Вукану, рођеном 1131. године, у првом браку са ћерком
краља Ђорђа Бодина, било је тада већ 25. година.173
***
И о по реклу Не мањи не жене Ане, мајке Св. Саве, у монаштву
Ана стази је по стоје бројне недоуми це. Сте фан Немања је био ожењен ћерком бо санског бана по Ор бини ју174. Рајић је тврдио према Лето пису Ђорђа Бранкови ћа да је Немањи на супру га Ана кћи
бо санског бана Сте фана Бо ри ћа (1154–1163)175. Глу шац на води
ово мишљење и претпо ставку да је Ана се стра бана Бо ри ћа. Троно шки лето пис бележи да је ње го ва жена била кћи фран цу ског
краља, одно сно да је Не мања морао по бећи од браће, оти шао је
пре ко мора, при мио га је францу ски краљ и због часног држања и
мудро сти дао му кћер за жену. Потом је једно време жи вео на двору свога таста где су му рођена два си на Сте фан и Ву кан176. Пурковић на води неодређено да је Ана „рода фрушкога“.177 У нашим
171
Ж. Андрејић, Архиепископ Арсеније Сремац, Некудим 7, Смед. Паланка 2004,
стр. 17–25; Исти, Архиепископ Арсеније Сремац, сестрић светог Саве, Савиндан 17,
27.01.2007. Пријепоље.
172
Ф. Шишић, Летопис попа Дукљанина, стр. 101.
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родо слови ма и Ана супру га Бе ле Уро ша је кћи францу ског краља.
Ру варац сматра да је Не мањи на супру га „не знана рода“.178 Срећковић сматра да је она ћерка дукљанског краља Ђор ђа.179 Мно ги
ис тражи вачи тврде да је она ви зан тијског по рекла, што не мора да
значи да она ни је била из лозе фран цу ско-норманских Ан жуанаца јужне Ита ли је. Ман дић сматра да се Немања оженио рођаком
Ма ној ла Комнена по сле склапа ња ми ров ног уго во ра 1155. године
када је одли кован „царским саном“ и добио област Дубочи цу180.
Карано вић на води Доменти јана који каже за мајку Све тог Саве да
је била „ве ли ка кнеги ња Ана, кћер ца ри градског императо ра Романа“.181 Ју стин По по вић тврди да је „Ана кћи грч ког ца ра Романа IV“ (1068–1071.). Ви ди се да Роман не ма ни какве хро нолошке
ве зе са Немањом. Свети Сава каже да Немања осим „жене своје
(Ане), Бо гом дане пр во га вен ца... не би уче сни ка другог брака“.182
Из не та је и прет по ставка да је Ана из Топли це где је Немања имао
пр ву своју само сталну власт.183
Мора се још једном напоменути да је Немањин брат Мирослав
био ожењен сестром босанског бана Кулина, односно ћерком бана Борића. Због тога многи сматрају да долази до грешке у вези тога да је
Борић таст Немањин. Босански бан Кулин је због нечега признавао
Немању за врховног господара. Осим тога, за бана Кулина се каже да
је Немањин сродник, а мисли се да је то због тога што је Немањин
брат ожењен Кулиновом сестром. Бан Кулин је на власт у Босни дошао после смрти бана Борића па може бити да је он његов син Коломан (Кулман–Кулин). У угарским родословима стоји да је Борис имао
сина Коломана (Кулмана) и две н. н. кћери које су биле старије.184 Произилази да је једна његова кћер Ана удата за Немању, а друга н. н. за
његовог брата Мирослава. Постоји могућност да је Мирослав најстарији Десин син, а брат од стрица Немањин, оженио другу Борисову
кћер. На овај начин се елиминише ова не баш свакидашња ситуација
да рођена браћа ожене рођене сестре.
И. Руварац, Вукан, најстарији син Стефана Немање и Вукановићи, Годишњица Н. Чупића Х, Београд 1880, стр. 1.
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Борис је по легенди био син Бретиславе или Брениславе, Брене,
или монашког Ефимије, ћерке руског великог кнеза Светопулка и мађарског краља Коломана коме је ово био други брак (владао 1095–
1114).185 У ствари, Борис је син Коломана и Еуфемије, ћерке Владимира II Мономаха, великог кијевског кнеза. Еуфимијина братаница
Еуфросина је била удата за угарског краља Гезу II, а за братанца Владимира била је кћи угарског бана и српског жупана Белоша.186 С тога има много реалности у Доментијановим речима да је Ана „велика
кнегиња“. Коломан је супругу (која је била обудовела) одагнао и вратио у Кијев због тога што се „срамотним злочином оскрвнула“ (turpi
crimine contaminatum). У Кијеву је родила сина Бориса који је ту одрастао и добио титулу „кнез Галички“, а она се замонашила као Јефимија.187 Борис је као младић упућен у Цариград код цара Јована Комнена
који ће га оженити неком својом рођаком 1131. године. Борис се као
претендент на мађарски престо сукобио са Белом II коме су помагали Чеси и Срби. После угарско-византијског рата, на основу мира из
1154. године Геза II му даје Босну и Далмацију и титулу бана. Босна се
од тада назива и „русаг“ што несумљиво говори о Борисовом руском
пореклу. Већ у следећем рату гине подмукло убијен по Гезином налогу.188 Ана је удата за Немању, око 1143. године, када се са оцем вратио
у Рас и када је добио удеону област. Тада је имао 30. година. Према томе, Вукан, најстарији њихов син, могао је бити рођен око 1132. године
(умро 1209. у 78 години), Стефан Немања II око 1145. (умро 1228. у 83
години) и Растко 1175 (умро 1236. у 61 години).
Немања се по томе оженио доста касно, а Ана је од њега знатно
млађа. Ана „мора бити, у најмањој претпоставци, бар 12–14 година
млађа... а ако се узму друге комбинације, још и више“. Теодосије је
указао на то да је Ана, родивши Немањи синове и кћери, престала
рађати и да јој муж због тога приговара (ако је Стефан Немања II
Првовенчани рођен око 1145. онда је Растка родила после паузе од
30. година). То подразумева да је била млада и у могућности да још
рађа. Теодосије вели „... јер је Бог закључа... због чега ју је вређао и
корео муж... Господ... послуша њихова мољења... у рођењу буде чудеСиниша (Сима Богдановић), Неколико ријечи о тасту Немањину бану Борићу, Летопис Матице српске, 151, Нови Сад 1887, стр. 40–47.
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сно дете, јер то није било само дело људске природе... дадоше га да
се учи светим књигама... и велможе њихове са њима говораху да ће
он бити најбољи међу браћом својом...“.189 Поменута је хронолошка
ситуација са најмлађим сином Растком кога је Немања добио у 62.
години живота као и још млађом кћери која се 1217. године удала за
епирског деспота и потоњег цара Манојла Анђела.190
Питање ове кћери Ћоровић је сматрао много тежим. Ако је била рођена пре Растка неку годину онда је у време удаје имала најмање 45 година. Могла се удати као девојка или удовица, али Ћоровић
сматра да је невероватно да Манојло запроси тако стару девојку,
а понајмање распуштеницу или удовицу. Ако је рођена после Растка
неку годину, онда је Стефан Немања тада морао имати најмање 65
година. И под тим условом она је у време удаје имала око 40. година.191 Најпре ће бити да је у време удаје имала највише 20 година, а
то значи да она није кћи Стефана Немање. Тај Немања може бити
само син жупана Десе, господар Дендре. Помињана је у нашој науци
и могућност да је Ана друга, чак и трећа,192 жена Стефана Немање и
поред изричите напомене Св. Саве: „првог венца ... не би учесника другога брака“. Немања је постао за оно време пунолетан и дорастао за
женидбу већ 1127. године.
И о прецима Немањине супруге Ане наши извори ћуте. Дедуктивним и индуктивним путем дошли смо до сазнања да је Ана кћи
угарског против краља и босанског бана Бориса. Робује се и тврдњи
архиепископа Саве I да је његова мајка Ана (Дука Арпад) прва и једина супруга Стефана Немање. Заправо, Ана, мајка краља Стефана Немање Првовенчаног и првог архиепископа и патријарха Саве је друга
Немањина супруга.
Живојин Андрејић
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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, односно образовање стечено из различитих потреба. Једна врста функционалног 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 образовни 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 програмима.
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-

68

БРАТСТВО

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 постојала школа, а затим у манастир Каленић, Јоаникије је прва слова
научио у својој породичној задрузи у селу Миланџа.2 У неким свештеничким породицама самоучки начин образовања био је толико уобичајен да су њихови чланови, уз своје основно презиме, често носили и
додатак Самоуковићи.3 Такав начин описмењавања није био карактеристичан 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, заживело какво-такво систематско школство. Оно је било најприметније у
описмењавању женске деце, која нису ишла у школе, али су од писмених чланова породице стицала различита знања. Занимљив пример
таквог образовања била је Роксанда Поповић, кћерка проте Стефана Поповића из Зенице. У писаној заоставштини ове породице сачуван 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 најзначајнијим личностима из националне историје! Њен рад је, можда и због
штедње писаћег папира, настао је на полеђини једне старе облигације 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 учениНазив самоучки, уобичајен и у свакодневној употреби тог времена, али и у науци, ипак не одговара сасвим суштини таквог образовања, јер је и у таквим условима
неко давао, а неко примао знање. На овом називу посебно је инсистирао Тихомир
Ђорђевић, наводећи примере низа угледних и утицајних људи из времена владавине
кнеза Милоша који су се тако описменили. Т. Ђорђевић, Из Србије кнеза Милоша,
Београд 1983, 69.
2
Љ. Дурковић-Јакшић, Епископ Јоаникије Нешковић и обнова 1856. манастира
Жиче, Краљево 1987, 9–10; С. Вуковић, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Београд–Подгорица–Крагујевац 1995, 235.
3
Добар пример за то су Ђурићи-Самоуковићи из Заовина, угледна свештеничка породица која је дала више генерација свештеника цркава у Кршањама, Карану
и Ужицу, као и једног архимандрита манастира Рача. С. Игњић, Манастир Рача,
Ужице 1997, 174.
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Оборкнез Пожешке нахије, Василије Поповић, описменио се у детињству, чувајући успут стоку. М. Ђ. Милићевић, Поменик знаменитих људи у српског народа
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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 Бранковине, једва да је и сам био писмен, али је много више знања добио
од свештеника Лазара Георгијевића из села Врело, које је, као и Бранковина, 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, образовање 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 теолошких знања, неопходних за вршење свештеничке дужности. Кандидати за свештенички чин најчешће су и пролазили кроз манастирско 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 времену, 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
Ч. Денић, Лазар Георгијевић, учитељ проте Матије Ненадовића, Гласник МИАВ 10, Ваљево 1975, 11–28.
6
М. Ђ. Милићевић, Успомене, приредио Б. Ковачевић, Београд 1952, 6–7, 31–32.
7
Међу често противречним ставовима Вука Караџића о образовању свештенства, налази се и занимљиво запажање да калуђери боље познају црквена правила
од свештеника и да чешће служе у цркви. То је, међутим, сасвим супротно његовим
тврдњама да су и монаси највећим делом неписмени и неспособни да пренесу опште
и теолошко знање. В. Караџић, Српски рјечник, Београд 1986, 1141–1142.
8
Н. Радосављевић, Православна црква у Београдском пашалуку 1766–1831, управа Васељенске патријаршије, Београд 2007, 275–276.
9
М. Исаиловић, Преглед културно-просветних прилика у ваљевском крају уочи
настајања организованих школа, у: Ваљево кроз векове, Ваљево 1993, 233; Н. Радосављевић, Ужичко-ваљевска митрополија 1739–1804, Ваљево 2000, 93.
5
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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 обилазећи 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 несталне, 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 СтефановићКреја, 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 Ненадовић истиче да је код првог учитеља, попа Станоја, учио из једног
московског буквара. Руска богослужбена, али и профана књига, стизала 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. Исаиловић, н.д, 234; Л. Мирковић, Старине манастира Боговађе, Споменик
САН XCIX, Београд 1950, 21–64.
11
Н. Радосављевић, Православна црква у Београдском пашалуку под управом Васељенске патријаршије 1766–1831, управа Васељенске патријашрије, 276.
12
Кујунџија Петар Радосављевић из Ужица приложио је цркви у Севојну једно
јеванђеље које је обновио, односно поново повезао и укоричио, локални даскал (учитељ) Јован Поповић. Исто, 280.
13
М. Евгеновић, Житије Максима Евгеновића, Будимпешта 1871, 4–5.
14
Српска црквена општина у Зеници тражила је преко Александра Гиљфердинга, и 1857. добила, већи број богослужбених и школских књига за потребе локалне
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Жеља за стицањем бољег и свестранијег образовања неке кандидате 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 (латински, 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, извршеном 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 појединих учитеља настава одвијала у изнајмљеним кућама, у манастирима 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 манастирском имању.18 Прота Матија Ненадовић такође тврди да су, и

школе од руске владе. Зеничка црквена општина руском цару, 17. (29) марта 1857,
АСАНУ, историјска збирка, 7659.
15
О квалитету наставе у тим школама похвално су се изражавали сви угледнији Срби који би долазили у контакт са њима, као и неки светогорски монаси
словенског порекла. Последњи Србин на челу Пећке патријаршије, патријарх Василије Јовановић-Бркић, наглашавао је значај грчких патријаршијских теолошких
школа. В. Јовановић-Бркић, Опис турских области и у њима хришћанских народа,
а нарочито народа србскога, састављен год. 1771. српским патријархом Василијем
Бркићем, приопштио И. Руварац, Споменик СКА Х, Београд 1891, 43–66. Архимандрит Григорије Дрекаловић такође је научио да пише на грчком језику, као и Хаџи
Рувим Нешковић... Н. Радосављевић, Ужичко-ваљевска митрополија 1739–1804,
Ваљево 2000, 93–94.
16
Д. Руварац, Опис српских фрушкогорских манастира 1753, Сремски Карловци
1903, passim.
17
Н. Радосављевић, Ужичко-ваљевска митрополија 1739–1804, 91.
18
В. Караџић, н.д, 1141–1142.
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код свештеника који су се бавили описмењавањем других, ђаци понекад 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 узраста, 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 универзитета, чиновничка каријера или породични послови, у Богословији су
у великом броју били заступљени кандидати из сељачких породица, који су у томе видели начин издизања изнад друштвеног сталежа 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 породица. Већина кандидата били су одрасли људи, често већ ожењени,
који су у Бого словију дошли са препоруком надлежног епископа,
митрополита Стратимировића лично, или са препоруком световних
власти. Ученици Бого словије заједно су се хранили, али су по стојале различите трпезе за оне који су исхрану сами плаћали, и друге
који су се хранили о трошку митрополије. Кодекс понашања подразумевао је да се живи скромно, да се гради леп однос са припадницима других конфе сија, да се кандидати клоне кафанског живота и
сумњивих жена... Поред оцена из наставних предмета, за сваког од
њих је у школским протоколима уписивано и ме сто рођења и живота, занимање родитеља, претходно стечено образовање, али и име и
презиме оног ко је плаћао школовање, као и његово сродство са кандидатом. Међу добротворима који су новчано помагали ученике има
родитеља, црквених општина, манастира, племића, па чак и тастова,
јер су многи полазници већ били ожењени. Поред учења, пратило се
и понашање сваког од њих. У рубрикама где се оно описивало, могу се видети најразличитије оцене, а неке су че сто биле изречене са
благим хумором. За ученике који су брзо по стали познати по грубости у опхођењу са другима писало је да су нарави сурове, или обхожденија худог, они који нису показивали превише интере совања за
учење описани су као ђаци тупог ума, а понављачи, којих је такође
било, помињани су као захвални слушаоци већ друго лето.20
М. Ненадовић, Мемоари, приредила Т. Петровић, Нови Сад–Београд 1969, 60.
Н. Радосављевић, Школовање свештенства у Карловачкој богословији, у:
Образовање код Срба кроз векове, Београд 2002, 49–51.
19
20
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Срби из Османског царства у овим школама нису били заступљени
у великом броју. Кроз Карловачку богословију је од њеног оснивања
1794. до 1820. прошло само 15 ученика за које са сигурношћу може да
се тврди да су из области под османском влашћу, што је знатно мање
него што их је раније било у фрушкогорским манастирима. Разлог за
то су, пре свега, високи новчани издаци за школовање које је требало
поднети, а могућности да се образовање отплати радом биле су знатно
мање него када је реч о манастирима. Ипак, митрополит Стратимировић налазио је начина да помогне сународницима из Османског царства жељним знања, посебно ако је иза њих стајала препорука неког
од угледних манастирских старешина, попут Хаџи Рувима Нешковића, архимандрита манастира Боговађа. Срби из предела јужно од Саве и Дунава у време трајања Првог српског устанка нису због борби
често прелазили у Карловце ради школовања, а од 1810. су могли да
похађају и новоотворену Београдску богословију.21
У време постојања устаничке државе је, отварањем Велике школе и Богословије, направљен први велики корак од функционалног ка
систематском образовању у тадашњој Србији. Док је Велика школа
била претеча универзитетског образовања, Београдска богословија
била је, сагласно приликама, скромније замишљена од Карловачке, можда по узору на мање богословске школе које су постојале у Плашком
или у Пакрацу.22 На отварању Богословије највише је инсистирао Доситеј Обрадовић. Богословија је отворена 1810, заслугом фенечког
игумана Вићентија Ракића.23
Наставни план који је реализован у овој школи није могуће са сигурношћу утврдити. Уколико је настава била организована по угледу
на Карловачку богословију, свакако су се морала учити два основна
предмета, Граматика језика словенског и Катехизис.24 Када је реч
Исти, Православна црква у Београдском пашалуку 1766–1831, управа Васељенске патријаршије, 280.
22
Богословске школе у Плашком и Пакрацу имале су знатно скромније могућности и наставне садржаје од Карловачке богословије. Азбучник Српске православне
цркве по Радославу Грујићу, приредио С. Милеуснић, Београд 1993, 34–35.
23
М. Петровић, Финансије и установе обновљене Србије I, Београд 1901, 92.
24
На почетку рада Карловачке богословије слушао се само Катехизис, али је
временом број наставних предмета растао. Већ 1799. слушала су се четири предмета: Граматика, Катехизис, Пастирска богословија, као и Наука образа наставленија детеј. Од школске 1803–1804. учили су се већ поменути предмети и, по први
пут, Историја цркве. Наставни садржај је повремено накратко бивао редукован. Од
1812–1813. учила се и Реторика са омилитиком (црквено беседништво). У школској
21
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о уџбеницима, вероватно су у настави коришћена и дела самог Вићентија Ракића, Слово о почитанији церкве и Тропар Светом Сави.25
Са пропашћу српске устаничке државе, престао је и рад ове школе.
Њеним оснивањем је начињен изузетан квалитативни помак, јер је
уведена свакодневна настава са одређеним планом рада, уместо дотадашњих манастирских функционалних школа.
Након Другог српског устанка у Београдском пашалуку, утицај
османских власти све више слаби, док се постепено изграђује српска
аутономија. То је омогућило да се отвори и већи број нових школа. У
овим школама радили су учитељи различитог знања, образовања и искуства. Учитељским позивом бавили су се и даље неки свештеници,
а боља писменост и образовање, као и могућност да држе наставу,
били су им и препорука да добију бољу парохију, док су свештеници
лошијег образовања померани у сиромашније.26 Поред локалних учитеља, формираних у традицији ранијих даскала, у школама тог времена
јављају се и учитељи који су били пореклом из Хабзбуршке монархије.
У Београдски пашалук они почињу да долазе вођени и националним
романтизмом, али пре свега у потрази за послом, који нису увек могли
да добију у жељеним местима у свом завичају. Међу њима је било
људи који су завршили различите степене гимназијског образовања,
полазника Богословије у Сремским Карловцима, и ученика других грађанских школа у Хабзбуршкој монархији. Дошавши у Београд 1826, Јоаким Вујић је у њему затекао учитеља Лазара Павловића, са којим је
1816–1817. други разред слушао је чак 13 предмета, међу којима су били и Педагогика и Метод учитељски, који су уведени јер је знатан број ученика желео да се по
завршетку школовања бави уметничким позивом. Н. Радосављевић, Школовање свештенства у Карловачкој богословији, 49–51.
25
Слово о почитанију церкве Ракић је објавио 1807. у Венецији, уз помоћ тршћанског трговца Томе Милиновића. Тропар Светом Сави настао је највероватније по
ослобођењу Београда од Турака. Најзначајније дело које је написао, Житије преподобнаго Стефана Првовенчаног, краља српског, нареченог во иноцех Симона, објављено
је у Будиму 1814. Исти, Православна црква у Београдском пашалуку 1766–1831, управа Васељенске патријаршије, 280.
26
На то указују бројни примери. Становници Смедерева тражили су 1821. од
кнеза Милоша да им се за пароха додели свештеник Лазар из Лапова, јер је за то
време био добро писмен. Кнез Милош је, две године касније, у Крагујевцу задржао
новог свештеника због његовог доброг образовања, док је старог пароха Стефана
послао у Карановац за помаже при изградњи нове цркве, и тако и себи нешто напроси. Након Стефанове смрти, карановачка општина је новом свештенику, знатно
боље образованом, пронашла и кућу у којој ће становати... Н. Радосављевић, Црква
у Београдском пашалуку под управом Васељенске патријаршије 1766–1831, 288.
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заједно радио у сентандрејској школи 1810.27 Учитељи који су долазили из хабзбуршких земаља доносили су са собом и начин свакодневног живота, који је мештанима, а посебно локалним муслиманима,
био необичан и стран. Такви учитељи обично су носили европску,
франачку ношњу, и поседовали књиге на страним језицима, па су их
неупућени становници места у којима су службовали често су сматрали за Москове (Русе).28
Предели у које су учитељи одлазили тражећи по сао че сто су
били веома далеки. Српски учитељи били су цењени и у бугарским
земљама, јер су, за разлику од Грка, децу могли да уче на словенском
књижевном језику. Угледнији и богатији бугарски трговци и представници црквених општина тражили су српске учитеље школоване у Хабзбуршкој монархији, уверени да ће они њихову децу учити по
тадашњим европским мерилима. Породица Хаџитошевих, богатих
бугарских трговаца из града Враца у северозападној Бугарској, у
другој деценији 19. века је ангажовала српског учитеља Константина Огњановића да учи њихову децу. По доласку у Враца Огњановић
је 1822. отворио и школу у којој се радило по систему уређених школа у Хабзбуршкој монархији (разреди, часови...), а такав школски
систем се у бугарским земљама уводи тек четрде сетак година 19.
века. Поред граматике, геометрије, географије, историје, Огњановић је у Враци предавао и грчки језик, веома значајан за ученике из
трговачких чорбаџијских породица, јер је још увек био lingua franca
у османском царству.29
Српске црквене општине у Босни такође су понекад ангажовале
учитеље са стране, али за школе на том подручју није било пуно заинтересованих кандидата из Хабзбуршке монархије, па су у њима радили
људи различитог образовања стеченог у Османском царству.30 Црквена
Ј. Вујић, Путешествије по Сербији I, Београд 1900, 22.
Таквог учитеља, пореклом Србина из Баната, који је носио европско одело а
децу, по обичајима из свог завичаја, редовно водио у цркву, Пирх је 1829. срео у ужичкој вароши. Локални муслимани су учитеља због тога прогласили за Москова. О. Д.
пл. Пирх, Путовање по Србији у години 1829., Београд 1899, 152–153.
29
Бойчева, В., Константин Огнянович и българското възрожденско училище
– Н. Пр., 1980 № 4, 98, Радкова Р., Българската интелигенция през Възраждането
(XVIII – първата половина на XIX в.), София, 1986, 207. Валерия Тарашоева, Константин Огнянович (1798–858. г.), Известия на музеите в северозападна България, том
28, Враца 2000, 125–127.
30
Тако су тридесетих година 19. века Срби из Тузле имали учитеља из Нове
Вароши, али је његова породица остала у завичају. Књажеска канцеларија, Ужичка
27
28

76

БРАТСТВО

општина у Зеници, подстакнута од сарајевског митрополита Дионисија
II, отворила је 1858. школу, али се у њој до 1867. променило чак седам
учитеља! Околности које је доносила непосредна османска власт нису
могле да привуку учитеље из иностранства, а и они који су били из тих
крајева често су тражили прилику да што пре оду.
До стварања Кнежевине Србије, постојеће школе нису биле део
јединственог школског система. Није постојао заједнички план и програм наставе, а ученици у њима били су различитог старосног доба.
Учитељи су се о плати договарали са представницима црквених општина и народним старешинама (кнезови, кметови, коџабаше...) који
су их и ангажовали, а у њиховом плаћању су, у неким случајевима,
учествовали и богатији појединци. Због тога им ни плате нису биле
уједначене. У школи у Ваљеву учитељ је 1826. зарађивао 600 гроша
годишње, од чега је општина давала 200, а Јеврем Обреновић, брат
кнеза Милоша, 400 гроша. У Шапцу је, пак, општина једног учитеља
плаћала 700, док је другог Јеврем Обреновић сам плаћао 1.200 гроша,
иако је он, за разлику од првог, био учитељ друге класе.31
Од плате је зависио и начин живота учитеља. Боље плаћени су
становали у добрим кућама, и страни путописци и други угледнији
путници често су одседали код њих.32 У неким новосаграђеним школама, обично у оквиру црквене порте или у непосредној близини цркве,
постојале су и мање просторије за смештај учитеља. Такав пример
била је крагујевачка школа, коју је 1826. такође посетио Јоаким Вујић. Школа је, поред две велике учионице, имала и по две мање просторије са кухињама за два учитеља, који су ту очигледно и становали.33
Касније, у време када се у Кнежевини Србији развија мрежа основних
школа, приликом њихове изградње део простора често је одвајан за
стан за учитеља, собу за послужитеља (домара), а у појединим случајевима и неку врсту интернатског смештаја за ученике из удаљенијих села. Живећи заједно при школама, ученици са стране су се заједно
хранили, спавали у за то одређеним просторијама, док су одевне предмете и веш прали на оближњим изворима, бунарима или потоцима.34
нахија (1831–1839), књига друга, приредио Н. Радосављевић, Београд-Ужице 2006,
594, стр. 271.
31
Ј. Вујић, Путешствије по Сербији II, Београд 1901, 81, 98.
32
Исти, Путешствије по Сербији I, 57.
33
Исто, 172.
34
Школа у Сечој Реци, трећа по времену настанка у Ужичком окружју, саграђена 1850, имала је све наведене садржаје. Н. Радосављевић, Школа у Сечој Реци, 150
година трајања, Косјерић 2000, 31.
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И опремљеност школским инвентаром такође је дуго времена зависила од могућности локалне средине. У неким деловима Кнежевине Србије је тек педесетих година 19. века, налогом државних власти,
тачно прописано шта од основног инвентара школа мора да има да би
се рад у њој одвијао. Тако је Начелство округа ужичког посебним расписом обавестило 1858. среска начелства у Ужичком округу да свака
школа мора да има довољно скамија, две табле (за рачун и за писање),
сто за учитеља са фиокама, снабдевен бравом и кључем, орман за чување школских ствари, такође са бравом и кључем, два протокола (за
уписивање ученика и за уношење школских наредби), сунђере, креде
и икону Светог Саве. У овом циркулару наводе се чак и метле, ватраљи и секире за припрему огрева.35
У областима ван Кнежевине Србије које су остале под непосредном османском влашћу, отварање школа нису отежавали само сиромаштво и тежак законски положај хришћана, већ и неразумевање и
отпор унутар самих црквених општина. Многи своју децу нису били
спремни да дају у школе, а још мање да својим новцем помажу њихов
опстанак. Увиђајући ту појаву која стоји на путу образовању православног становништва, сарајевски митрополит Дионисије II слао је
црквеним општинама низ упозоравајућих писама, у којима је указивао
на значај отварања школа, а оним који би радили против тога претио је црквеним казнама. У мањим срединама учитеља је било тешко наћи, а још теже плаћати и задржати. Школа у Зеници управо
је такав пример: за девет година променило се седам учитеља, који
су најчешће одлазили због нередовне и мале плате, а понекад и због
сукоба са црквеном општином. У случају таквих сукоба, коначну реч
имао је сарајевски митрополит, који је увек захтевао да се настава
по сваку цену редовно држи. Али, и поред тога, школа у Зеници је у
неким случајевима бивала затворена и по годину дана, иако је у њој
било и до 50 ученика, што је за то време био велики број. Поред плаћања учитеља, у зеничкој школи проблем је била и набавка књига, а
могућности црквене општине биле су веома скромне. Помоћ у томе
тражена је где год је то било могуће, па је и руски конзулат, поред богослужбених књига, слао и школске букваре.36
35
Начелство округа ужичког Начелству среза црногорског, ИАУ; НСЦ, II,
1858–98.
36
Занимљива је чињеница да се српска црквена општина из Зенице за помоћ
у набавци школских књига обраћала руском конзулату, а не Кнежевини Србији, у
којој је постојала државна штампарија и у којој су штампана и школска издања.
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Изузимајући простор Хабзбуршке монархије, српских школа које
би давале средњошколско образовање у времену од 1815. до 1830. није било. Покушаји да се оне отворе уследили су двадесетих година 19.
века, када је власт кнеза Милоша на простору Београдског пашалука
постала нешто чвршћа. У овом случају, радило се о отварању богословије, односно школе за образовање свештеничког подмлатка. Концепције кнеза Милоша и црквених власти су се по том питању делимично
разликовале. Док је београдски митрополит Агатангел, пореклом Грк,
предлагао да се богословска школа отвори при неком од манастира у
близини Београда, кнез Милош је на уму имао Крагујевац. По Агатангеловој замисли, вероватно заснованој на већ примењеном концепту
на простору који је био под духовном влашћу Васељенске патријаршије, школу је требало отворити у манастиру Сланци или у манастиру
Раковица, чији би конаци могли да послуже за интернатски смештај
кандидата. У те школе би долазили кандидати које би парохијски свештеници предложили за своје наследнике, а настава би, поред теологије, обухватала и учење других језика, пре свега грчког. Природне
науке не би биле значајније заступљене.37
Међутим, кнез Милош прихватио је идеју о отварању богословије коју је 1822. предложио шишатовачки архимандрит Лукијан Мушицки. И он је, такође, сматрао да се због смештаја ђака школа
може отворити при неком од већих манастира, док би за учитеље
били позвани неки од српских професора из Хабзбуршке монархије.
Предлог Мушицког односио се истовремено и на отварање учитељске школе.38 Ова идеја прихваћена је на Крагујевачкој скупштини, одржаној марта 1823, с тим што је било предвиђено да се за школу и
смештај кандидата саграде нови објекти у Крагујевцу. О спровођењу
те одлуке требало је да се брину попечитељи просвештенија народњег, архимандрит Мелентије Павловић и оборкнез Рака Тешић.39 Сви
трошкови богословије били би покривани добровољним прилозима,
у чему би свештенство требало да предњачи, затим новцем од казни
које би свештеници и монаси плаћали за учињене преступе и, на краЗеничка црквена општина руском цару, недатирано, АСАНУ, историјска збирка,
7635.
37
Н. Радосављевић, Православна црква у Београдском пашалуку 1766–1831,
управа Васељенске патријаршије, 216.
38
П. Швабић, О постанку београдске богословије, ГПЦ за 1903, Београд 1903,
41–44.
39
Ђ. Слијепчевић, Историја Српске православне цркве II, Београд 1991, 310; П.
Швабић, н. д, 44–46.
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ју, из народне касе.40 Међутим, мада се на основу прокламације кнеза
Милоша може закључити да су већ били одређени и кандидати за ову
школу, нема података да је она у пракси и заживела.
И поред постепеног пораста броја школа, стицање образовања
по манастирима није се угасило ни по стварању Кнежевине Србије
1830. Дугом опстанку таквог начина школовања допринела је чињеница да је основних школа и даље било мало, а да Београдска богословија и даље није била у стању да образује довољан број свештеника за
целокупну Кнежевину. У областима које су и после 1830. остале под
непосредном османском влашћу, попут Босне и Херцеговине, то је било још приметније, мада се педесетих година 19. века при богатијим
православним црквеним општинама постепено отварају школе.
Међутим, у овом периоду манастири нису били једина места да
се стекне почетно образовање, па су у њима у периоду после 1815.
углавном школовани само будући свештеници. Тим послом су се у манастирским братствима бавили најписменији калуђери, познати по
томе у широј околини. Манастир Никоље кабларско је управо такав
пример. У њему је постојала школа коју је водио Исаија Поповић, раније свештеник у селу Субјелу и један од покретача Другог српског
устанка у Ужичкој нахији.41 Након што му је за време епидемије куге
1817. умрла цела породица сем једне кћери, он се замонашио и преузео
школу која је у том манастиру већ постојала. Настава се једно време одвијала у оближњем манастиру Преображење, који је обновљен
1811. године. С обзиром на то да је све до 1826. у њему од монаха
боравио само Исаија Поповић са неколико ученика и једним старцем
који је радио свакодневне послове, може се претпоставити да је од
никољског архимандрита Хаџи Атанасија Радовановића, тај манастир и био одређен за искључиво школску намену. Кроз ту манастирску школу прошли су бројни кандидати за свештенике из Драгачева и
Ужичке Црне Горе (Црногорског среза), а она је била активна све до
четрдесетих година 19. века.42 А колико је такав начин припремања
будућих свештеника и по оснивању богословије био преовлађујући и
неопходан, показује пример цркве у Сечој Реци, једне од најстаријих
П. Швабић, н. д., 46.
Јеромонах Исаија, раније субјелски прота Илија Поповић, рођени је брат устаничког војводе из Првог устанка Алексе Поповића. Замонашио се по подизању цркве у
Субјелу 1819. године. Н. Радосављевић, Породична историја проте Лазара Поповића
из Субјела, Miscellanea XXI, Београд 2003, 14–15.
42
Исти, Православна црква у Београдском пашалуку 1766–1831, управа Васељенске патријаршије, 293.
40
41
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и најугледнијих у западној Србији. У ово село, тада значајно општинско и школско средиште, први школовани богослов дошао је 1851, и
то као учитељ, да би тек 1854. примио свештенички чин!43
По завршетку таквог школовања у манастиру, кандидат је добијао сведочанство (свидетељство) свог духовног оца (старца) да је
спреман за свештенички позив и достојан да прими свештенички чин,
и са њим би одлазио код надлежног епископа који би га рукоположио
и доделио му парохију. Таква сведочанства била су готово типска, а
у уобичајеним формулацијама мењало се само име кандидата и време
издавања документа.44
И поред постојања све већег броја школа, неки угледнији и богатији Срби су образовање своје деце поверавали боље писменим учитељима, који су често били свештеници. Та врста кућног учења давала
је боље резултате од тадашњих школа, јер су учитељи могли знатно
више времена да посвете једном или неколицини ученика, него што је
то био случај са учитељима у школама са више десетина ђака различитог узраста. За учитеља своје деце, чачански оборкнез Василије
Поповић изабрао је локалног пароха Јелисија Марковића. Из једног од
Марковићевих писама Василију Поповићу, види се да је његова настава обухватала писање, учење часловца, псалтира и основа хришћанске вере. Тај начин рада није доносио шире наставне садржаје од
оних у локалним школама, али су ученици имали више времена да боље
савладају читање и писање.45
Недостатак школа које би пружале боље образовање и после
1815. године је, као и у предустаничком времену, подстицао ученике који су већ стекли основно образовање да школовање наставе у
Хабзбуршкој монархији. То је, временом, било све израженије, јер се
развија српски чиновнички апарат, па су боље образовани људи могли
да се надају и чиновничкој каријери. У таквој ситуацији, потенцијални кандидати тражили су и новчану помоћ кнеза Милоша, истичући
у својим молбама намеру да наставе своје школовање, али да их у
томе сиромаштво и оскудица спречавају. Те молбе биле су веома пи43

Исти, Црква брвнара у Сечој Реци, историја, Београд–Сирогојно 2002, 103–

104.
Исти, Православна црква у Београдском пашалуку 1766–1831, управа Васељенске патријаршије, 254–255.
45
У писму од 12. (24) фебруара 1830 се, између осталог, наводи: Стева нам се
приљежно школе держи, упражњавајући с писанијем и чтенијем часловца, имајући
обичај често питати ме, попо, учи ли се све часловац до краја? Кажем му ја, јест
брате, учи све редом чак до пслатира! Исто, 298.
44
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смене и пуне куртоазних фраза упућених кнезу поводом његове бриге
за народно просвећивање. Подносилац једне од њих био је и Гаврило
Васиљевић из села Јошева у Ваљевској нахији, који је већ две године
учио у Сремским Карловцима. Он је, уз молбу, приложио и уверење о добром владању и добрим резултатима у учењу издато од једног од својих професора. Подносиоци молби наводили су различите
разлоге због којих су напустили, или нису благовремено наставили
школовање. Поред материјалних немогућности, помињу се и несигурност у туђини, страх од различитих болести или епидемија које су
владале, чежња за завичајем... Вероватноћа да кнез Милош помогне
неког од ученика била је већа уколико би он од карловачког митрополита добио бесплатан смештај и исхрану. Уколико је било тако, то је у
њиховим молбама обавезно истицано. Ђаци који су уживали новчану
помоћ кнеза Милоша изражавали су своју захвалност редовно му честитајући Нову годину, Божић и друге значајне празнике. Гимназија и
Богословија у Сремским Карловцима нису биле једине школе за које
су кандидати тражили помоћ кнеза Милоша. Пример Николе Жујовића, који је новембра 1825. затражио новчану помоћ да у Пожуну
настави школовање на студијама немачког и латинског језика, показује да је било и ђака који су намеравали да стекну универзитетско
образовање.46
У времену од 1815. до 1830. не може се говорити о планираном
школовању српских ученика у иностранству. Радило се о појединачним случајевима, а иницијатива за то потицала је од самих ученика
или њихових сродника, док је пружање новчане помоћи зависило од
добре воље кнеза Милоша. Тек касније, после стварања Кнежевине
Србије, доћи ће до планираног школовања српских ученика и студената у другим земљама.
На простору на коме је настала модерна српска држава, крајем
18. и у прве три деценије 19. века отпочео је постепени прелаз са
функционалног образовања у кућама и при црквама и манастирима,
ка систематском школовању. Он се прво огледао у формирању манастирских школа нешто ширег наставног садржаја, а затим и покушајима увођења средњошколских и високошколских установа у устаничкој држави. После Другог српског устанка постепено се повећава
број основних школа, али је јединствен школски систем заживео тек
по стварању Кнежевине Србије 1830. Образовање при манастирским
46

1738.

Никола Жујовић кнезу Милошу, Крагујевац, 1. (13) новембра 1825, АС ЗМП,
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центрима и даље је постојало, али се пре свега тицало школовања
свештеника. У областима које су остале под непосредном османском
влашћу, увођење систематског школовања одвијало се знатно спорије и теже, а носиоци тог посла били су епархијске црквене власти и
црквено-школске општине.
Недељко Радосављевић

ETNOGENEZA NESLOVENSKIH
BALKANSKIH NARODA PO RADOVIMA
TIHOMIRA \OR\EVI]A
О Тихомиру Ђорђевићу и његовом раду изречене су и раније, а
посебно у јубиларној 1968. години, поводом стогодишњице његова
рођења, на Коларчевом народном универзитету, Симпозијуму у Алексинцу и Српској академији наука и уметности, бројне оцене. То није
никакво чудо јер његова богата библиографија (Билтен Института за
проучавање фолклора 3, Сарајево 1955, 183–196) недвосмислено указује да је он био не само савременик, већ и активни стваралац у епоси у којој је полупатријахална, још потпуно неослобођена, аграрно
сточарска Србија, замахом одбрамбеноослободилачке борбе, постепено приступала европском грађанском друштву, па је у том правцу
усмераван и њен даљи друштвени развитак. У том бурном периоду,
на прелазу из XIX у XX век, а посебно кроз четири прве деценије XX
века, Тихомир Ђорђевић је дао свој запажени допринос проучавању
етногенезе свих Словенима инородних етничких група на Балканском
полуострву и међу првима отпочео проучавање процеса симбиозе и
диференцијације међу њима. Како о тој страни Ђорђевићевог научног
рада, без обзира што он чини врло уочљиву и значајну компоненту у
његовом опусу, до сада није било много и посебно говора неопходно
је указати и на ту страну његовог научног доприноса. Истина, овом
приликом неће бити речи о јужнословенским етничким групама, о којима је Ђорђевић, посебно о Србима, оставио драгоцена разматрања,
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што би морало бити предмет посебне расправе, већ – као што је напред речено – о њима инородном становништву.
Са коликом је ширином Ђорђевић приступио проучавању етногенетских процеса и етничке структуре, између осталог, сведочи његов. осврт на живот и културу дилувијалног човека у Крапини, објављен у Српском књижевном гласнику 1. јануара 1914. године. Из те
удаљене епохе људског живота па све до наших дана, следиће Ђорђевићево разматрање човекове мање физичке, а више друштвене еволуције. У свом осврту „Незнано гробље^ у Жагубици“ (Старинар, Н. Р.
III, Београд 1908, 161–171), Ђорђевић истиче да на нашој земљи, сем
писаних споменика, језика, етничких особина и традиције, постоји
још један обилат извор, који раније није узиман у обзир, а то су стара
гробља и гробљишта. Већ се из њихових имена: Вампирско, Џиновско,
Јеврејско, Мађарско, Арнаутско, Јелинско, Мацурско, Шокачко, Турско и друга, може наслутити и назрети известан процес сегрегације
различитих етничких група на Балканском полуострву.
Штавише, с правом истиче Ђорђевић, на њима се налазе надгробни споменици са или без натписа, а у њиховој унутрашњости антрополошки остаци и предмети материјалне културе, који корисно могу
послужити за реконструкцију раније прошлости. Ђорђевић је сходно
томе, већ на почетку своје каријере приказао „Остатак једног римског насеља“ (Наставник, св. 5–6, Београд 1894), а само годину дана
касније, (1895), осврнуо се подробније на „Градише на Главшинској
чуки“ (Старинар, год. XII, Београд 1895, 105–111), у ондашњем срезу
добричком, округу топличком. Без обзира да ли је грађевински материјал римски или византијски, по Ђорђевићу је битно да је овуда
пролазио стари римски пут за Леш и Липањ. Поред тога на овом месту налазила се стара црква коју мештани зову латинском, мада сем
натписа на њој нема ничега латинског. У ствари, нека старија култна
грађевина која сведочи о боравку Римљана на овом месту касније је
преправљена у цркву. Из белешке Досељавање наших предака у текстовима К. Порфирогенита (Нова Европа, 11. април 1921, с. 120) о
књизи Ј. Б. Берија, сазнаје се о оригиналним Порфирогенитовим текстовима о досељавању Словена у Далмацију. „Старосрпска налазишта
у Србији од М. Васића“ (Српски књижевни гласник VI. Београд 1906,
453–459) прелазе, као и бројни други Ђорђевићеви радови ове врсте,
оквир уобичајене рецензије, јер се овде у ствари указује да су најстарија старосрпска станишта (а њихове остатке Васић налази у Темнићу-Пољна, затим код Сталаћа, Гроцке и Костолца), била од дрвета, па
се услед тога нису очувала. О томе сведоче и белешке путописа које
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Васић не користи а Ђорђевић их наводи. Из белешке Прилог антрополошком изучавању Срба од Е. Питара (Српски књижевни гласник
25, Београд 1910, 615–618) јасно се види са колико је пажње овом значајном проблему Ђорђевић приступио, јер каже: „Питар је за невољу
прибегао овим резултатима јер других бољих нема, па му је цео посао
за невољу, али ће он (посао – прим. П. В.) и као такав заузети место у
светској науци и неће га бити лако за дуго, ма и најбољим подацима,
истиснути. Тако и мора бити (јер пиротски печалбари – њих 80, не
могу бити репрезентативни узорак целокупног српског становништва
– (прим. П. В.), кад се у нас, наставља даље Ђорђевић, не може доказати потреба рада ове врсте. Закуцало се тога ради на многа врата,
али се ниједна нису отворила. Сматрало се, ваљда, да је то посао узалудних странаца. Странци су, међутим, закључује Ђорђевић, радили
како су стигли, где су стигли и како су знали, јер наука неће да чека
на милост Срба. Казна већ за то почиње да нас стиже“ (с. 617–618).
Сличну оцену Ђорђевић је дао, и с пуним правом, и о Лебцелтеровом
антрополошком проучавању Цигана (Прилози за књижевност, језик,
историју и фолклор II, св. 2. Београд). Али, Ђорђевић је ипак наставио
рад на проучавању етногенезе и етничке симбиозе Цигана користећи
друштвеноисторијске и друге чиниоце.
Приказујући порекло, расељавање и живот становништва у Србији („Становништво у Србији после велике сеобе 1690“, Годишњица
Николе Чупића 36, Београд 1927, 1–27; Насељавање Србије за време
прве владе кнеза Милоша Обреновића 1815–1839, Гласник Географског друштва 5, Београд 1921, 116–138; „Српске колоније у Будиму
и околини“, Братство XV, Београд 1921, 132–145), Ђорђевић се осврнуо, уз Србе, и на друге етничке заједнице.
Као најбројнијем а релативно старом становништву, доста пажње
Ђорђевић је посветио Румунима. Запажена је и често коришћена Ђорђевићева расправа Кроз наше Румуне (Српски књижевни гласник и
посебно, Београд 1906), у којој се унеколико у виду путне белешке
поткрепљене литературом, расправља о пореклу и животу становништва влашке говорне групе у неким насељима североисточне Србије.
Поред овога, као добар познавалац румунских етничких прилика и
генезе румунског живља, Ђорђевић је у осврту Две румунске књиге о
Румунима у Босни и Херцеговини (Српски књижевни гласник 18, Београд 1907, 337–380, 458–463, 541–545 620–625 и 680–685), у којима се
говори о Власима, Циганима и влашким Циганима, са њему својственом мирноћом, пуштајући чињенице да оне саме говоре, устао одлучно против Јешановог и Филипескуовог румунизирања исламског

86

БРАТСТВО

живља у Босни и Херцеговини. Поред тога што је указао на апсурд да
су херцеговачке Балије славизирани Румуни, посебно се осврнуо да
Власи у североисточној Србији ни у ком случају не могу бити потомци румунских досељеника са Косова, као што то покушава да прикаже
Филипеску. Касније је Ђорђевић проучавању Румуна у североисточној Србији посветио више радова у којима је, архивском грађом и
традицијом, те проматрањима на терену, разјаснио њихово порекло и
генезу. Посебно о томе расправља у раду Румуни у Србији за време прве владе кнеза Милoша (Годишњица Николе Чупића 35, Београд 1923,
164–182), а затим у одељку „Румуни“ у књизи „Из Србије кнеза Милоша, становништво – насеља“, Београд. 1924, 90–113) и раду Румуни
у Србији (Нова Европа IX, Београд 1924, 458–461). Најзад Један пример досељавања Румуна у Србију (Српски књижевни гласник, Н. С.
62, бр. 1, Београд 1941, 47–53), у којем је реч о молби кнезу Милошу
становника Великог острва са Дунава, да их прими под своје окриље
или им дозволи насељавање у Србији, очигледно показује како је текао процес насељавања становника из Румуније.
Ђорђевић је установио на основу традиције и архивске грађе, у
којој је он био прави ерудита, да становништво влашке говорне групе у североисточној Србији није у поменутим областима давнашњег
порекла. Ни у ком случају садашње румунско становништво источне
Србије не може се доводити у везу са старим римским колонистима,
јер су ови ишчезли још у XV веку –каже Ђорђевић. Да су Румуни у
овим крајевима скорашњи сведочи и њихова међусобна диференцијација: Царани су добили име по „земљи румунској“, а Унгуреани су заправо Угарски Румуни из Баната. Но, у скорашње време значење ових
етничких назива се и мешао, па Царанин данас значи „равничар“ –
Крајинац, становник Крајине а Унгуреан становник планинских предела те области. У прилог скорашњем досељавању Ђорђевић наводи
историјску традицију, манастире, руднике, гробља и географске називе који су често српски, као и чињеницу да су многи у његово време
знали пределе и места из којих су се они или њихови преци доселили.
Али, истиче он у раду Румуни у Србији, који представља резиме његових истраживања на овом питању: „Још једну ствар треба нарочито
нагласити, а то је да сви Румуни у североисточној Србији нису Румуни и по пореклу. Многи су од њихових предака били некада Срби,
који су услед турске најезде, ратова и насиља, побегли у Румунију и
источни Банат, тамо се румунизирали, па доцније, као Румуни, заједно са правим Румунима, добегли опет у Србију. То казује и њихова
традиција. Многи од њих причају о томе врло свеже и врло убедљиво.
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То показују и многи њихови обичаји који су исти са српскима. То, најзад, показује и њихова традиција о српским историјским личностима,
догађајима и местима, док о румунским не зна ништа“ (с. 461).
За напред поменута питања од посебног је значаја и Ђорђевићев
рад Архивска грађа за насеља у Србији у време прве владе кнеза Милоша (Српски етнографски зборник XXXVII, Насеља 22, Београд 1926)
у којем су изнете значајне појединости у вези са некадашњом непокретном имовином појединаца и њихових предака, што олакшава праћење процеса насељавања и расељавања.
Занимљиво је да Грцима и њиховим остацима на нашој територији, Ђорђевић није посветио онолико пажње колико би се очекивало.
Вероватно из разлога што је њиховог становништва било мање у
нашим крајевима. У одељку Грци, у књизи Из Србије кнеза Милоша,
становништво – насеља (Београд 1924, 169–170), констатује да се у
Србији рано помињу и да су растурени по читавој земљи, претежно
као кафеџије. Међутим, у време владе кнеза Милоша, у Београду их је,
са или без породица, као печалбара, знатно више и то претежно као
трговаца и лекара. Посебно ваља истаћи да су били чувени „грчки
ећими“ (лекари) који су путујући обилазили насеља и пружали помоћ
становништву. Поред овога Грци се јављају као црквене поглавнице.
Било је и њихових школа по варошима Србије, посебно у Београду.
Сличне податке изнео је Ђорђевић и у чланку Грци у Србији за владе
кнеза Милоша (Новости, 7, 8 и 9 I, 1923).
Позната су влашка летња и зимска станишта за стоку још из
римских времена. За доцније Влахе, романизоване остатке на Балканском полуострву, изриком се помиње да су у XI веку, преко лета, „од
априла до септембра“ живели у хладним високим пределима, а зиме
проводили у Тесалији. У време цара Душана, Власима су се, како наглашава Ђорђевић, давале и привилегије, али су од њих и њихових стада
и села штићена (Сточарска путовања, Гласник Српског Географског
друштва св. 3–4, год. III, Београд 1914).
Скромни су, али веома инструктивни Ђорђевићеви подаци о Цинцарима (Из Србије кнеза Милоша, становништво – насеља, Београд
1924, 170–171). Наиме, о њима одавна има помена у Србији. Пре свега
као сточарима.
Цинцари су, тврди Ђорђевић, иначе расути по готово свим крајевима као кафеџије и хаџије. Али, најбројнија је била њихова колонија,
што се Србије тиче, у Београду. Ђорђевић посебно наглашава да је
ово становништво под утицајем грчке цркве и грчке културе, па се
због тога углавном осећају Грцима. У „чаршији“ су говорили грчки
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и били у истој школи и цркви са њима, а у кућама су се служили, за
домаће потребе, цинцарским језиком. Било их је и по унутрашњости
Србије, по селима дуж друмова, или поред друмова ван насеља као
кафеџија и трговаца. Занимљиво је истаћи да је већина имала породице у завичају из кога је долазила привремено, што Ђорђевић посебно
наглашава, наводећи и имена таквих насеља на југу.
Леп је и запажен Ђорђевићев прилог На Бобенику (Наш народни
живот VIII, Београд 1933, 98-108) у коме говори о једној Ашанској
(односно Црновунској, Каракачанској) заједници, која је пореклом из
Грчке а старином из Јањине. Посебно истиче њихово тврђење да нису Власи јер „са њима немају ничега заједничког сем занимања“.
Ђорђевић је у осврту Румуни у Маћедонији и Епиру (од Ивана Иванића, Српски књижевни гласник 25, Београд 1910, 70–71) оповргао
пишчево схватање о томе да су се Цинцари из Подунавља повукли
својевремено на југ и, наводно, словенском етничком масом одвојили
од матице, услед тога, временом приближили Грцима.
Ни о етничкој припадности Арбанаса, Ђорђевић нема много података. Говорећи о сточарским кретањима (Гласник географског друштва св. 8–4, год. III, Београд 1914.) и њиховим доласцима у Србију
помиње и „Арнауте“ из југозападних предела. За време аустријске
окупације 1718–1739, помињу се арбанашки сточари и око Гроцке.
Међутим, за питање генезе, далеко је значајнији Ђорђевићев прилог
Арбанаси у Србији за владе кнеза Милоша (Из Србије кнеза Милоша,
становништво-насеља, Београд 1924, 164–169. и Наш народни живот
VI, Београд 1932, 57–61) у коме износи да је Арбанаса било по Србији
као турских војника. По архивским документима сазнаје се да су били
у доста супериорном положају чак и над турским цивилним властима
у Ћуприји, Алексинцу и Београду, а било је њихових досељеника муслимана из Голака и по Поморављу Јужне Мораве.
Неколико својих радова Ђорђевић је посветио проучавању Јевреја, међу којима му је, поред Јевреји у Србији за време прве владе кнеза Милоша 1815–1839. (Годишњица Николе Чупића 35, Београд 1923,
202–211) – у књизи „Из Србије кнеза Милоша, становништво-насеља“, запажен прилог Јевреји Балканског полуострва (Нова Европа V,
Београд 1922, 271–274). Поред њихове поделе на Сефарде (Шпанске
Јевреје), који су у XV веку „освежили и прогутали“ старији јеврејски
слој на Балканском полуострву, и Ешкеназе (Немачке Јевреје) који се
у Србији јављају после 1718, односно од аустријске окупације, било
је и оних што су у ослобођену Србију дошли као лекари, банкари и
трговци, посебно у већа варошка насеља. У овој расправи, Јевреји Бал-
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канског полуострва, Ђорђевић прати њихов историјски развитак и
ширење, указујући истовремено да данашњи Јевреји нису то и по етничком пореклу. И јеврејска вера је доспела међу неке етничке групе,
као Козаре на пример, који су је прихватили и почели се осећати као
Јевреји. Због тога, истиче Ђорђевић, и међу самим Јеврејима постоји извесног дистанцирања, па о тој чињеници треба водити рачуна,
посебно када је реч о јеврејској етногенези.
Значајно место у Ђорђевићевом раду заузимају Цигани, о којима
је објавио низ расправа и тиме дао запажен прилог развоју циганологије не само код нас већ и у свету уопште. Може се без устезања рећи
да се Ђорђевић научном свету, као истраживач у области етногенезе појединих етничких група и њихових карактеристика, представио
управо по Циганима. Обимна и научно документована Ђорђевићева
докторска дисертација Die Zigeunern in Serbien (I, 1903. и II, 1906, B.
Pest), прокрчила му је пут у врхунске научнике на том питању. Затим
је следила његова расправа. Von den zigeunern in Serbien (Journal of the
Gypsy Lore Society, January 1908 1-9) у којој говори о броју, језику, веровањима и занимању Цигана у Србији по попису 31. XII 1900. године
и констатује да од 46.148 душа, највећи број говори српски (60,34%),
затим цигански (29,06%), румунски (10,200/0) и турски (0,40%).
После овог Ђорђевић опширније приказује Бели цигани у Србији
(Српски књижевни гласник 22, Београд 1909, 202–209, и Наш народни живот VI ,Београд 1932, 92–99), код којих се чува предање да су
варошицу Крупањ они основали. Ђорђевић истиче да су то иначе познати босански Бели (Бијели) Цигани, мада се ово име код њих потпуно изгубило, већ их њима означавају само друге етничке групе. Иначе,
говоре српски и живе бавећи се разним занимањима у 15 варошких
насеља северне и западне Србије, од Крагујевца на истоку до Дрине
на западу и од Саве на северу до Златибора и Јавора на југу.
Из истог периода је и Ђорђевићева расправа Турски цигани (Српски књижевни гласник 22, Београд 1909, и исто, Наш народни живот
VI, Београд 1932, 90–92). У овом раду Ђорђевић наглашава да је Цигана на Балканском полуострву било и пре Турака. Али, они који су
касније долазили из Турске називали су се Турским Циганима, мада ни
они нису сви дошли у исто време, већ у етапама. Уосталом, то се види и из самог имена. Наиме, постојао је старији слој Гаџикано Рома
(Српски Цигани, раније досељени) и Коране Рома (Корански – касније
досељени Муслимански Цигани)
Даље је Ђорђевић опширно говорио о Турским, Влашким, Немачким или Банатским Циганима у својој расправи „Из Србије кнеза
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Милоша, становништво – насеља“ (Београд 1924, 114–131) да би те
податке унеколико допунио о Маџарским Циганима у шестој књизи
„Наш народни живот“ (Београд 1932, 99–119). Ђорђевић је овим радом, као и радом Цигани и музика у Србији (Сарајево 1910, 1–21) унео
ново светло у разјашњење њиховог порекла и занимања.
Мада се на изглед чини да се све циганске групе баве истим пословима, у суштини то није тако. Свака група има своја и само њој
карактеристична занимања, по којима се разликује од других, што је
врло прегледно и документовано разјаснио Ђорђевић. Но, ипак, најпрегледније је и најпотпуније, рекло би се, проблем њихове генезе
обухваћен у Ђорђевићевим концизним расправама: Ко су то Цигани
(Српски књижевни гласник 11, Београд 1904, и Наш народни живот
VI, Београд 1932, 84–89) и Чиме се Цигани држе као народ (Српски
књижевни гласник 32, Београд 1914, и исто, Наш народни живот VII,
Београд 1933, 3–10). Овим радовима Ђорђевић улази у срж проблема“
циганског етничког порекла.
Утврђено је да су Цигани пореклом из Индије, али се не зна којем
су индијском племену припадали. С друге стране, још са сигурношћу
није утврђено да ли су припадали Индоевропљанима или не. Најзад,
са сигурношћу се не зна ни време њиховог изласка из Индије. Али, она
грана која је доспела до нас, прошла је, судећи по језику, кроз Персију,
Јерменију и Грчку. Углавном, зна се да их је 1322. било на Криту, 1346.
на Крфу, а 1370. у Румунији. Иначе, по Ђорђевићу, у Европи се деле
на 13 група и разасути су по свим земљама од Балтика до Медитерана. У Србију су такође доселили у XIV веку па су им од тог времена
у народу давана, поред општег – Цигани, и друга имена, као: Јећупи,
Мађупи, Фараони, Фирауни, Угри, Лабинари (Стрвинари, стрвоједи),
Аламани, Габељи, Чергари, Гурбети и друга. Иначе; они за себе кажу
Рома, што на њиховом језику, по Ђорђевићу, значи „људи“.
У раду Чиме се Цигани држе као народ, Ђорђевић расправља сложену проблематику. Занимљиво је како су се одржали кроз векове а
нигде не чине већину да би их то чувало. Не помажу се међусобно,
не воле се, не ослањају се једни на друге, не одликује их ни заједнички
језик, па опет постоје – истиче Ђорђевић. Дакле, изгубили су многе
етничке одлике, али су опет остали Цигани. Ову проблематику, као
што се види, нимало једноставну, Ђорђевић објашњава пре свега и
једино њиховим занимањем, а услед тога и специјалним начином живота. Напуштајући Индију, приспели су у Персију и Јерменију, где су
се, у рударско-шумским подручјима ових земаља, оспособили за обраду метала и дрвета. Одатле су, по Ђорђевићу, услед навале Селџука,
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доспели и на Балканско полуострво, где су донели и ова занимања.
Пошто сеоским насељима не треба много ковача, разбили су се на
групе, па се у самоодржавању формирају и неке њихове специфичне
особине: прошња, крађа, лажи, склоност према пословима лакше, па
макар и ниже, врсте који никада нису били цењени од околине у коју
су доспели. Та околина према њиховим занимањима, као што је случај
према радницима те врсте и у неким другим групама, увек је била нетолерантна и затворена, па их је све то, како се може закључити из
Ђорђевићевих радова, упућивало на ендогамију, пре свега као основни
друштвени облик који је допринео њиховом, самоодржању у оквиру
мањих група.
Почев још од 1901. године, радом Самртни обичаји у Турака (Годишњица Николе Чупића 21, Београд 1900. и исто, Наш народни
живот V, Београд 1932, 80–97), Ђорђевић се заинтере совао за ову
етничку групу која је од XIV века наовамо умногоме изменила етничку слику југоисточне Европе. То се јасно види из Ђорђевићевих
података објављених у књизи „Из Србије кнеза Милоша“, становништво-насеља“ (Београд 1924), где се већ у уводном делу наговештавају, као по следица турских освајања, пре сељавања Грка из Мале
Азије на Балканско полуо стрво, па се талас тих избеглица шири и
по Србији у време владе краља Милутина (с. 5). Нешто касније због
турске најезде исељава се и наш живаљ у разним правцима, нарочито по сле 1459, 1690, 1737, 1788-91, и у току 1813. године, дакле у
време великих прекретница, као што су: пад Србије, велике сеобе,
Кочина крајина и завршетак Карађорђевог устанка. Све је ово имало за по следицу промене не само у етничкој структури (Славонију
су, на пример, по сле 1537. године населили Срби из Бо сне и Србије),
већ су те промене наступиле у говору, економији, начину живота
уопште, обичајима, ношњи и другом.
Имајући у виду све напред поменуте сложене процесе, Ђорђевић нам је својим освртима: Ко су прави Турци (Нова Европа 1923, и
исто, Наш народни живот V, Београд 1932, 3–8) и одељком Турци у
књизи „Из Србије кнеза Милоша, становништво-насеља“ (Београд
1924, 132–151), приказао потпуније ову азијску етичку групу и њену
даљу трансформацију на Балканском полуострву. Један од, на први
поглед неприметних, момената био је у томе од значаја: турска женидба робињама, па је тако „од робиња бивало највећих турских госпођа“ (Из Србије кнеза Милоша, становништво – насеља, Београд
1924, 40), а то је свакако морало имати последицу у турском етничком раслојавању.
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Често се, и без потребе, за Ђорђевића наглашава да је он био самоук и без претходника, кад он сам недвосмислено истиче да ствари
тако не стоје. Ђорђевић је, школујући се у Немачкој, упознао западноевропску, а пре свега немачку, па касније и британску науку о народу,
чијим се методама у своме каснијем раду обилато и умешно служио
у једној плодној балканској средини, у којој су заораване у његово време прве савремене научне бразде, лишене романтичарског идеализма
претходних епоха. Тако је у конкретном случају о Турцима Ђорђевићу
послужило, што ни у ком случају не умањује вредност Ђорђевићевог
доприноса проучавање етногенезе, јер је примењено на наше прилике,
дело Die Turken und das Osmanische Reich (Leipzig und Berlin 1917) које
је прво приказао у „Прилозима за књижевност, језик, историју и фолклор“ (књ. II св. 2. Београд 1923), а затим, на основи тога дела у „Новој Европи“ за 1923. годину, дао драгоцен прилог о њиховом етничком
пореклу и развоју. Ево шта о томе каже сам Ђорђевић:
„Профе сор Географије на Универзитету у Бечу, Г. Е. Оберхумер, написао је 1917. године књигу под насловом Турци и Османско
Царство. Иако је писана за време рата, када су Немци и Турци били велики пријатељи, књига је написана строго научно, те јој се
нема шта пребацити. У погледу порекла Турака, које ћемо овде по
њој саопштити, она представља по следњи резултат науке. Ми смо
са Турцима били, не годинама и деценијама, већ стољећима у најнепо среднијим одно сима и саобраћајима. Они су у нашој историји,
култури, и животу, оставили дубоких трагова, па јe и стога врло
потребно знати ко су, шта су и откуда су“. (Наш народни живот
V, Београд 1932, 3–4).
Приказујући потпуније турско етничко порекло, ширење и развој, Ђорђевић истодобно указује на историјску заблуду, као што то
чини и у случају Јевреја, да се народност не може увек идентификовати са религијском припадношћу, као што то, нажалост, чине и
данас чак и неки наши етнолози и социолози. Наиме не може се сваки
човек каже Ђорђевић, који је муслиманске вере назвати именом Турчин, јер су Турци један сасвим засебан народ, са засебним пореклом,
засебном историјом, па са народима Балканског полуострва немају
никакве сродности. Даље, Ђорђевић говори опширно о њиховом пореклу и подели на 15 етничких група, расутих од Јапана до Балканског
полуострва, да би детаљније објаснио у књизи „Из Србије кнеза Милоша“ у одељку „Турци“ њихову структуру и раслојавање у нашим
земљама. Правих Турака, констатује Ђорђевић, било је нешто више у
нашим јужним пределима и Македонији. Међутим у Србији их је било
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знатно мање. Али је зато био већи број Срба и Арбанаса муслиманске вере и „Босанаца турског закона“. Чак ни београдске дахије нису
били прави Турци. Аганлија је био Босанац, Кучук Алија Рудничанин и
презивао се Беврлић, Мула Јусуф Новопазарац, а Фочић Мехмед ага
Фочанин. Даље, међу јаничарима су такође били бројни припадници
других народности, али под етиком Турака.
После потурчених Срба на друго место долазе потурчени Арбанаси који су становали по варошима, нарочито у Ћуприји и Алексинцу,
а Београдом је доминирао „све сам љут Арнаут и Бошњак“, разуме се
као окупатор муслиманске вере. Дакле, по Ђорђевићу, само су по неки паша као и понеки њихови чиновници, потицали из редова правих
Турака. О свему томе Ђорђевић је оставио, а посебно о друштвеној и
социјалној структури балканског муслиманског друштва, конкретне
податке из архивске и друге грађе о појединим личностима и срединама у којима су живели, па се на основи тога поуздано може пратити
процес етногенетског раслојавања и асимилације појединих балканских етничких група.
Ђорђевић је обратио пажњу и на неке етничке групе које су Турци довели на Балканско полуострво, па самим тим и у Србију. Такви
су, на пример, Јермени („Из Србије кнеза Милоша, становништво
– насеља“, Београд 1924, 175–177), којих је доста рано било по Балканском полуострву. У време турске владавине живели су искључиво
по варошима и такмичили су се у трговини са Јеврејима, Грцима и
Цинцарима. У XVII веку у Београду су чак имали и засебну мâлу, а за
време 1718–1739, налазио се у њој и јерменски митрополит. Приказујући рад Мирослава Премроуа Јерменска колонија у Београду (Прилози за књижевност, историју, језик и фолклор, књ. VII, Београд 1927,
315–316), Ђорђевић између осталог каже:
„О старим народима у нашој земљи, наша наука не зна много
(што се ипак после његовог рада не би више могло рећи – прим. П. В.).
На туђе народе, на њихов живот мећу нама, на њихове везе са нама,
на њихове утицаје на нас и обрнуто, обраћена је мала пажња (јер се
пре Ђорђевића нико са етнолошке тачке гледишта није бавио од домаћих аутора овим послом – прим. П. В.). Што вреди за све друге то
вреди и за Јермене. Њихове колоније се одавно помињу по Балканском
полуострву, посебно у нашој земљи, иако су у нашој старој уметности запажени њихови утицаји, ипак се о њима у нашој средини мало
зна. Због тога (закључује Ђорђевић) седамнаест записа из Рима за
које се није знало, а односе се на београдске Јермене, обелодаљених заслугом Мирослава Премроуа, до извесне мере попуњавају празнину“.
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О Негрима (Негри у нашој земљи, Гл. Скопског научног друштва
VII–VIII/ Скопље 1929 30, и исто, Наш народни живот VIII, Београд
1933, 58–68) у нашој земљи Ђорђевић даје неколико такође занимљивих података. Наиме, он констатује да у нашу земљу долазе са Турцима као војници и чиновници из афричких земаља. Иначе, то су они
из народних песама – по народном – познати Арапи. Нестало их је по
ослобођењу од Турака, али су се гдегде по варошима и задржавали. На
њих подсећају топоними: Арапов гроб, Араповац и др. Занимљиво је
да су они прелазили и на православље. Иначе у већини то су афрички Негри – робови које су узимали за евнухе. Због тога што говоре
турски и муслиманске су вере, сами себе рачунају за Турке. Често су
служили као пратња турским официрима. Даље, Ђорђевић истиче њихово ширење и трагове у нашој земљи, посебно у Босни, Македонији,
по Старој Рашкој и другим крајевима. Тридесет година нашег века
било их је као бедела-пратилаца или заступника хаџија, али и то већ у
знатном опадању. Иначе, једини остатак у нас и до наших дана, чине
улцињски Негри о којима је Ђорђевић дао исцрпне податке, посебно
наглашавајући њихову ендогамију.
Од група које су Турци довели на Балканско полуострво, посебну
пажњу Ђорђевић је посветио Черкезима. (Черкези у нашој земљи, Гл.
Скопског науч. друштва III, Скопље 1927, и исто, Наш народни живот VIII, Бгд. 1933, 69–92). Наиме, они су се, како истиче Ђорђевић,
силом прилика нашли у другој половини XIX века у нашој земљи. Готово потпуно нестало их је из балканских земаља с одласком Турака.
Ђорђевић даје преглед њиховог етничког и историјског развитка уопште, а затим наглашава да су Турци њиховим насељавањем хтели да
појачају своје граничне области. У Србију су дошли преко Варне 1864.
године, и то само око Ниша 2.000 породица, а затим су се брзо раширили по Македонији, Косову, делимично Топлици и Старој Рашкој.
Међутим, непривикнути новом поднебљу, разорени су болештинама
и другим недаћама. Али и до данас је остало, како каже Ђорђевић, њихових бледих остатака, посебно по Косову. С друге стране, стицајем
околности, очувало их се појединачно и у другим местима. О свему
томе Ђорђевић даје податке, а посебно о тим заосталим појединцима, било да је реч о купљеним женама, јер је трговина девојкама у
черкеском друштву била нормална појава, или пак о мушкарцима који
су из различитих разлога заостали.
Мада се нису дуго задржавали на територији наших земаља. Черкези су, истиче Ђорђевић, остали у доста лошој успомени код нашег
народа. Али, „како су и они били становници наше земље, за неко вре-
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ме, имали утицаја, макар и злог, на наш народ „потребно је да се и
то зна“. Међутим, Ђорђевић је, у ствари до детаља пропратио њихово порекло, долазак у наше крајеве и њихово осипање у овој средини,
чиме је дао значајан научни допринос упознавању, макар и привремених, етничких група на Балканском полуострву.
Најзад, неправедно би било не поменути, да је Ђорђевић, онолико колико су му подаци дозвољавали, пре свега за Србију и то ону из
времена кнеза Милоша, пратио кретање Немаца који су долазили у
ранијим раздобљима као рудари, па су за време Турака ишчезли, а касније долазе и као колонисти, посебно у околину Београда, као и у неке
градове Србије. Међутим, заједно са аустријском војском нестаје и
ових колониста. Доцније су пристизали у Милошеву Србију на позив
или по пословним потребама разних врста.
Од других народности помињу се Талијани као зидари а уз њих
Чеси и Мађари. Међутим, то су малобројни и пре свега појединачни
случајеви који су се у широј маси народној скоро изгубили, бар у Србији (упореди „Из Србије кнеза Милоша, становништво – насеља“
Београд 1924, 177– 178).
Дакле, из овог макар и делимичног осврта на неке Ђорђевићеве
радове, може се уочити да је он будно пратио етничке процесе на
Балканском полуострву и југоисточној Европи. Испод његовог пера
и научничке лупе продефиловали су представници већине етничких
заједница, у првом реду на Балканском полуострву, а посебно становништво градских насеља у Србији, коме је Ђорђевић, за разлику од
Цвијића и његових следбеника, поклањао посебну пажњу. Али, разуме
се, није он занемарио ни етнички састав села, јер је то био и остао
непресушни извор из кога је ово становништво приспевало, па и данас
приспева у градска и приградска насеља. Уз то, изврстан фактограф
и беспрекоран библиограф, Ђорђевић је збиља, за своје време као појединац урадио највише што се могло и на пољу проучавања етногенезе
и етничке симбиозе балканских етничких група.
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 стогодишњица рођења нашег знаменитог научника Милутина Миланковића (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 популаризација. Већ је Татомир Анђелић у поговору Миланковићевој књизи
Техника у току давних векова (Нолит, Београд, 1955) с правом истакао да је Миланковић „и наш плодан писац популарно научне литературе“, писац „дивне астрономије за свакога“ која садржи астрономију 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 области 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 инспирације: 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 историјом астрономије, историјом природних наука и историјом технике.
И данас су те историје предмет мога интереса“ – записаће Миланковић 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 Klassiker 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 анорганских природних наука у 19. веку, Хумболтов Космос (у пет томова), Арагоова Популарна астрономија (у четири тома), Хопеова Математика и астрономија антике, Хајбергова историја математике
и природних наука у Старом веку, Либкеова Историја архитектуре
од најстаријих времена до данас, Меркелова Историја технике Старог 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 изворне списе бројних научника од антике до својих савременика: философа, књижевника и историчара, који су му још више помогли да
упозна доба рађања и успона науке и технике. Миланковић је био и остао 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 изненадио колико „је мало и недовољно на том пољу урађено“. „Док би дела
светске историје“ – записао је у својој књизи Техника у току давних 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 разликује од светске историје, према Миланковићу, тиме што су у њој
уместо наследних владара, главну улогу играли они људи који су снагом 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 животу 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 рачуна 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, Конради, 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 четири 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 хеуристички 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 природи 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 празнике), своје дело Кроз васиону и векове. Објављивао га је прво у Летопису 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 астрономије и најтежим астрономским проблемима. На српском језику је доживела 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 универзитету 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 семинара Универзитета, која је Миланковића и друге снабдевала свом потребном литературом. Миланковић започиње да пише обимно дело
Кроз царство наука, и то на немачком језику (јер је желео да се, поучен 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 целина, 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 текста). 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 литературе 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 сликовито 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 астрономије, он је годинама прикупљао све о астрономији Старог века,
Халдејцима, Вавилонцима, александријском Музејону, итд. Личности које ће обрађивати бирао је тако да би њима обележио главна
раздобља развоја природних наука. Уживљавао се у њихово доба, измишљао 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 својствен.
Миланковић је, тако, боравећи у Атини 1934. искористио прилику 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 Демокритово време и Абдеру у којој је овај творац материјалистичког учења о атомима и узрочности живео, Миланковић је проучио
Виландову Историју Абдерићана. У њој је нашао опис сусрета Демокрита 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 „неописано занимљив догађај“, жалећи увек што га Виланд није подробније
приказао „својим мајсторским пером“. Зато је, напослетку, сам преузео да васпостави разговор тих двају природњака, „користећи се
историјским подацима о њиховим личностима и погледима (Оснивачи 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 математичара 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, свеска 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 казна а за историју културе малих народа права пошаст. Миланковић је
био свестан тога, па је неуморно бележио грађу не само за општу историју природних наука него и за будућу историју својих савременика-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 мемоара на којима је почео да ради јуна 1948. објављена је тек 1979. године, друга 1952. а трећа 1957. године – све у издању Српске академије
наука и уметности.
Године 1948. појавила се и Миланковићева Историја астрономске 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 тековинама. Током 1955. године објављена су још два драгоцена Миланковићева 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 математике, 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 астрономије 19. века). Поменимо још и рад о геоцентричним системима
антике, објављен на немачком језику у часопису Publications de l’Institut 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 популаризације науке и технике.
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Остају у његовој заоставштини започети или недовршени рукописи о развоју математичких наука на Београдском универзитету и
значају Михаила Петровића у тој области, рукопис о општој теорији 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 послови 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 истинског разумевања ни науке нити пак њеног прихватања у друштву. 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

ISTORIJA ASTRONOMIJE U RADOVIMA
VOJISLAVA V. MI[KOVI]A
Међу ретким нашим научним радницима који; су обрађивали и
неговали историју научних дисциплина, настојећи да знања којима су
овладали учине такође доступним и разумљивим и ширем кругу јавности, налази се и астроном Војислав В. Мишковић. Рођен је у Фужинама,
Горски Котар (данашња Хрватска) 18. јануара 1892. а умро у Београду,
25. новембра 1976. године. Основну школу је похађао у разним градовима Србије (Београд, Чачак, Прибој, Суково), а завршио у Новом Саду,
тј. у местима где му је отац службовао. Гимназију је завршио у Новом
Саду 1910. започевши универзитетске студије у Будимпешти, као стипендиста Текелијанума. Након годину дана напушта Будимпешту јер
ту није било одељења за студије астрономије, па је следеће две године
(1911-1913) провео, као стипендиста Задужбине Гавре Адамовића на
универзитетима у Гетингену и Бечу. Како му је одбијен захтев да настави даље студије у иностранству, враћа се 1913. у Будимпешту где је,
у међувремену, отворен одсек за студије астрономије. Био је активан у
омладинском покрету као потпредседник ’’Кола младих Срба’’, због чега га је хапсила и мађарска полиција. Пуштен је на слободу, али је остао
под полицијским надзором. Због тога је тајно напустио Будимпешту и
отишао у Београд. Одатле је протеран у Скопље, пошто је хапшен више
пута као лице сумњиво српским властима. Био је, као добровољац, активан учесник на страни српске војске, од почетка првог светског рата,
све до 1918. Ослобођен војних дужности, послат је из Солуна исте го-
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дине у Француску да заврши студије. Дипломирао је астрономију 1919.
на Универзитету у Марсеју, где се одмах запослио у локалној опсерваторији као асистент. Године 1922. прешао је у опсерваторију у Ници,
где је радио све до 1925. У међувремену је докторирао на Универзитету
у Монпељеу, са тезом Etudes de statistique stellaire (Студије звездане статистике). У том раном периоду млади Мишковић је објавио преко 20
стручних радова, посвећених посматрању и утврђивању орбита мањих
планета и комета, али и више истраживачких студија које су му донеле
награду Француске Академије за 1924. годину за радове у области стеларне статистике. Године 1924-25. организовао је експедицију чији је
циљ био да повеже Корзику и Алпе у једну геодетску мрежу.
На предлог професора Михаила Петровића, Богдана Гавриловића и Милутина Миланковића позван је 1925. да преузме место ванредног професора теоријске и практичне астрономије на Београдском универзитету. Године 1926. поверена му је дужност управника
београдске астрономске опсерваторије. Био је покретач и најзаслужнији члан Одбора за изградњу нове астрономске опсерваторије
на Великом Врачару (данас Звездара). Успешно је сложио научно-истраживачке и организационе послове, као директор опсерваторије и
утемељивач Одељења за астрономију у оквиру универзитета, где је
ишколовао наше прве астрономе. Дописни члан САНУ постаје 1929.
а редовни 1940. Почасни је члан Академског астрономског друштва
Београдског универзитета од 1934. За време немачке окупације 1941.
је уклоњен са универзитета, али је остао вршилац дужности управника астрономске опсерваторије. Био је затворен у логору Бањица
као талац 1941. године. Од 1943. је био секретар Одељења природних
и математичких наука САНУ и члан комисије за чување Aкадемијине
документације.
После рата изнова почиње Мишковићев плодни рад као професора
астрономије на Природно-математичком факултету, као управника
астрономске опсерваторије (све до 1953) и као једног од најактивнијих чланова САНУ. Један је од оснивача Математичког института
(1946) и Астрономско-нумеричког института САНУ (1950), као и
председник овог последњег. Пензионисан је 1962. године.
Мишковић је био човек широке културе, зналац страних језика, личност која је нашу астрономију подигла до европских стандарда. У том циљу је покренуо и уређивао више публикација пре
другог светског рата, углавном на француском језику, које су имале међународну репутацију. У њима су објављени и његови радови
о идентификацији малих планета, утврђивању њихових орбита и о
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новим методама астрономских по сматрања, као и његови извештаји
о раду опсерваторије. Исто тако је, од 1934, подржавао и публикацију ,,Наутички годишњак“. Значајна је његова улога у верификацији астрономске теорије Земљине климе Милутина Миланковића, уз
сарадњу са С. Фемплом и Д. Митриновићем, када су напорним радом на математичким израчунавањима (без данашњих компјутера)
дошли до резултата, чију ће високу тачност потврдити савремена
наука неколико деценија касније. Писао је за новине и часописе и
са амбицијом да популарише астрономију. Тако је основао и уређивао од 1929. до 1962. Годишњак нашега неба, а редовно сарађивао
у Математичком листу намењеном ученицима средњих школа, био
аутор више уџбеника за средње школе и факултете и приређивач
логаритамских таблица (које су имале и по 16 издања) и користе
се и данас. Поред богатог научног и организаторског рада на пољу
астрономије, наставног рада на универзитету и низу по слова у Српској академији наука, овај прегалац темељног образовања и културе, који уводи нашу астрономију у научни свет Европе, нашао је и
времена и разлога да се по свети раду на историји астрономске науке. Из тог његовог, за наше прилике веома значајног иако невеликог,
опуса указали бисмо на неколико радова који га представљају у правом светлу. То су монографије о Кеплеру, Хипарху и Хронологија
астрономских тековина.
У децембру 1971. године про слављала се четврта стогодишњица
од рођења математичара и астронома Јохана Кеплера (Johannes Kepler), једног од утемељивача савремене астрономије. Тај јубилеј обележило је и Одељење природно-математичких наука Српске академије наука и уметности на коме је говорио Војислав В. Мишковић. То
саопштење је у знатно ширем обиму објављено следеће 1972. године као засебна монографија—споменица под насловом Johannes Kepler 1571-1630. Веома сажето, занимљиво и популарно писана, ова
монографија је у ствари кратак преглед рађања модерне астрономије
и настојања њених оснивача. Истицање Кеплера као најзаслужнијег
међу њима — као што пише Мишковић у уводној речи — „ ...не треба никако схватити као резултат неког одмеравања или упоређивања
научног значаја и доприноса свакога од оснивача“, јер у тој улози они
се не могу одвајати један од другог, нити посебно оцењивати. „Само
заједнички њихов допринос представља темељ импозантне грађевине
о којој је реч“. То пионирско сазвежђе чине Никола Коперник (Nikolaj
Kopernik), Тихо Брахе (Tycho Brahe), Галилео Галилеј (Galileo Galilei),
Исак Њутн (Isaac Newton) и Кеплер.
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Првој четворици је и посвећен први део овог Мишковићевог рада
(са насловом „Биографија оснивача“), док други део чине Кеплеров
животопис и оцене његовог доприноса астрономији. На крају се налази концизна хронологија живота Јохана Кеплера, списак коришћене
литературе и резиме на француском језику.
Мишковићев осврт на животе и дело поменутих оснивача није само кратак запис анегдотског карактера, него и зналачки, проницљиви, сумарни увид у историју астрономије у једном од њених кључних,
превратничких раздобља, исписан прегнантним и јасним реченицама.
Ту се истинско знање и математички метод још увек сустичу или
тек почињу да се одвајају од астрологије (Тихо Брахе је до краја остао убеђени астролог а и Галилеј је састављао хороскопе савременицима), а инквизиција свеприсутне католичке цркве осуђује и забрањује књиге и теорије Коперника, Кеплера и Галилеја. Ту још непознати
Галилеј управља по први пут своју оптичку тубу ка небу а Њутн пише
Principia mathematica philosophiae naturalis, чија трећа књига зачиње
епохални преокрет у астрономији на темељима учења 0 општој гравитацији. У овој плејади Кеплер једини нема претходника за своје проналаске већ се мукотрпним радом ослобађа наслеђених заблуда и начина расуђивања у које се дуго нико није усуђивао да посумња. Сусрет
Кеплера и Брахеа био је судбоносна етапа модерне астрономије чију
узбудљиву узлазну линију Мишковић исписује садржајно и лаконски.
Приказује Кеплера као астронома и математичара разноврсних интересовања који је теоријском луцидношћу и смислом за апстракцију
у пуној мери искористио двадесетогодишња Брахеова посматрања
и формулисао своја три славна закона о кретању планета. Кеплерова борба за услове рада — против немаштине, личних несрећа и верских прогона, уродила је рушењем са пиједестала четрнаестовековне
неприкосновености учења о једноликом кружном кретању небеских
тела око непокретне Земље као средишта васионе. Кеплер је у тријумфу људског разума доказао да је Сунце извор силе која управља планетарна. Мишковић је са великим симпатијама, уз отмену стилску
суздржаност, избегавајући усиљену дидактику и било какво упрошћавање на рачун аутентичне научне обавештености, изградио упечатљив портрет Кеплера и астрономије његовог времена.
Следећи Мишковићев значајан прилог историји астрономије
представља његова Хронологија астрономских тековина. Прва верзија је објављена у више делова у часопису Васиона. Коначну, знатно
обогаћену верзију објавила је Српска академија наука (први део 1975.
године, а други 1976. године). Први део обухвата раздобље од 4712. го-
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дине п.н.е. до 1700, други од почетка 18. до краја 19. века. Трећи део;
предвиђен за период од 1901. године до данас, није никада објављен.
Материјал за ову књигу произишао је из прибележака (поређаних по
годинама у виду картотеке), које је аутор пасионирано водио више
од четири деценије. Хронологија је првенац у нашој астрономској литератури, значајан прилог историји и популаризацији астрономије
као науке као и парауџбеничкој литератури намењеној наставницима, слушаоцима и научним радницима. Она штеди драгоцено време
свима онима који трагају за подацима из развоја астрономије или
за хронологијом открића битних за њен напредак (на пример: израда звезданих каталога и других астрономских и нумеричких таблица,
откривање и тумачење низа оптичких феномена, основе календарског рачунања времена, развој астрономских инструмената итд).
Хронологија се, као што је то и била изричита ауторова интенција,
усредсређује само на податке из астрономије, односно „у њу су унесени подаци о свим важнијим догађајима, открићима, проналасцима,
астрономским тековинама уопште које данас сачињавају ту науку“
(из Мишковићевог предговора). Чини нам се изузетно значајним и привлачним за шири круг читалаца то што Хронологија не остаје само
у равни шкртог, огољеног податка, већ често и срећно прераста у
сажети и цизелирани коментар, особену минијатуру из историје науке. Том минијатуром се дочарава време у коме настаје астрономска
тековина, цитирају извори, дају додатна стручна објашњења и говори о значају проналаска. Грађа је хронолошки распоређена по годинама, сваки податак је обележен редним бројем. После описа податка,
односно збивања или открића, наводи се име актера—проналазача и
на крају у заградама извор података. Имена личности дата су у фонетској транскрипцији а затим у оригиналу у заградама. Обе књиге
Хронологије имају регистар имена а испуњене су и бројним илустрацијама у црно-белој техници: фотографијама, цртежима, уметничким портретима, дијаграмима и сл.
При изради Хронологије Мишковић се користио бројним прегледима и историјама развитка астрономије као и монографијама о
појединим астрономима. То је углавном литература нео спорне репутације, настала и објављена пре другог светског рата осим књиге
Е. Цинера (E. Zinner) о Коперниковом учењу, С. И. Вавилова (С. И.
Вавилов) о Исаку Њутну, Ж. Марковића о Руђеру Бошковићу и Панекукове (E. Pannekoek) Историје астрономије. Доминирају издања
на француском језику, потом на немачком, док су енгле ска знатно
слабије заступљена. Ту се налазе Бејлијева (J. S. Bailly) Историја
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астрономије из 1775, Делаимброва (J. B. J. Delambre) из 1817-1821,
Лапиасова (P. S. Lapiace) из 1821, Арагоова (F. Arago) из 1860, Медлерова (J. H. V. Madler) из 1872-73, Хеферова (F. Hoefer) из 1879,
Волфова (R. Wolf) из 1879, Бертранова (J. Bertrand), Танриева (P.
Tannrey), Дрејерова (J. L. E. Dreyer), затим тротомна Розенбергова
(F. Rosenberg) Историја физике из 1882-1890. Податке је Мишковић
преузимао и из периодичних публикација. Да би обезбедио сигурнију верификацију података че сто наводи и више извора за исту информацију. Оваква више струка провера захтевала је и труда и стрпљења па су хронологије као што је Мишковићева права реткост и у
развијенијим културним и научним срединама, подвиг који се ретко
предузима или понавља.
Мишковић је био свестан свих ограничености и недостатака које
подразумева овакав рад, заметан, пипав и дуготрајан, поготово предузет у средини која нема традиције и разумевања за ту врсту посла а ни
богате библиотеке, специјализовану литературу и комплетне фондове
периодике. Ако се све ово узме у обзир Мишковићев подвиг добија
још више у значају. И сам Мишковић ће рећи да постоје подаци који
нису унети у Хронологију из простог разлога што се нису налазили
у његовој лектири. Та лектира се задржава, видели смо, на радовима
из најразвијенијих западноевропских средина (Немачка, Француска,
Енглеска), средина које нису лишене и комплекса супериорности у
односу на остале, условно речено, периферне културноцивилизацијске средине (Арапи, источна Азија, Иберијско полуострво). Отуд је
разумљиво што у Мишковићевом видокругу нема, а и у његовој хронологији одсуствују, на пример, шпански астрономи Висенте Мут (Vicente Mut) и Хосе де Сарагоса (Jose de Zaragoza). Мут (1614—1687)
је астроном практичар који је мерио даљину сазвежђа Плејада, писац
дела Observationes motuum celestium (1666) i Comentarium MDCLXV
(1666), посматрач комете из 1664. године чије је кретање објаснио
параболичном путањом и тиме се уврстио у ствари у Њутнове претходнике. Сарагоса (1627—1679) је математичар и астроном-језуита,
који је у Мадриду објавио 1675. године дело Esphera en comun, celeste
y terraquea. Открио је 1677. године једну комету и написао најкомплетнију расправу о астрономији у своме добу. За Кристофа Клавиуса
(Christoph Clavius) навешће Мишковић две различите године рођења
(подаци бр. 194 и 197 у првој књизи), што се може објаснити коришћењем два различита извора. За Коперниковог присталицу Енглеза
Роберта Рекорда (Robert Record) Мишковић каже „неки“ лишавајући
нас било каквих додатних информација (податак бр. 192). Ту су и про-
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блеми око транскрипције, превођења и навођења оригиналног назива
дела, али све је то занемарљиво када се сагледа целина Мишковићевог
пројекта и остварења. Тај летопис није само фактографија, коначни
исход трагања, него и само то трагање са свим својим успонима и падовима. Хронологија је сте историја развоја појмова, инструмената,
календара, научних друштава и опсерваторија, али је то, пре свега,
слово о људима и њиховој неутољивој жеђи за сазнањем, за разумевањем природе и њених механизама. Дефилују кроз Мишковићеву
Хронологију многи звездочатци, фантасте и заљубљеници науке,
астрономи, филозофи, математичари, мецене и клерици, медицинари, географи, писци, геометри, аматери и профе сионалци, граде се
научни системи и идеологије, ратује са тајнама ко смо са и заблудама
времена, рано се најављују непроверена и журна открића а позно
стиже право сазнање и мудрост верификованог, изве сног. Ово узбудљиво штиво осваја управо својом једно ставношћу, ненаметљивом
дидактиком у основи које се скрива порука о драми развоја научног
сазнања, о величини жртве коју свака спознаја тражи и о томе како
су епистемолошке основе и методологија сваке науке, па и астрономије, историјски условљене претходним победама или поразима.
Можда је време да се размишља како наставити Мишковићев труд и
његовој Хронологији придружити тековине савремене астрономије,
пре свега астрофизике.
Мишковићева студија о Хипарху запажен је прилог историји
астрономије настао као плод Мишковићевих удубљивања и трагања
по разноликим историјским изворима а пре свега по већ признатим радовима из историје астрономије. О Хипарху, најзаслужнијем међу хеленским астрономима, писао је код нас једино Милутин Миланковић
у својој „Историји астрономске науке од њених почетака до 1727“,
посветивши му, како то Мишковић истиче, укупно страну и по текста. Мишковић сматра да је Хипарх заслужио и више од тога и да му
се Миланковић није одужио на прави начин, него му је чак неправедно
одрицао ауторство над неким проналасцима (нпр. прецесије) или није
ни помињао извесне Хипархове списе или открића. Мишковић негодује
што Миланковић проглашава Хипарха „практичним астрономом“,
истичући како је управо Хипарх обогатио астрономску науку низом
корисних основних појмова на које астрономи његовог доба нису ни
мислили. Мишковић је и одлучио да се позабави Хипархом пре свега
зато што у нашој литератури не постоји рад о Хипарху као астроному — горостасу хеленског духа, а потом и због многих контроверзи
које прате рад и оцену рада Хипарха. Трећи разлог јесте жеља да се
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сачини преглед свих Хипархових дела које спомињу други астрономи
истичући како су се њима служили.
Мишковићева монографија, обима 54 странице, састоји се
од уводне речи — основних података о Хипарху (највероватније
190–125. год. п. н. е.), затим разматра развој астрономије у предхипарховском периоду (Хераклид Понтијац, Тимохарис, Аристил
Самошанин, Аристарх са Само са, Архимед, Ерато стен и Аполоније Пергејац). Даље је Хипархов живот и рад занимљиво описан,
затим су представљени астрономски инструменти из предхипарховог и Хипарховог времена (гномон, сунчани часовник, клепсидра,
сфера, диоптар, сферни и планисферни астролаб, екваторска и зодијачка армила), као и развој астрономије у постхипарховом периоду
(По сидоније, Созиген из Александрије, Страбон, Клеомед, Сенека,
Теон из Смирне, Симплиције и Птоломеј). Популарним, живим и
јасним стилом Мишковић брани своје уверење да је Хипарх „први
прави оснивач науке о васиони“. Истиче да је Хипарх увео појмове
географске ширине и дужине, ослободио је по сматрања дејства паралаксе, израчунао прве таблице Сунчевог кретања (за 600 година
унапред), израдио каталог звезда (уз положај сваке звезде наведена
је привидна величина и сјај), открио преце сију равнодневница итд.
Мишковић не следи само прихваћене интерпретације већ додаје и
низ личних запажања, хипотеза и ставова. Замера Хипарху што није прихватио нити обратио пажњу на Аристархов хелиоцентрични
систем света. Полемички је наступио и против Птоломеја доводећи
га у питање и као по сматрача и као проналазача астрономских инструмената, што баш и није било уобичајено у историји астрономије
(стр. 4041). Мишковић ће Птоломеју оспорити и ауторство звезданог
каталога објављеног у Алмаге сту тврдњом да је то у ствари преведен Хипархов каталог, само са погрешном вредношћу преце сије на
каснији еквиноциј. И на примеру ове монографије видимо дакле да
Мишковић није био само пасивни прималац претходних ставова и
погледа већ радознао и критички дух, склон трагању, проверавању,
решавању контроверзи.
Мишковић је поред ових набројаних радова написао још неколико краћих прилога из историје астрономије. То је, пре свега, брошура L'Observatoire astronomique de l’Universite de Belgrade која
садржи историју ове установе, преглед активно сти и публикација.
Затим треба истаћи и рад Астрономска наука у Српској академији
наука и друштвима из којих је проистекла (Глас САНУ CCLXXXIX
i CCXCII).
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Сви Мишковићеви радови по свећени историји астрономије зналачки су сачињени, одликују се једно ставношћу излагања и
смислом за информацију, за податак и коментар у право време и на
правом ме сту. Оваквом својом плодном делатношћу Мишковић се
придружио оној домаћој традицији у којој су писали много чланови Академије: Ј. Жујовић, М. Петровић—Алас, И. Ђаја, М. Миланковић, А. Билимовић, Т. Анђелић. Популаризаторска усмереност
ове традиције није само пуко ширење информација већ и чин демократизације науке, њеног отварања и утемељења у јавно сти. Наша је жеља да се ова традиција настави и да стиче нове поклонике
онако привржене, стручне и компетентне какав је био Војислав В.
Мишковић.
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Хронологија астрономских тековина, Мл. – Београд, САНУ, 19751976, стр. (6)+133; (6)+148.
Хипарх, Београд, САНУ, 1976, стр. XI+59. (Посебна издања САНУ,
CDXC, Одељење природно-математичких наука, 45).
Милица Инђић

PRVA SVETOSAVSKA SVETKOVINA
U BOSNI I HERCEGOVINI
Прошло је, ево, двадесет година од новог почетка, од краја забране 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 храмови Српске православне цркве и српске школе овде и у расејању.
Слави се и по домовима културе и свечаним салама хотела и ресторана, јер први српски архиепископ, просветитељ и књижевник био
је и први српски законописац, први српски лекар, први српски дипломата... Три последња дана сваког јануара као да су резервисана
за вести о светосавским академијама, светосавским баловима, светосавским беседама и школским славама са веселим ђачким приредбама – 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 његовим 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 само странке чије
се руководство још није одрекло српства у себи.
Светог Саву, као заштитника својих заната некад су светковали
ужари, мутавџије, опанчари и обућари, али како су се гасили ти занати, тако су им се и славља тањила, проређивала.
Прочитао сам негде да се у Аустријској народној библиотеци чува уџбеник трећег и четвртог разреда српско-латинске школе у Сремским Карловцима из 1734. године, и да се из њега „види да није било
наставе на Дан Св. Саве 14. јануара (по старом календару)“, али држим да то не може бити први писани траг о Савиндану као школској
слави, јер нерадан дан није слава, као што није била слава ни обавеза
да се по Милошевој наредби 1823. године на Дан Св. Саве иде у цркву,
а још мање његова каснија претња глобом, апсом и телесном казном
онима који „на тај дан не долазе у цркву и не затварају своје дућане“.
Савиндан је празник радости у светосављу и прва таква прослава у
школи могла би бити она коју је земунски парох Јефтимије Ивановић
организовао 1812. године, јер је тада „светитељ проглашен патроном
месних школа“, па ће слична прослава бити и у Пешти 1838. и у Сегедину годину потом. На Сегединској прослави Савиндана први пут је
изведена Светосавска химна „Воскликнем љубовију“, која је поникла
у кувеждинском манастиру, баш у оном у којем је код ревносног неговатеља светосавског култа, архимандрита и песника Никанора Грујића, учио будући организатор прве светосавске прославе у Земуну,
парох Јефтимије Ивановић.
Савиндан је постао и велики национални празник, и школска слава
1840. године у престоном Крагујевцу, у Србији кнеза Михаила Обреновића, одлуком Совјета Кнежевине (2. јануара), па је већ исте године
(после само 12 дана) свечано прослављен уз пригодан програм у крагујевачком Лицеју. „У подне је био свечани ручак са пуно здравица, на
крају сваке пуцало се из прангија (девет ока црног барута). Општина
је приложила овна, који је печен на ражњу и буре вина. Сакупљен је
прилог за сиромашне ученике, било је и дуката и форинти. Цео град
је узео учешћа у прослави. У прозорима су гореле воштанице. Свуда
се певало и радовало. Ђаци су били у центру пажње.“.1 У пригодном
1

Ж. Туцић у београдском “Гласу јавности“ 27. јануара 2006.
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програму у Лицеју хором је дириговао Вукашин Радишић, професор
поетике и јелинског језика, који је, иначе, и предложио (5. децембра
1839) ректору Атанасију Николићу да се Свети Сава „узме за патрона школе“, а ректор то брзо проследио министру просвештенија. Од
1841. Свети Сава се славио у скоро свим местима Кнежевине Србије,
а химна „Ускликнимо с љубављу“, после Београда (1843), била је део
сваког светосавског програма.
У Црној Гори кнеза Данила Свети Сава је школска слава од 1856.
године. У Старој Србији, која је тада још била под Турцима, прва светосавска свечаност је 1873. године у Врању, али се „морало певати
на многаја љета и султану Азизу“.2
Ако би и стајала тврдња да се Савиндан у Босни и Херцеговини
прослављао од 1878. године, не стоји да је то било зато што нови
окупатор (Аустрија уместо дотадашње Турске) није спречавао. Напротив, власт црно-жуте монархије итекако је ометала, спречавала, па и
прогонила све што је српско у БиХ, упорно до своје пропасти 1918, али
је била принуђена да, после апела и жалби српских, бар по мало и повремено попусти, као што је турска власт попуштала после српских апела и жалби аустријском цару у време после 1860. године. Жељу и сталне напоре да српску православну цркву у БиХ стави под своју контролу
аустријска влада је догурала чак до конвенције с цариградском патријаршијом (16. марта 1880), кад је њеном цару, аустријском, дато право
да поставља митрополите у Босни и Херцеговини, па је први Саво Косановић био митрополит само од 29. марта 1881. до 14. јуна 1885, јер
се успротивио протежирању римске пропаганде у БиХ. Митрополит
Косановић је поднео оставку цариградској патријаршији, али му је ту
оставку уважила аустријска власт, у новембру те године, да би 23. децембра цар поставио новог, митрополита Николајевића, који се још и
некако носио с влашћу, а после његове смрти (6. фебруара 1896) јавио
се у народу жесток револт што су црквене власти подлегле утицају
државних власти. „Покрет тај био је особито јак у Сарајеву и Мостару, где су се православни Срби били готово одлучили од цркве... Тако
је државна власт гонила и укидала вероисповедне школе, забрањивала
прославу Св. Саве и радила систематски на томе да створи свој свештенички кадар, који ће бити њено послушно оруђе. За време те борбе
представници српског народа писали су представке и меморандуме и
тражили су помоћ од цариградске патријаршије. Напослетку је, после
готово десет година, склопљен компромис између српских представни2

Исто.
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ка и државне власти. Резултат тог компромиса био је црквени устав
што су га добили Срби 6. августа 1905. год.“3
Но, да се вратимо у турско време, у 1840. годину, када је изгледало да се Босна смирила после буне изазване одлуком новог султана
Абдула Меџида да изда Тамзимат (1839) којим је „била обезбеђена
свима поданицима Турске лична имовина и сигурност и једнакост
пред законом“4. Изгледало је, али није било тако. Осиљене аге и бегови нису бендали ни султановог фермана из 1843, којим је ограничио
право употребе кметова, ни његовог фермана из 1848. којим је, на
интервенцију страних сила, укинуо беглуке, а обавезе према беговима
претворио у порез, чиме је положај раје постао још тежи, јер је порез увећан, па се и хришћанско становништво узнемирило, ускомешало. Реформама се нарочито опирала Крајина, која је успешно одбијала и све реформе, и све нападе султанове војске, али: после 25 година
анархије и увек неког ратовања, у Босну и Херцеговину 1850. године,
по налогу султана Меџида, долази Омер паша Латас да заведе ред,
да на сваки начин савлада противнике султанове, како би се реформе
коначно спровеле, пошто-пото! Омер паша удара право на Крајину,
која се већ следеће године опоравља и чак заузима Јајце, али је Омер
паша разбија и осваја и Јајце, и Бихаћ. Сломивши (1851) устанак босанског беговата, на челу са везиром Хусеин-капетаном Гардашчевићем, Омер паша је ставио тачку на отпор султановим реформама,
али „за слободу Босне и Херцеговине и за своју слободу почињу сада
да се боре православни Срби“5
Омер паша, иначе Србин из Лике, Михајло Латас, побегао је 1827.
године из аустријске војске (проневерио неки новац) и дошао у Бањалуку, где се код трговца Алије Бојовића запослио као писар и слуга. Ту је
примио ислам и под новим именом (Омер) ускоро отишао у Видин, па
у Цариград, где је успео да младом Абдулу Меџаду, будућем султану, буде учитељ техничког цртања и тако стекне његову наклоност. Кад је
други пут дошао у Бањалуку, 1850. као мушир (маршал) султанове војске, дружио се с бањалучким фратром Иваном Франом Јукићем, знаменитим фрањевцем, просветитељем, књижевником и путописцем, али
ни једног трена није запостављао задатак који је добио; напротив,
показао је у томе толико ревности да су бањалучки Турци с уздахом
3
С. Станојевић: Историја Босне и Херцеговине, изд. Државна штампарија Краљевине Србије 1909; фототипско издање “Звоник“, Београд 1999. стр. 91.
4
Исто, стр. 78.
5
Исто, стр. 79.
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говорили „Алах, Алах, ђе га потурчисмо“.6 Наредио је Омер паша и „да
Турци не смеју више купити од раје никаква данка, него попови мораху
водити списе и помоћу кнезова купити ове данке. Тако пређе побирање
пореза и харача на попове и кнезове, а од Турака купили су Турци.“7 У
намери да разоружа Србе, издао је 1852. одговарајућу наредбу, али је
у томе имао мало успеха и пре би се могло казати да је тиме још и
поспешио српске буне у пролеће 1853, а морао је и у Херцеговину (због
буне Луке Вукаловића), па сличним послом и у Црну Гору, одакле је исте
године повучен и послат на Крим, где је био командант турске војске.
Одласком Омер паше, у Босни и Херцеговини се све враћа на старо, па
се још и погоршава; зулум осиљених ага и бегова из дана у дан се све
теже трпи, те ће народно незадовољство расти и мањим бунама снажити све до великог устанка 1875. године.
Истовремено с нарастањем отпора турском зулуму подизала се
и снажила српска вера, светосавље. Све чешће се писало и све гласније говорило да су Босна и Херцеговина од давнина српске земље,
наследство Светог Саве. У буђењу националне свести Срба у БиХ
највише су урадила Српска православна црква и Вукове књиге, али и
утицај који је на калуђере, попове, трговце, занатлије и ђаке имао
„Српско-далматински магазин“8 и онај који ће касније имати „Босанска Вила“ (од 1885), „Зора“ (од 1896) и „Отаџбина“ (од 1907).
У подизању и снажењу српског школства за турског земана у Босни
и Херцеговини нарочито се истичу (припадници Уједињене омладине српске) учитељи: Стево и Теофил Петрановић, Ђорђе Маргетић,
Филип Шпадијер, Петар Црнчевић и Васо Пелагић, који је у Аутобиографији написао да је бањалучка Богословија била „живо кресиво
за устанак који би оборио постојећи ред и поредак у Босни и живи
покретач за ослобођење и уједињење Српства“.
У северозападном делу Босне и Херцеговине, врло близу Бањалуке,
српске цркве и манастири постоје још од 13. века: Моштаница под
Козаром и Крупа под Мањачом, па Ступље и Липље из 15. и Гомионица с почетка 16. века, на чијем је крају датирана и прва православна
црква у граду, 1596, кад је Идрис паша дозволио да се „сагради црква
6
З. Пејашиновић: Бања Лука, алејама прошлости и садашњости, изд. Град Бања Лука и АИС – Међународно удружење научних радника, Бања Лука, 2009; стр.
34.
7
А. Ивић: Устанак у Босни од 1875. до 1878. год; Грађа за новију српску историју рата за ослобођење, изд. Штампарија А. Пајевића, Нови Сад, 1884; стр. 20.
8
Карловац 1836-1837; Задар 1838-1849; Загреб 1850-1851; Беч 1856. За године
1852. и 1853; Задар 1862-1873.
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с ћерпићем“, али с обзиром да су Турци тешко, врло тешко дозвољавали и обнову порушених српских богомоља, а камоли зидање нових, ближи сам уверењу да је та бањалучка црква постојала и пре 1528, кад
су и ови Доњи Краји (65 година након што је Босна „шаптом пала“)
поклекли пред османском силом и ордијом. Кад је бањалучка делегација дошла (1864) у Београд с молбом кнезу Михаилу да посредује код
султана да дозволи изградњу новог православног храма у Бањалуци,
кнез их је подучио да је боље – кад већ немају школованог свештенства – да оснују богословију, у којој ће свој подмладак образовати у
патриотском духу, те је 1866. године тако и било: „утемељена заузимањем бањалучке православне црквене општине, уз свеколику подршку митрополита дабробосанског Игњатија II, кнеза Србије Михаила Обреновића и његове владе, Руског благотворног комитета у
Београду и многих виђених Срба, понајприје трговаца, Богословија је
брзо постала угледна национално-просвјетна институција у којој су
се школовали будући свештеници, учитељи и други народни прваци“.9
Сетимо се, не узгред, да је тада министар спољних послова у влади
Кнежевине Србије био Илија Гарашанин и да је кнез Михаило, пре
него што ће га именовати, прочитао његово „Начертаније“, план
у којем, поред осталог, пише: „Треће основно начело ове политике
јест: јединство народности, којег дипломатически заступник треба
да је правленије књажевста Србије. К овоме треба, дакле, учинити
да се Бошњаци и остали Словени обрате и код овог треба заштиту
и сваку помоћ да нађу.“10
На челу Бањалучке богословије био је млади Васо Пелагић, који
је с једним помоћником изводио наставу и управљао и Богословијом,
и мушком и женском основном школом. Српска школа у Бањалуци постојала је од 1832. године, када су Срби замолили босанског валију да
им дозволи да, у царско здравље, доведу учитеља који ће њихову децу
поучавати у вери и писмености. У Пелагићевој Богословији, по статуту који су, уз митрополита Игњатија II, потписали прота Трифун
Јунгић, Ђорђе Дедић, Томо Радуловић, Јово Пиштељић, Јово Кнежевић, Само и Јово Милић, Ристо Вукић и Саво Билбија, као чланови
З. Пејашиновић: Бања Лука, алејама прошлости и садашњости, изд. Град Бања Лука и АИС – Међународно удружење научних радника, Бања Лука, 2009; стр.
36.
10
Начертаније И. Гарашанина штампано у књизи Српски национални програм
(документи и мишљења), приредио и предговор написао Никола Б. Поповић, изд.
ДМП, Београд, и ГрафоМарк, Лакташи-Београд, 2000; стр. 33.
9
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школског одбора, дужни су (по члану 19) да брину „да сваке године на
Светог Саву, просветитеља српског, да у име ове школе буде света
Литургија, у којој ће се споменути имена приложника, чланова, учитеља и ученика исте школе“11 Такође је, чланом 37. било одређено:
„дужност је Управитеља да говори бесједу на дан Св. Саве...“12
Прву Светосавску беседу у Бањалуци, дакле, прву и у Босни и Херцеговини, имао је први управитељ и учитељ бањалучке Богословије
Васо Пелагић, 1867. године (није сачувана), на првој светосавској свечаности, на првој прослави Савиндана, која је – као што се лепо види
на првој страни прилога13 – била не само за ученике, него се „скупила
сва православна србска обштина у здание богословско“.
Због упорног националног рада, а неспремног на компромисе, Васу Пелагића су власти 1869. године протерале у Малу Азију. Богословија је, после краћег застоја, наставила рад у неусловној згради црквене општине – све до 1871. кад је прешла у нову наменску зграду.
Бањалучка Богословија радила је до краја школске 1874/1875. и од 212
уписаних одшколовала 67 свештеника и учитеља који су ширили православну веру, просвету и културу у Босни и Херцеговини под новим
окупатором, Аустријом. Какве су биле светосавске прославе у тим
новим условима (од 1878) или бар какве су биле жеље и намере организатора, може се видети из позивница за те прославе објављене у
12. броју нашег часописа.14 Славило се у Бихаћу, Босанском Петровцу, Брчком, Бугојну, Варцар-Вакуфу, Грачаници, Добоју, Доњој Тузли,
Кључу, Доњем Вакуфу, Лијевну, Прњавору, Санском Мосту, Сарајеву,
Тешњу, Чечави и у Бањалуци, у граду у којем је 1867. године, у Босанско-бањалучкој богословској школи, била прва Светосавска светковина у Босни и Херцеговини.
Душко М. Петровић

“Правила основна за босанско-бањалучку богословску школу“ штампана у
“Првом шематизму православне српске митрополије бањалучко-бихаћке за годину
1901“, фототипско издање “сто година послије“, Бања Лука 2001; стр. 219.
12
Исто, стр. 222.
13
Светосавска светковина у бањалучкој богословији, књига објављена у Новом
Саду, у Платоновој књигопечатњи, 1867, а чува се (Р19. Св.I.382.1) у Библиотеци
Матице српске.
14
“Братство“ бр. 12, изд. Друштво СВЕТИ САВА, Београд, 2008; стр. 141157.
11
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GOVOR PROTE STEVANA DIMITRIJEVI]A
NA DAN SV.SAVE U SRPSKOJ GIMNAZIJI
U SKOPQU 1905. GODINE
Једна од лично сти која је, по речима светог владике Николаја Велимировића, обележила прву половину прошлог столећа не сумњиво
је прота Стеван М. Димитријевић. У Архиву САНУ у Београду1, где
се налазе драгоцена сведочанства о животу и раду овог великог и
значајног човека, пронашли смо његов говор из 1905. године који је
одржао на про слави Св. Саве у Српској гимназији у Скопљу у којој је тада био директор. Овај његов говор, који је својеврсна поема
учитељском позиву, открива нам сву величину и лепоту овог позива
коју нам је он приказао мудро бираним речима. Истовремено, кроз
овај говор одсликава се и лик и карактер самог проте Стеве, као потврда познате изреке да се река упознаје пливањем, а човек говором.
Оно што се такође уочава је невероватна истоветност стања духа од
пре сто пет година, са данашњим стањем духа и образовања, како
у целом свету, тако и код нас. Можда би овај протин говор требало
многе, задужене за образовање нације, да натера на размишљање и
свођење рачуна о учинку који је добијен садашњим начином образовања наше омладине.
Архив САНУ, Историјска збирка бр. 14435, Заоставштина проте Стеве Димитријевића.
1
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Пошто је овај говор по много чему изузетан доносимо га у целини, али пре тога дајемо краћи животопис проте Стеве.
Протојереј-ставрофор др Стеван М. Димитријевић рођен је
10. јануара 1866. године у Алексинцу. По завршеној бого словији у Београду био је вероучитељ и писар Духовног суда у Нишу. У Кијеву је
1898. године завршио Духовну академију. Радио је потом једно време
у Београду као профе сор, а 1899. године по стао је ректор и професор чувене Бого словско–учитељске школе у Призрену. Српска Врховна војна команда, која се налазила у Скопљу по ставила га је 1913.
године за администратора Рашко– призренске епархије, на чијем ће
челу остати до 1920. године. Приликом повлачења српске војске преко Албаније, пре столонаследник Александар Карађорђевић, спавао
је у Протином стану у Призренској бого словији. Бугари су Проту после одласка краља и српске војске ставили у кућни притвор, а потом
интернирали у Бугарску у Карлово, па нешто касније у Ески Џумају.
Његове ђаке из Призренске бого словије, које су Бугари такође интернирали, привремено је прихватила у Скопљу чувена леди Пеџет, жена британског дипломате, која је по избијању Првог светског рата
са групом лекара и болничарки дошла да негује српске рањенике.
По повратку из логора, почетком 1919. године, обновио је рад
Призренске богословије, а 1920. године поставља темеље Православном богословском факултету у Београду и постаје његов први декан
и професор Историје српске православне цркве. Етнографски одбор
Српске краљевске академије 1922. године бира га за свог члана. Са нашим великим научником Милутином Миланковићем, пре свог одласка
за СССР 1923. године у велику хуманитарну мисију за време ужасне
глади која је тамо харала, консултовао се око израде новог календара, који су митрополит Гаврило Дожић и академик Миланковић представили те године у Цариграду.
За члана Главног одбора Друштва Црвеног крста изабран је
1921. године а у Главном одбору Подмлатка Друштва Црвеног крста био је од његовог оснивања 1923. Председник одбора за одликовања по стао је 1934. године. У пролеће 1936. по стао је први
почасни доктор бого словља код нас, по сле чега одлази у заслужену
пензију. Године 1937, указом грчког краља Ђорђа II проглашен је за
почасног доктора Атинског универ зитета. Један је од утемељивача храма Св.Саве на Врачару. За време Другог свет ског рата руководио је Задужбином Симе Игуманова и као активни члан Црвеног
крста радио на збрињавању избеглица. У јануару 1945. године био
је у Мо скви на избору руског патријарха као делегат Српске пра-
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во славне цркве, а 1947. године изабран је за члана Историјског
института Српске академије наука. Председник Друштва Светог
Саве био је 20 година. Велики је дародавац Народног и Етнографског музеја у Београду, а Народној библиотеци Србије даровао је
више од половине њеног фонда књига и старих рукописа. Био је
уредник Ве сника СПЦ и дуго година је сарађивао у „Браству“ а доста радова објавила му је и Српска краљевска академија. У родном
Алексинцу саградио је спомен цркву. Петорица српских патријараха били су његови ђаци: Варнава, Гаврило Дожић, Герман, Павле
и садашњи патријарх Иринеј. Његов ученик био је и наш чувени
архитекта Александар Дероко. Свети владика Николај Велимировић, коме је такође прота Стева био учитељ, назвао га је „Анђео
Божији за јужну Србију“. Техничка школа у Алексинцу данас но си
његово име, као и једна улица у овом граду. Одликован је 23 пута,
од династија Обреновић и Карађорђевић, Српске право славне цркве, Друштва Црвеног крста и многих других. Упокојио се у Го споду 24. новембра 1953. године.
Својим великим хуманим, националним, про светно–културним
и цркваним радом уписао се тако у „Небе ску читанку“ овај, неправдано заборављен од српског народа и не само српског, славни
грађанин вечно сти.
На крају овог кратког животописа проте Стевана Димитријевића треба истаћи и чињеницу да је у Српској гимназији у Скопљу
1904. и 1905. године радио наш про слављени књижевник Петар
Кочић. Задивљујуће је колико је он показивао поштовања према
проти Стеви и о томе можда најбоље сведоче његова три писма
упућена проти Стеви, која су објављена у његовим изабраним делима 1986. године, у издању сарајевске „Свјетло сти“ и бањалучког
„Гласа“.
Говор проте Стеве Димитријевића одржан на дан Светог Саве
1905. године у Српској гимназији у Скопљу наводимо у целини.
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[Прилог]

Ваша екселенција, Ваше Високопречасности,
мили гости и драги ученици,
Пала ми је у део та пријатна дужност, да вас поздравим и да уобичајеним говором, после извршене молитве нашем заштитнику и покровитељу српских школа, Светом Сави, отпочне просветни део данашње
прославе. Добро нам дошли и хвала вам, што сте својим присуством
данашњем слављу и учешћем у најузвишенијој радости наше деце и сваког Србина, увеличали и допунили прослављање и одавање поштовања
светитељу, који је отворио умне очи свога народа и показао му пут,
којим се правој срећи долази. Хвала вам и добро нам дошли!
Кад се човек мислима прене у многоплодни апостолски живот
Светог Саве, кад сведе све велике подвиге његове и постигнуте резултате за срећу свог народа, онда не зна: коју пре од врлина светитељевих да помене, каквој сувременој потреби нашег народа најпре да
тражи образац у животу и раду овог најчистијег идеала народног,
коме он приписује и с чијим именом доводи у везу све културне тековине његовог доба.
Непрегледно је поље, по коме су корачале неуморне ноге нашег
просветитеља, неисцрпне су теме, које за расправљање пружа његов
исполински рад. Није ми намера да морим вашу пажњу дугим говором
о ма којој посебној заслузи Светог Саве, управо да понављам оно,
што у главноме сваки Србин зна. Али, у колико је потребно задовољити уобичајену практику данашњег дана, мислим да је најприродније на првој светосавској прослави у новосазиданој згради школе, која
има задатак, да спрема народу ваљане учитеље, да ћемо се највише
одужити спомену Светог Саве, ако што кажемо о потреби васпитања у духу вере и народности, чему се наш светитељ сав посветио био
и о важности учитељског позива, којим је Свети Сава владалачку
круну заменио.
Рећи ће неко: вера је ствар слободне савести, а народност за
данашње космополитске погледе преживело обележје друштвених
фракција, као и то, да и једно и друго не само немају ничега заједничког са истинским образовањем и стварном науком, него још коче
точак прогресу и сметају, да се свет уједини у мислима и тежњама,
да постане у погледу духовног савршенства једноставна и једнолика
целина. Има заиста таквих мислиоца, али су они и за срећније наро-
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де утописте, а за прилике, какве су наше, они су најопаснији домаћи
непријатељи.
Човека потпуно без вере не може бити. Има само људи мање или
више индиферентних према вери и цркви. Такви се не могу потпуно
да одушеве ни за какве узвишене предмете, или, у најбољем случају, немају издржљивости и потребне моралне снаге да истрају на добром
путу. Томе је узрок одсуство јаког религиозног убеђења, као једине
поуздане побуде за чињење добра и као најмоћнијег средства за савлађивање неумерених и штетних физичких прохтева, који окивају
дух, потчињавају га себи и не дају му, да прене над обичним трулим
животом.
Индивидуе, које су одрасле без ограничења, што их вера прописује и помоћу којих она зауздава и регулисава урођене пожуде, другим
речима они, који су се развијали без домаће и школске религиозне наставе, постају размажена и слаба створења, неспособна, да се боре
ни с најмањом недаћом у животу, готова да ради задовољења својих
навика и потреба изопаченог организма свог жртвују све: понос, и
личну слободу своју; па и народност и идеали с њоме скопчани постају му роб за подмирење захтева разнеженог желудца, алкохолизиране
крви, искварених прохтева и свега осталог, што може да захте једна
дегенерисана натура, одрасла без регуле и огрезла у сталном задовољавању органских прохтева. О карактеру и моралној снази такве безбојне природе, сенке од правог човека, не може бити ни речи.
То што бива са појединцима дешава се и читавим племенима.
Најсилније државе и већи народи пропадали су, кад је вера изгубила
значај код њих, а раскош уништио традиционални породични живот
и тиме подрио главну опору државног бића. На против, мали и незнатни излазили су на површину, и истицали се, постизавали жеље и
остваривали идеале своје, онда, кад је тврда вера и до религиозности
рањиво чување националних особина њихових достизало врхунац своје чистоће.
То чини те се васпитање у духу вере и народности узима као главно средствао за стабилност самог васпитања и будућност једног
народа.
О томе ћемо се најбоље уверити, кад погледамо у прошлост нашег народа и уверимо се из ње, да га је тврда вера и безгранична љубав према свом народу, очувала и до данас.
Сви народи, који у пуном смислу речи живе, а мисле и убудуће да
живе, васпитавају своју омладину у духу вере и народности своје, на
тим начелима оснивају планове и програме својих школа, она се као
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црвен конац промичу кроз наставне предмете, њима је обележена и
означена сва школска радња народна.
Без тога не могу школе напредовати, а још мање могу имати
осетног утицаја на ширење писмености и стварно образовање народа.
Резултати науке и вештина опште су својине културног света,
али основно васпитање народно мора да се прилагођава духу и потребама сваког народа по наособ. Слепо копирање и подражавање нигде
се тако не свети као у основној настави. Оно може привремено да
има и неки спољни блесак, али ће остати туђе народу неће дати никаквих практичних резултата у образовању његову. То су лепо приметили два руска велика раденика, педагог Ушински, који је руску народну
школу почео враћати духу и потребама народним и генијални мислилац, енциклопедиски светски писац Лав Николајевић Толстој, који је
тражио и нашао основицу на којој ће се то враћање школе народу најпре и са најбољим резултатима извести. У оном периоду Толстојевог
до дивљења продуктивног живота и рада, кад је сав геније његов био
заузет размишљањима о начину образовања масе народне, обишао
је Немачку, Француску и Енглеску, проучавајући основне школе тих
земаља и наставу у њима. Резултат тога проучавања био је, да сви
ти народи на свој засебан начин, који одговара главним карактерним
цртама њиховим, васпитавају своју децу, с тога све оно што прође
кроз школу, остаје културније од своје околине и за увек писмено, јер
је прва настава, сродна и мила духу његовом, срасла с њим, постала
саставни део природе његове. Показавши то, Толстој је жестином
своје дивовске снаге напао без акламатизације пресађену немачку педагогију у Русији и предложио, да се народна школа врати народу.
Немачки је народ вели, педантан у своме животу, па је и у васпитање унео ту своју особину. Све да је класифицирано, уоквирено, тачно
прописано; свему да је граница одређена и све да је до крајње мере
раздробљено за Немца је неопходно, али за широку словенску натуру
не само да није потребно, него је често пута и смешно. С тога, вели,
у души народној треба наћи главни нерв, њега узети као подлогу у
васпитању, за центар, из кога ће истицати и око кога ће се груписавати све остало наставно градиво, па онда тек очекивати стварне
резултате. Толстој је нашао, да је побожност главна особина руског
народа, па у својој јаснопољанској основној школи, која је учинила епоху у историји руске Основне наставе, узео религију као главни предмет. Ову мисао прихватили су остали, а чувени Рачински, знаменити
дотле природњак и професор универзитета, који је оставио угледни
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положај и великоварошки живот, па отишао у село, посветио се учитељском позиву и све своје богате приходе употребио за отварање
школа религиозно–црквеног карактера, разрадио је ову идеју и дао
још више полета новом правцу основне наставе, који се као најпрактичнији показао. Од тог се доба нагло множи број школа код Руса,
јер их воли народ, пошто су му по духу; крупно расте број истински
писмених људи, јер они што су прошли кроз школу продужују образовање саморадњом, пошто се крећу и живе у онаквој атмосфери, у каквој су до школе у родитељској кући запојени, а у школи васпитавани
били.
Као што није довољна само униформа, па да од дивљака створи
европљанина, од неписменог простака ваљаног чиновника, као што
никакав мирис не може да отклони штетне последице окуженог места, тако и просветни варак и спољашње мерило туђег начина васпитавања не може да донесе жељене резултате.
У овом погледу имали би много шта да пожелимо и нашој основној школи. Изостали у многоме, разуме се не нашим узроком, од осталог образованог света, ми смо принуђени да без много размишљања
јуримо за ким, па се у том трчању и спотичемо, да падамо у јаруге,
устајемо и опет трчећи да се чистимо и поправљамо погрешке. И педагози наши морали су у хитњи, да шљаме на страни све што им под
руку дође. Али, близо је време, кад ћемо и основну наставу, копирану
у главном са запада доспети да дезинфикујемо кадом национализма и
православља српског. Онда ће тек српска просвета добити своју специфичну тежину, а народна школа постати не само по форми, него и
по садржини и утицају свом на околину истинска народна установа
за срећу и напредак народа.
У осталом, ту немамо много да мозгамо, нити дуго да тражимо
путеве, који ће нас пре и лакше к циљу довести. Ми имамо само да се
вратимо васпитном и наставном програму, који је прописао, за своје
време у дело провео и нама у аманет оставио наш просветитељ, Св.
Сава.
Вратимо се мало у прошлост, па ће нам она дати најбоља упуства за будућност.
Оштроумни дух српског народа побудио га је, да се издвоји из
препуњене општесловенске кошнице, да одлети у далеки свет и потражи погоднијих услова за живот.
Смели и млади рој зауставио се на висовима данашње наше домовине, између Рима и Византије, двају јаких и за оно време искључивих
културних средишта. Кроз његову нову домовину водили су сувоземни
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путеви, који су везивали ова два центра, сву су трговину међу Србима
водили културни и хришћанством одавно просвећени Латини и Грци,
градско је становништво било такође хришћанско, па ипак су наши
стари формално до VIII, а стварно чак и до XII века остали незнабошци, или пагани како су их на свој начин дотерав грчку реч пагос,
стари писци називали. У Солуну и другим местима њихове отаџбине
још апостол Павле основао је хришћанску цркву. Сингидунум, од Срба прекршћен и прозван Београд, дао је још у IV веку два свештеника,
мученика за веру. Урзоције, епископ нишки, задавао је јаде оцима једног васељенског сабора. Јадранско приморје кипило је хришћанском
културом, а сав Балкан био усејан хришћанским општинама, које су
још од бивших римских постаја затечене, па ипак украј пута најјаче
хришћанске културе, у средини њених ревносних проводника, српски је
народ остао непросвећен хришћански, продужио да и даље „чертами
и резами“ сву писменост своју води. Је л могуће, да племе, које се напредношћу и предузимљивошћу издвајало међу браћом својом, да народ, који је створио обичајни култ, што својом садржином задивљује
научни свет, даје ученим фолклористима и етнографима најобилније
поље испитивања и проучавања, да је тај народ, и поред овако срећних околности био неспособан и неподобан за хришћанску просвету?
Не, способан је он био, па и стара вера његова по духу своме није била
далеко од хришћанства, али су му само хришћанство у туђем руху
наметали, туђим језиком проповедали, туђинским дахом задахнуту
просвету на туђински начин уводили. Он се с правом бојао Данајских
духовних дарова, те је за то још чвршће пригрлио своју стару веру, а
римске и византиске мисионаре враћао, да својим господарима, који
су помоћу хришћанства хтели да увуку наше старе у тешку сферу
својих интереса, пробају, како се „варвари“ не дају савити и у туђе
стадо лако увести.
Дуга и до прозелитизма ревносног уплитања латинских и грчких
свештеника успевала су, да по коју породицу уведу у веру. Жупани и
властела крстили су се, али је у маси народној хришћанство и незнабоштво остало и кроз четири века у односу зејтина према води, које
су течности по некад крута мера власти и тешки удари на форму
оног Немањиног гоњења што га је богумилству и незнабоштву нанео, успевали да их изједначе и измешају, али је ипак прво примирје издвојило зејтин од воде све донде, док Св. Сава није туђи зејтин сасуо
у кандило и принео га Богу на жртву, усукао од сопственог народног
воска и стењка воштаницу, па са таквом буктињом просвете пошао
по народу, да Србима српским језиком проповеда веру Христову, срп-
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ску децу на српски начин и у српском духу просвећује. Таква је просвета пала на родно земљиште и уродила плодом, којим су се сва доцнија
поколења нашег народа духовно хранила, коме се ми дивимо и од кога
и данас, после толико векова, пример и образац тражимо.
За два века свог растења и кулминације просвете, коју је Св. Сава
у духу вере и народности српске засновао, чуда је починила, претекла
је многе старије културе, које су тек вегетирале и од позајмица живеле, само за то, што народи њихови нису имали апостола своје крви и
племена, каквог је добио српски народ у Св. Сави, управо рећи: каквог
му га је Немања даровао.
Велика духа, каквог га је Бог дао, Немања је увидео, како није довољна добра воља његова за потпуно увођење хришћенске вере и просвете у народу, а без јединства вере и опште хришћанске просвете
да оно, што је створио своме народу, не може с друге стране имати
потребне стабилности. Уверио се већ био да су за увођење те ујединилачке духовне споне неспособни лукави Византијци, чија душа није
мирисала српском народу ни онда, кад се с њима по потреби пријатељио и орођавао. Стога је Немања с планом и договором одвојио свог
најдаровитијег сина и упутио га да се спреми за духовног ујединиоца
свога народа. Причу о неочекиваном одбегавању Растка унео је побожни биограф његов у историју пожртвовања Расткова само у васпитној намери и да би задовољио захтеве ондашњег начина писања,
које се одликовало побожним фразама и тражењем Божјег прста и
тајанствености у сваком великом необичном догађају.
За сразмерно кратко време прошао је Св. Сава у Светој Гори
тешку школу аскетизма и побожних подвига, допунио и далеко усавршио у дому родитељском отпочето правилно образовање. Путујући
по светим местима на истоку, по ондашњем расаднику цивилизације,
проучавао је и прибирао све оно, што би корисно било пресадити у
отаџбину његову. Па, и кад је потпуно спреман као архиепископ полазио у постојбину своју, задржао се у Солуну и ту превео и спремио
још неке књиге, које су му за намишљени апостолски рад у своме народу потребне биле.
Ко ће побројати све што је Св.Сава по повратку у отаџбину
свом народу учинио? У свима гранама живота. Отворите историју,
прочитајте народне умотворине, чујте још незаписана предања, које
вам и мало и велико у нашем народу о Светом Сави са религиозним
пијететом уме причати, отпочните са мештанима разговор о лепој
води или пределу, у који вас пут донесе, па ћете видети, да све што
је најлепше и најсавршеније народ на разне начине приписује и доводи
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у везу са именом и радом свога идеала, Светог Саве. Ословите разговором мучног орача, па ће вам причати о томе, како је Св. Сва први
научио људе, како треба повраћати бразде, а не преносити рало на
другу страну њиве; пастир ће вам казивати о благослову Св. Саве, којим је умножавао стада, ткаља о томе да је Св. Сава научио жене,
како треба повраћати чунак, а не кидати потку после сваког протињања, па и у шаљивој причи о избацивању мрака из куће карлицама,
док Св. Сава није научио наше старе, да прорежу прозоре, видећете
траг од хигијенских поука, које је разумни пресађивач свега што је у
ондашњем напредном свету најбоље било и препородилац српског народа у свим гранама његовог живота, у масу народну уносио.
Откуда толико поштовање, на који начин један, ма и генијални и
Божијом помоћу потпомогнут, смртни човек, постигну да веже своје име за све што је најбоље у једном целом народу, учини да му се још
за живота приписују ствари, која превазилазе људску моћ?
Свети Сава је творац и представник једне епохе у културној
историји српског народа, те је врло природно, што се све тековине
и резултати те епохе њему приписују. Није потпуни геније онај, који
сам лично штогод крупно постигне и уради, него који је у стању да
створи читаву нову школу раденика. Велике војсковође великима је
учинио на првом месту паметан избор генералштаба, величина научника и књижевника реформатора састоји се у учитељском утицају
њихових радова на правац раденика целе њихове струке. И Светог
Саву су у многоме великим учинили његови добро изабрани и паметно
упућени ученици и наследници у раду, који су и своје сопствене речи
и саставе из благодарности метали у уста свог омиљеног учитеља,
и своје постигнуте резултате из ученичке љубави приписивали имену онога, који их је препородио и на пут истинског живота и рада
извео.
Али, беспримерној слави и овако раширеној успомени на име Светог Саве треба на прво место тражити узрока у учитељском позиву његову, добро погођеном правцу његовог просветног рада, у томе,
што је Српско Православље старој народној вери прилагодио, па онда, народну просвету на таквој религији и на особинама народног духа и живота утемељио.
Јесте, драги ученици, сам позив учитеља и појам о његовом позиву даје јемства и најобичнијим раденицима ове врсте, да ће им име
остати у трајној успомени, ма и у најужој околини њиховог рада. Ви,
којима је додељено, да доцније понесете пуно значаја и важности
име народних учитеља, кад одете у своја места службовања, виде-
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ћете: са каквом се заинтересованошћу у народу чува успомена на ваше претходнике још од времена, кад је школа отворена, с коликом се
тачношћу прича о њиховим добрим, па и лошим особинама. Живели
су у тим местима и важнији људи, богати и виђени, али некадашњи
ученици радије памте свог учитеља, околина више зна о ономе, који је
био ученији од ње и од кога је много чега доброг примила. Да није учитељски позив један од најважнијих, да народ то не признаје и љубављу награђује, како би онда објаснио онај његов благослов, који вели:
поживи, Боже, прво учитеља, па онда родитеља?
А шта да се каже о учитељима, који за свети позив свој само
живе, који иду стопама нашег првог учитеља и старају се, да и у
школи и ван школе буду свима све, који се не ограничавају само о посредну своју школску дужност, него се старају, да на свима пољима
буду руковође и наставници свога народа, да буду мост, преко кога ће
у народ прелазити све што је за њега корисно и што напретку његовом води. Такви се учитељи у пуном смислу речи могу назвати усрећиоцима свога народа, који их за њихов тежак посао и искрену бригу за
напретком своје околине обасипа благословом и благодарношћу. Све
то чини, да нема узвишенијег позива од учитељског, нити ширег поља рада за родољубиве и племените душе. Срешћете се у животу са
свештеницима, па и са људима много већег положаја, који су своје
службовање учитељством отпочели. Упитајте их и они ће вам, са
жељним уздахом, казати, да су им године учитељевања најлепше доба у животу, најпријатнија успомена у животу, доба најслађих снова
и најплоднијег рада за добро својих ближњих. Да је другојаче, зар би
и сам Син Божји за спасење рода људског узео пут наставе, називао
себе учитељем и најрадије примао од других тај назив; зар би Св.
Сава владалачку круну заменио учитељевањем своме народу? Велики
људи обично су последње своје дане у ветеранским годинама свога
живота проводили као привредници или учитељи, па и у домаћем животу породице старци и старице свршавају свој животни позив васпитањем унучади што, ако не уму књижним знањима, оно причама и
бајкама народним, које су векови стварали, а које су и код културних
народа биле и остају прве лекције у домаћем васпитању деце.
Да би потпуно одговорили своме позиву, старајте се, да вам сва
радња и у школи и ван школе буде прожимана идејама Православља и
народности, двама начелима, која је Св. Сава унео као полазну идеју у
своме народу. Ако желимо да народ пође за идеалима, које му пружамо, морамо на првом месту испуњавати и поштовати његове идеале,
па ма се неком надрикњизи учинило, да смо несувремени и назадни.
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Има много других прилика, у којима ће доба и учитељ моћи да покаже
да је и сувремен и напредан пионир просвете и културе у опште.
Идеја национализма мора да се проводи кроз све наставне предмете не толико ради развијања родољубља и уважења према свему
ономе што је своје, јер би у родољубљу народ очували и непокварени
народ нама могао да буде учитељ, него ради тога, да би уз симпатични народни национализам могли провести и друго, несварљивије
васпитно и научно градиво. Народ воли своје име, готов је живот
дати за њега и за веру и обичаје своје. Школа има задатак само
да ту урођену и мање више инстинктивну љубав претвори у свесно
убеђење, па да на темељу те убеђене љубави, као најтврђој основи
развија даљу просветну радњу. Најсмишљеније орације нису у стању да разгреју душу Србинову, као што то може да учини разговор
о његовој прошлости и свему ономе што чини, да се поноси својим српским именом. Најсвечанији чисто хришћански празник није
у стању, да му разгреје душу, да га пренесе у више регионе, куда
га нпр. одводи славска свечаност са својим песмама и благосиљано
бадње вече, ђурђевдански и ивањдански обичаји, додоле, лазарице, и
краљице и њихове песме и сви други случајеви, где је хришћанство
укрштено са прастаром вером наших предака. У тим моментима
се народна душа препорађа, заборавља на посведневне бриге, постаје чиста табула раза, у коју се може свака врлина дубоко урезати, жидак восак, у који се на вечита времена и најапстрактнија
истина и најсмелија идеја утиснути може. Треба, дакле, будно вребати те моменте и уз суво и сирово…[нечитка реч] употребити, уз
религиозно – националне елементе провести и све друго, што је за
опште образовање и напредак народа потребно.
Такав нам је васпитни рад у аманет оставио Св. Сава, то је у интересу будућности наше школе и стварног утицаја њеног на ширење
писмености и образовања у народу, то захтева од нас и наш хумани и
Богом умудрени господар његово императорско Величанство Султан
Хабдул Хамид Хан, који је небројено прилика показао како жели да се
сви његови поданици васпитају и образују у дух своје вере и народности.
Само онај грађанин и поданик, који поштује и чува своју веру, који
је васпитан у њој, моћи ће да буде одани и корисни држављанин, јер
га вера учи, да су владалац и власти од Бога и заповеда му, да се за
њих моли Богу, да испуњава своје поданичке дужности, дајући Богу
Божије, а цару царево. Даље, ко убеђено воли своју народност, волеће
и искрено ће желети добра и земљи, у којој његов народ живи, држа-
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Главни и Надзорни одбор Друштва Светог Саве у 1936. години.

ви, у којој му преци почивају и где и сам мисли последње дане своје дочекати. Ко олабави у својој вери, не може ни туђу поштовати, ко није тврдо убеђен у преимућства и врлине свога народа, ко се не поноси
својим народним именом, томе ни отаџбина његова не може лежати
на срцу. Онда је појмљиво старање нашег владаоца, да сваки његов
поданик остане свој у вери и народности и да се васпита и усавршава на свом народном језику, јер је такво васпитање и најприродније и
најбрже се постиже.
Има држава које се разним шовинистичким средствима старају
да претопе и асимилишу у се потчињене им народе, намећу ћи кроз
школу и многе друге насилне начине и своје име. Ми смо срећни да се
у Отоманској империји сматра да, државни пукет који држи у рукама својим султан Хабдул Хамид Хан, треба да остане састављен из
разних цветова и лепши је кад је са сваког цветка интезивнији, пријатнији, кад сваки цветак јасно својим мирисом мирише. С тога се
са стране државе не само наше српско име…[нечитка реч] него се
и нама, као осталим народностима у империји, помаже, да га кроз
своју цркву и школу очувамо. Најречитији је доказ томе дозвола, да у
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минулој години дођемо до ове великољетне и за потребу наше школе
овако подесне школске зграде.
Српски народ, увек искрено благодаран својим добротворима, молиће се Богу за име свога просвећеног господара, а вечно ће благодаран остати и његовом верном и разумном службенику, нашем валији,
његовој екселенцији Шакир паши, као првом непосредном и најзаслужнијем државном чинику, који је не само својски радио, дозволио да
се давно започето здање зграде наше школске зграде продужи, него је
с највећим интересовањем пратио рад на њој и као ми сви искрено се
обрадовао кад је она завршена. Тиме је тај рад крају приведен. Хвала
му, слава и ономе који шаље народу овакве увиђавне и разумне старешине, који својим очинским очима подједнако гледа на све поданике
своје и свима подједнако добра жели, слава његовом императорском
величанству, султану Хабдул Хамид Хану.
Зорица Пелеш

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 околини Сасварош-а (Mühlbach). Описујући прошлост Сасвароша, изнео је
професор еванг. ниже гимназије у истом месту Фердинанд Бауман3 и
Рад се преноси из „Бранковог кола“, 1911. (посебан отисак)
Даље му пишу, како су се православни („schismatici“) јако намножили, те га
зову да дође у Арад и поради на обраћању схизматика. Történelmi Tár 1901, стр.
184.
3
Die Schenkung der Stadt und des Stuhles Mühlbach an die Brüder Johann und Andreas Pongratz (у програму сасварошке ниже гимназије за шк. годину 1875/6. Programm des vier klassigen evangelischen Gymnasiums und der damit verbundenen Elemen1
2
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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 управа овога привилегованога саскога среза (Stuhl) одлучи, да дозволи
Србима (Reussen), који су из страха од Турака били напустили своја
земљишта те се склонили овамо, да се настане у близини Сасвароша
и Ланкерека (Langendorf). Отприлике ваљда у исто доба настанили
су се неки Срби и у немачком Пину (Peen saxonicale) у истом срезу,
као што се то може видети из записника заједничке саске управе
(septem sedium saxonicalium) у Сибињу од 10. декембра 1454. године о
преслушању сведока, у ком се, међу осталима, спомињу и угледни чланови те опћине Michael Cubrich и Simon Nitovich4 али се они овде не
називају Србима, те Бауман држи, да су се овдашњи Срби у то доба
већ били претопили у Немце.5
Срби, који су се настанили у Сасшебешу и Ланкереку, нису били
незнатни, већ свакако људи имућнији и угледнији. Међу њима је било
богатих и племића, те према томе нису ни настањени овде као кметови, као и насељени тамо Сикуљци, а не као Румуни (у Сасварошу
и влашком Пину – Peen Olachicale) и (порумуњени) Русини, који су се
овамо неприметно доселили и ступили у службу другима као пастири
и кметови (als Hirten, Meier oder Knechte6).
Српска насеобина у Сасварошу налазила се у јужноисточном делу румунскога предграђа, као што то потврђује назив тога краја и
у данашње доба, где се од старине један ред кућа, које су својина
евангеличке црквене опћине, назива „Russenhäuser“ (пређе можда
Reussenhäuser). Иако су, дакле, живели у близини Румуна, те су код
њих могли наћи задовољења својим духовним потребама, они не хтеtarschule in Mühlbach. Hermannstadt 1876.) Zur Geschichtvon Mühlbach (у извештајима
исте гимназије за шк. годину 1881/2. и 1888/9).
4
Извештај сасшеб. гимн. за 1881/2. г. стр. 65.
5
Ibid, стр. 44.
6
Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. Neue Folge. V, стр. 119,
234.
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доше то чинити, него затраже дозволу да могу подићи себи храм и
имати свога засебнога свештеника, што им се и дозволи и они подигну православни храм (у исправи краља Владислава од 8. јунија 1512.
године назива се исти капелом). На тај начин, живећи одељено од
Румуна, и могли су ови Срби (и у Сасварошу и у Ланкереку) за дуго времена очувани своју народност, а то опет доказује, да су се доселили
овамо у приличном иако ипак не у великом броју.
Како су се 1438. године, кад су Турци опустошили овај крај, погубиле повластице Сасшебеша и селâ око њега, изашљу грађани краљевског судију Јована Сакса краљу Албрехту, да измоли обнову пређашњих повластица. У ово доба налазио се краљ у утврђеном околу
код Титела са војском и овде им потврди 14. септ. 1438. год. све повластице које су дотле уживали, без обзира на положај, сталеж и
на род но ст.7
Но Срби овде нису дуго живели у миру и без неприлика. Трајни
мир пореметило је питање о порези. Не знамо, да ли сви, али свакако један део од ових досељеника били су племићи, који су као такови
требали бити слободни од порезе. Међу тим, изгледа, да су се надлежне власти слабо освртале на то. Може бити, да су неки од њих у бегству погубили своје исправе, а лако је могуће и то, да им исправе, писане српскословенским језиком, нису хтели да уваже. Доста то, да су
они имали великих неприлика због тога, а све без помоћи. Нит управа
града и среза, нит заједничка управа у Сибињу не хтедоше ни да чују за српске протесте. У тој невољи обрате се они лично на највишу
коморску власт у Ердељу, и ова упути из Визакне 18. фебруара 1464.
год. налог саској врховној управи у Сибињу, да ту ствар испита и да
племиће ослободи од плаћања порезе, а просте (који нису племићи)
и земљоделце да оптерети порезом какву плаћају Саси. То је прва исправа, у којој се спомињу Срби из овога краја. Шта је саска власт на то
учинила и какве су последице после биле, није нам познато, но како у
добро очуваном саском архиву као и иначе не налазимо трага даљим
тужбама, веројетно је, да су задовољени оправдани српски захтеви.
После овога кроз неколико деценија не налазимо спомена о овим
Србима. За све то време су свакако живели у миру са тамошњим Сасима и делили с њима добро и зло, доприносили утврђивању града, на
ком се у то доба живо радило, вршили војничку службу и др. Но ипак
тешко да су за све то време остали на миру од свемоћне римокатоличке цркве, са чијим су вишим представницима имали многе невоље
7

Извештај сасшеб. гимн. за 1881/2. шк. год. стр. 63–64.
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у то доба да подне су и сами Саси, иначе добри римокатолици који
су кроз цео XV век тако рећи стојали на ратној нози са ердељским
епископима и капитулом у ердељском Београду (Gyulafehérvár, Alba
Julia). Ови су их били обложили силним дажбинама тако, да им је то
стање по стало неподношљиво, те су тражили лека како код папâ тако и код краљева, који су се налазили побуђенима, да узму у заштиту
тужиоце. Но они беху далеко, те њихове опомене не могоше донети
жељених олакшица. У таким приликама природно је по себи, да су
Срби још мање могли остати на миру. Покрај рада на искорењивању
„злоче сте схизме“ те привођењу схизматика у крило једине спасоно сне римске цркве, свакако су они тражили и узимали де сетак и
друге дажбине и од право славних Срба. Невоље таке врсте код Срба морале су из године у годину бити све веће тако, да су најпо сле
по стале неподношљиве, те довеле до катастрофе. Шта је био непосредни узрок, није нам познато, тек једнога дана озлојеђени Срби (у
почетку XVI. в.), као што изгледа, убију некога римокат. свештеника. По следица тога била је, да је капитул без правилно спроведене
претходне истраге осудио од ока неколицину тамошњих Срба (или
можда све) на смрт, те се обрати на судије и заклетнике у Сасшебешу, да дозволе извршење пре суде. Но ови не хтедоше да се томе
одазову. Свакако су им прилике биле добро познате, па нису хтели да
допусте да толики добри грађани, можда ни криви ни дужни, погубе главе. С друге опет стране, по ступак овај био је упадање у њихов
јурисдикциони делокруг, те повреда њихових повластица. Према томе градска управа тражила је, да се та ствар преда њој на извиђај и
суђење. Но обе сни епископски викар није хтео ни да чује о том, а
како опет није имао снаге да спроведе извршење пре суде, није му
остало друго него да се по служи тако че сто искушаним средством
тога доба, те одлучи грађане од цркве и наложи интердикт. Но сасшебешки савет, све стан свога права, није се дао тиме заплашити,
него се потужи на такав самовољан викаров по ступак самом краљу
Владиславу, и овај из Трнаве 18. децембра 1508. г. заповеди викару
да повуче одлучење, и строго га опомене, да се у будуће више не усуди вређати повластице града, те упадати у њихов делокруг. У исти
мах извештава га, да је упутио налог ердељском војводи, да својим
путем и начином истражи кривце, и да их према кривици до стојно
казни. Истрага је свакако затим спроведена, но резултати исте нису
нам познати. Али на сваки начин она није задовољила ражљућенога
викара, и он у претераној обести својој није знао како да се друкчије
освети мрским му „схизматицима“, него наложи, да им се поруши
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црква у Ланкереку. Иако је у ово доба право славна вера у Угарској
не само била законом дозвољена, него су шта више право славни били ослобођени и од давања де сетка римокатоличкој цркви8, његов
налог буде извршен и храм порушен. Нема сумње, да су како тамошњи Срби, а тако исто и градски савет чинили покушаје, да се
то спречи, али без успеха, и Србима није остало друго, но да траже
пута и начина, да подигну нов храм. Но за то је била потребна дозвола, а викар је од своје стране чинио све могуће да спречи градњу.
Поједино сти око тога нису нам познате. Знамо само толико, да им је
он чинио таке сметње, да су у тој и толикој невољи не могући задовољавати својим верским потребама, намислили да се одатле иселе.
Остало им је пак било пре тога још једно средство, на које их је по
свој прилици упозорио сам градски савет саскошебешки – наиме, да
траже правде и заштите код краља. У том погледу ишао им је на руку
градски савет у Сасшебешу, који је израдио, да се заједничка саска
управна власт у Сибињу обратила с представком у тој ствари краљу
Владиславу, изложила му читаву ствар и потужила се на римокатоличког епископског викара ердељског. На то краљ из Будима 8. јун.
1512. г. изда оштар налог викару, да убудуће не ставља Србима никаквих сметња, да могу подићи нов храм и то било на старом или на
којем другом ме сту. У истом се краљ позива на свој ранији налог и
даје израза своме чуђењу и негодовању, што га није извршио, и зато му сад најстрожије (harum serie strictissime) заповеда, да дозволи
градњу цркве. Уједно спомиње и то, како је викар својим по ступком
довео Србе дотле, да хоће да се иселе, а то краљ никако не би хтео
допустити, пошто би то било штетно и неугодно.
Да ли је овај краљевски налог извршен, није познато, но биће да
је извршен,9 пошто нема у саским архивима за то даљих података,
а познато је, да су Саси били одлучни и упорни у стварима, које су
се тицале њихових правâ и повластицâ. Овде је пак била у питању
ствар племенитих и богатих људи.
По сле овога нема више спомена о Србима у Сасшебешу и Ланкереку. Но они су свакако још неко време знали очувати своју веру
и народност. То можемо изводити на једне листине из друге половине XVI века, у којој се истина не говори изрично о Србима, али се
зато говори о право славној цркви у Ланкереку, а која нам је из пређашњих времена, као што смо видели, позната под именом српске,
8
9

Ш. зак. чл. од 1181. и XLV. зак. чл. од 1495.
Тако узима и Бауман Изв. за шк. г. 1888/9, стр. 62.
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дочим о румунској цркви немамо спомена из тога времена. Имамо
у виду листину краља Јована Жигмунда од 4. нов. 1570. године. Из
ње сазнајемо, да је неки владика Сава имао дом и племићку курију
у Ланкереку. У ово доба претеранога проте стантскога зилотизма у
Ердељу те гоњења како римокатолика тако и право славних, у тешкој
невољи, хотећи можда на време, док не прође гоњење, спасти своје
верне од невоље, иако можда само формално, али по тако тешку цену за своју савест, клонуо је тај Сава, те примио проте стантски катихиз, а краљ га у знак признања за то обдарио домом и племићком
куријом. Но Сава ипак, било под притиском својим верних, било да
га је савест мучила, ниј могао да издржи у новој вери и врати се
натраг у крило право славне вере. Но у тадашњим тешким верским
приликама њему није било више тамо опстанка и он се уклони из
Ердеља, а краљ Јован на то поклони његов дом и курију румунском
проте стантском епископу Павлу Тордашију, али овај није могао дуго
због силних неприлика, које му је правило сасшебешко грађанство и
савет, те буде иза четири годину принуђен да га прода граду (7. авг.
1574. год.) за 49 рајнских форината.
Питање је сад, ко је и какве је народности био тај владика Сава
и да ли је он стајао у каквој вези са православним Србима у Сасшебешу и Ланкереку?
Фердинанд Бауман, непознат довољно са прошлошћу православне цркве у Ердељу, а која је, узгред буди речено, и тако слабо расветљена, решава то питање олако и узима, да је он био ердељски
румунски епископ, а седиште да му је било у ердељском Београду
(Gyulafehérvár). Но тако мишљење скроз је неоправдано. Пре свега
ердељски Београд постао је седиште ердељских румунских епископа
тек 1599. г., кад се влашки војвода Михаило угнездио у Ердељу.10 А
из закључка ердељскога сабора од 1566. године, држанога у Сибињу
(чланак XVII) види се, да је у ово доба у Ердељу било само два румунска епископа, од којих је један, вадски Георгије, био протестантски
епископ, а други је био православне вере, но и њему су били у Ердељу
дани избројани, будућ је сабор решио, да се како он, тако и свештеници и калуђери имају уклонити из Ердеља, ако не усхтеју примити протестантску веру.11 Међу тим, знамо, да је 1557. године краљица Изабела именовала Христифора за силвашког или фелдиодског епископа са
Jorga. Sate si preoti. Dr. Augustin Bunea. Vechile episcopii românesci. Blas 1902.
Стр. 62. и д. исти Jerarchia Românilor, 1904. Стр. 4. и д.
11
Hurmuzaki. Documente II, 5. стр. 602.
10
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седиштем у манастиру фелдиодском.12 Овај Христофор биће сигурно
онај исти који се спомиње 1574. год. и који је умро 1577. год.13 Према
томе није ни најмање веројатно, да је овај Сана, о ком је говор, био
румунски православни епископ у Ердељу.14 Но исто тако није вероватно, да је он био ру мун ски протестантски (калвински) епископ, јер је
1566. год, као што смо видели, такав био Георгије, који је 1568. или
почетком 1569. године умро, а 8. фебр. 1569. као његов последник
спомиње се већ Павле Тордаши.15 Уз то како први, тако и други називају се су пер ин тен ден ти ма, као што је и иначе било уобичајено, да
државне власти у Ердељу називају и православне румунске епископе
суперинтендентима, додајући уз то и реч „ро ра“, као и „Ecclesiarum
Valachalium“,16 док ни једно од тога не видимо у листини од 4. новембра 1570. год, него: „totalem en integram domum discreti vladicae Zawa
calugeri… quae per spontaneam eiusdem calugeri… eggressionem…“, а
пред тим говори краљ о заслугама (Павла) Тордашија, тадашњега супер ин тен ден та ер дељ ских ру мун ских цр ка ва (superintendentis
ecclesiarum Wolachalium Transsilvanensium). Узмемо ли сад још и то у
обзир, да је Сава добио од краља кућу и племићку курију у Ланкереку, где је од половине XV века, као што смо видели, постојала српска
колонија, намеће нам се само од себе, да исти Сава није стајао у заједници са Румунима, него да је он, иначе калуђер, био свештеник српске
колоније у Ланкереку и Сасшебешу, као што ово последње узима и
румунски историк Бунеа.17 Дакле, ови Срби и у ово доба били су још
очували своју народност и имали су као и пређе Србина свештеника,
какав је у ово време био и Сава. И као такав у доба тешких прилика,
у којима се тада налазила православна црква, „очаран на тренут“, као
што вели др Бунеа, „сјајем протестанске епископије, постао је овај
калуђер оруђем у рукама фанатичнога протестантскога краља Јована
Жигмунда, пристао је 1568. године да буде наследник светођурђевском Георгију. Но наскоро обузме јаднога калуђера кајање због поступка, који је учинио, одрече се протестанства, те се према одредби
Pesty. Szörény vármegye történele II, 349.
Jorga. Sate si preoti стр. 26. Bunea, Jerarchia românilor стр. 23, 213.
14
Узимајући пак, да је Сава био рум. епископ, Бауман додаје и то, да је он отишао на Ердеља у Румунију. Из документа се то не види.
15
A. Bunea. Vechile episcopii românesci, стр. 39. и д.
16
Нпр. потврда епископа Спиридона од 23. јунија 1607. Уг. држ. арх. Ерд. разр.
L. R. IV. f. 86. Cf. L. R. V. vol. 11. VIII. fol. 27. XX, f. 46, 212 и др.
17
Jerarchia Românilor, стр. 237.
12
13
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сабора у Торди од 1566. године морао уклонити из земље, пошто му је
имање било конфисковано“.18
Не поричемо, да је таква комбинација могућа, али је ипак то само
комбинација и ништа више. Сам др Бунеа узима, да је Сава био Србин
и као такав био свештеник српске колоније у Ланкереку. Но ако је тако, онда је тешко веровати, да би на њега као Србина пао избор како
од стране румунскога протестанскога свештенства и пастве, тако и од
стране самога краља, јер тешко да би га могли као Србина и дошљака
сматрати подесним оруђем за мисију, какву је имао да врши такав суперинтендент. У прилог овоме говори и то, што краљ у својој изјави
назива Торашија једноставно суперинтендентом, и то румунских цркавâ, што је у ствари и био, а Саву – владиком, називом, какав се давао
православним епископима уопће, а уз то не додаје обични додатак у
државним исправама у Ердељу, као и овде код Тордашија, „ecclesiarum Wolachalium“. Према томе мислимо, да је оправданије узимати,
да Сава није био суперинтенденат румунских протестантских цркава
у Ердељу него нешто друго.
Срби у Сасшебешу и Ланкереку, као и иначе у Угарској уопће,
сматрали су своје живљење у Ердељу привременим, те су већ и зато
одржавали духовну везу са својом српском црквом и добијали свештенике из српских крајева. Формално они су према територији имали
потпадати под јурисдикцију ердељских румунских епископа. Но ових
у XV веку уопће овде није ни било. Они се јављају тек у XVI. веку,
односно, можемо слободно рећи, стално тек у другој половини тога
века. Према томе природно је, да за време од њихове сеобе овамо није
за њих постојала никаква сметња одржавању те заједнице са српском
црквом. Међутим нацијонална свест код Срба била је јако развијена
још за време српске државе под Немањићима, и била је жива и у ово
доба, кад је обновљена српска пећска патријаршија и кад је на престолу патријаршијском седео знаменити Макарије, који је толико учинио
за организацију и унапређење српске православне цркве. Како је пак
у Ердељу и прикопчаним му крајевима било Срба у великом броју,
који овде играју видну улогу не само кроз читав XVI, век, него чак и
у XVII веку, природно је, да су они, узевши у обзир положај, у ком су
се овде налазили како румунски народ тако и црква му, остали у духовној заједници са српском црквом. Српска православна епископија
у Липови, дакле, на граници Ердеља, постојала је, још пре, но што
су ти крајеви дошли под Турке. Лако је могуће, да је она и основана
18
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донекле и с обзиром на православне Србе у Ердељу. За липовскога
владику Саву, у почетку XVII века, кад је Липова потпала под Ердељ,
можемо скоро насигурно узимати, да је имао под собом православне
Србе у Ердељу уопће. У прилог таком мишљењу говори, најпосле, и
чињеница, што се владарским потврдама ердељских румунских православних епископа, како у другој половини XVI, дакле од почетка,
тако и у првој половини XVII века, они изрично постављају за епископе или суперинтенденте румунских цркава (ecclesiarum Valachalium),
дочим се у исто доба нпр. владика липовски Сава назива „episcopus
Rascianorum“, а у северним крајевима наилазимо на епископе „Ruthenorum“ и тек од половине XVII. века потврђују се ердељски православни епископи као румунски, српски и грчки (episcopus Valachorum,
Rascianorum et Graecorum).
Као што видимо, све то показује, да је српска патријаршија умела
одржати и Србе у Ердељу под својом црквеном управом, и да су тамошњи Срби ступили у црквену заједницу са православним Румунима
у Ердељу тек око половине XVII века, кад је и отпочео живљи процес
порумуњивања Срба у том крају, чему је свакако допринело и увођење
румунског језика у богослужење у то доба, око чега је, не жалећи материјалне жртве, у интересу лакшега обраћања православних у протестантство, тако живо настојала државна власт. Ту заједницу, како по
свему изгледа, спровео је ердељски епископ, Србин Сава Бранковић.
Према овоме, тешко је веровати, да је ланкеречки „владика“ Сава био ру мун ски калвински епископ те дакле претходник Тордашијев, него је он био Србин и српски свештеник у Ланкереку, и као таквога умео је краљ Јован Жигмунд задобити за протестантство са том
намером, да помоћу њега привуче у протестантизам Србе, који су
живели у Ердељу, и то му, као што смо видели, није пошло за руком,
јер се Сава наскоро уклонио из Ердеља.
Сад је још питање, да ли је тај Сава одиста био епископ или обичан свештеник, јеромонах? Краљ Јован II у једном и истом документу
назива Тордашија суперинтендентом, а Саву „владиком“. То свакако
није без значаја, и те се речи у званичном акту не могу узимати као
фразе. Тордаши је био одиста суперинтенденат. Он није био епископ,
иако се иначе пред паством издавао за такога, јер му исти сâн као калвинском суперинтенденту није био ни потребан, међутим Саву краљ
зове владиком, као што су у Ердељу државне власти и иначе називале
православне, и нарочито српске епископе, те је према томе сасвим веројатно, да је он одиста био епископ. Но ако је он био епископ, морао
је имати своју епархију. Које је пак епархије био он епископ и откуд
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он онда у Ланкереку, то су питања, на која у несташици историјских
података нисмо у стању да дадемо позитивнога одговора, него се можемо једино кретати на пољу комбинација. А међу таковима излази
нам пред очи као доста веројетна комбинација, да је патријарх Макарије, у неуморној бризи и старању за своју цркву, а имајући пред
очима опасност од протестантизма по Србе у Ердељу као и удаљеност
од српских епархија, поставио свештеника угледне српске насеобине
у Ланкереку калуђера Саву за епископа тамошњим правосл. Србима.
Но Сава се показао недостојним таквога поверења, те је, да ли искрено или не, али свакако у врло тешким приликама и под грдним притиском преврнуо вером. Но то није дуго трајало. По свој прилици благодарећи настојању патријархову, у њему се пробуди савест те кајање,
одрече се заблуде, у коју је био пао и уклони се из Ердеља. Неуспели
покушај са српским православним владичанством у Ердељу сигурно
није више ни понављан, може бити и због тога, што је наскоро после
тога умро краљ Јован Жигмунд, те на неко време прешла и опасност,
у којој се налазило православље у Ердељу.
Шта ј било касније са српском насеобином у Сасшебешу и у Ланкереку није нам познато.
Иларион Зеремски

[ABAC – OD KASABE DO MALOG PARIZA
ДРУШТВЕНОИСТОРИЈСКЕ ОКОЛНОСТИ И КУЛТУРНЕ
ПРИЛИКЕ У ШАПЦУ И МАЧВИ ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Мало је градова доживело такав економски и културни напредак
за само неколико деценија као што се то догодило у Шапцу друге половине XIX века. Развој економије допринео је у измењеним политичким околностима до наглог процвата културноисторијских вредности.
Економија, под којом овде подразумевамо разне облике економске продукције, било ради одржавања, било ради олакшања и угодности живота, игра огромну улогу у друштву људском. (Ђорђевић, IV, 1984.
стр. 247-248.)
Друштвене околности које својом променом увек условљавају промену животног окружења па самим тим и културних прилика не мењају се преко ноћи. Да бисмо разумели живот становништва Шапца
и околине, морамо бити упознати са развојем дате средине. Од турске касабе до Малог Париза, како је Шабац називан у времену којим
се бави овај рад није постојала пречица. Читав низ историјских догађаја, везаних за повољан географски положај, претворили су Шабац
у богату трговачку варош, коју описују реалисти рођени или одрасли
у њему. Због тога је неопходан најкраћи могући преглед богате историје града.
Међу 17 Округа на које је Србија била подељена уставом од 25.
фебруара 1839. био је и шабачки. Милош Богићевић као први човек
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Сл. 1. – Главна улица у Јевремово доба

Округа положио је заклетву 1. марта 1839. у присуству протојереја, чланова Окружног суда, сре ских старешина и кметова, као
новопо стављени Окружни начелник.
Четири сре за, и то: мачвански, по савски, поцерски и тамнавски од којих се састојао Округ имали у то време око 50000 становника.
Развој производних снага и читаве друштвене и економске заједнице уз новодобијену аутономију и принцип слободне трговине
1838. довели су до изузетног развоја трговине како спољне тако и
унутрашње.
Сретењски устав, први у историји ослобођене Србије, у знатној мери је ограничио кнежеву власт, јер пре њега непо стојање
писаних закона, правна не сигурност људи и њихове имовине, изазивали су не задовољство најширих народних слојева. Уставобранитељи су заправо тежили ограничењу кнежеве власти. Доношење
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Устава довело је до неке врсте двовлашћа, са једне стране кнез
Милош а са друге Совјет. Ђорђе Протић, обаве стио је начелство
Округа шабачког да је одлуком наме сништва уз сагласност Совјета формирана комисија која ће у свим окрузима у Србији објаснити народу до тада издате уредбе засноване на Уставу.
Општа друштвено економска збивања у Србији па и у овом
крају и оживљавање политичких кретања подударили су се са доласком комисије у Шабац. Чињеница да је у Србији по сле 1835.
године било 18 видова поре за и прире за: државни, бећарски, цигански или харач, царински и превозни, карантински, риболовски,
пијавички или блатарински, судски, механски, ме сарски, мерачки
(кантарски), дућански, вашарски, утрински и шумски, де сечарски,
од новчаних капитала, ванредни и војни, изазивала је велико не задовољство. У извештају упућеном министру финансија почетком маја 1840. начелник Округа шабачког саопштава да су на територији округа, а по себно у неким селима сре за мачванског (у Богатићу,
Глушцима, Белотићу, Метковићу и неким другим) сељаци одбили
да плаћају порез.
Сео ски кметови, као представници власти, свакако су се морали уздржати од покрета који је очигледно био уперен против саме
власти. Сељаци су негодовали не само због висине разре заног поре за, већ и због тога што су сматрали да је толики порез по следица превеликог броја саветника, разних чиновника и писара, чије је
издржавање пало на терет државе, која је та средства обезбеђивала
убирањем државног поре за. Сељаци су отворено говорили да им
није потребан толики број чиновника, јер су по слове које они обављају раније обављала само 2-3 кне за. Само за једну деценију, од
1830. до 1840. године, број чиновника се повећао више од пет пута,
и то је био почетак непрекидне и упорне борбе коју је тај исти сељак током читавог XIX века, па и касније, водио против бирократије и државног апарата. Настојање начелника да мачванске сељаке
натера на покорност није имало успеха.
У страху од нових компликација у овом веома важном региону,
Порта је у Београд по слала свог изасланика Муса-ефендију. Његов
задатак је био да детаљно испита стање у Србији и да Порти
предложи потребне мере ради сређивања прилика. Он се 11. јула
на Карабурми, код Београда, састао са кне зом Михаилом. По сле
овог сусрета, а вероватно под притиском Муса-ефендије, кнез је
одлучио да за 22. јули у Топчидеру сазове Народну скупштину. Иако
скупштина у Топчидеру није донела одређене закључке, сам ток
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њеног рада представљао је у изве сном смислу победу кнежевих присталица. То је и убр зало расплет догађаја. У околно стима далеко
повољнијим кнежеве присталице одлучују се за де финитивни обрачун са својим противницима. У Београду је већ 1. августа био формиран специјални суд, коме је стављено у задатак да разматра
целокупну делатност кнежевих противника и да предузме одговарајуће мере ради сузбијања сваке активно сти против кне за па је
бекство најистакнутијих устaвобранитеља из земље изгледало да
је кнез однео де финитивну победу и да је наступио период реда и
мира у Србији. Међутим, стварност је била другaчија. Народ је и
даље остао не задовољан, а то своје не задовољство је испољавао
на најразличитије начине. Мачвани су у том погледу, изгледа, предњачили. Како се види из извештаја окружног начелника, упућеног
Министарству унутрашњих дела, у сре зу, мачванском нереди се
још од пролећа нису стишавали. Мачвани су и даље одбијали да
плаћају порез, а са својим старешинама, по себно са сре ским начелником, више пута су се обрачунавали и физички.
Педе сетих година XIX века шабачки округ убраја се у ред привредно најразвијенијих области Србије. И овде, као у другим деловима земље, ово је период снажног развоја пољопривредне делатно сти. Не упуштајући се у детаљна разматрања стања и одно са
у области пољопривреде у шабачком округу, може се рећи да су
повлачењем Турака и откупом њихових земљишних парцела (укупна површина тих парцела изно сила је преко 1200 плугова) задовољене су основне потребе српског сељака. То је створило повољније
услове за даљи развој пољопривреде и сточарства.
Истовремено са јачањем земљорадње и сточарства све значајни је ме сто у при вредном жи воту шабачког округа заузи мају
занати. На бази разво ја по љопри вреде и заната у шабачком округу разви ја ла се и трго ви на. Јачање свеукуп не при вредне делатно сти и жи вље комуни ци рање међу по словним људима разлог су
отва рању ве ли ког броја механа. Механе се отва рају не само у
Шапцу него и у сели ма, по ред глав них друмова и код гранич них
прелаза.
Разне олакшице, ослобађање од поре за или његово знатно умањење, као и друге повољно сти, пружали су могућност да успешно
наставе своју ранију делатност. Поред трговаца и занатлија у
Шабац и шабачки округ прелазили су интелектуалци, лекари и апотекари, профе сори и адвокати, као и лица других профе сија. Многи од ових људи остајали су у шабачком округу и Шапцу.
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С друге стране, политичка ситуација опет се заоштрава. Србија је ушла у период готово непрекидних завера и побуна, које ће
у је сен 1844. дове сти до Катанске буне, 22. септембра 1844. Стојан Јовановић са триде сет катана искрцао се недалеко од Шапца.
Ујутро су већ били пред зградом Окружног начелства. О упаду
катана у Шабац, Влада у Београду је била обавештена још истог
дана. Тома Вучић, који је био заједно са Аврамом Петронијевићем
на челу уставобранитељске власти, која је по сле бекства кне за
Михаила и његових присталица у Аустрију, за кне за прогласила
Александра Карађорђевића направио је праву хајку на све оне који
су на било који начин пружили подршку Јовановићу. Велики број
виђенијих Шапчана био је ухапшен а неки су убијени. Угушењем Катанске буне шабачки округ улази у период релативно мирног развитка. Једна од мера које су уставобранитељи предузели да што
је могуће више учврсте свој режим било је и доношење грађанског
закона 1844. који је гарантовао неприко сновеност приватне својине и капиталистичке експлоатације.
Ша бац, ко ји је пред ста вљао већ та да ти пич но ва ро шко на сеље, у коме су по родич на дома ћин ства по сво јој број но сти умногоме но си ла обе леж ја са вре ме них европ ских дома 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 родич них задру га.
Убр за ни капи та ли стич ки раз ви так у ша бач ком Окру гу, до кога је, као и у це лој Ср би ји, до шло по сле 1870. до при нео је по већа њу имо вин ске и кла сне раз ли ке ме ђу ста нов ни штвом. Док се
на јед ној стра ни издва ја ма њи број бо гатих тр го ва ца, ва ро шких
и се о ских, на дру гој на гло ра сте број оних ко ји једва са ста вља ју
крај с кра јем. У гра ду то су про па ле за натли је и сит ни тр гов ци,
ко ји ма се при дружу је све ве ћи број оси рома ше них се ља ка. Не ма
тач них стати стич ких подата ка, али се може за кљу чи ти да је у
овом вре мен ском пе ри оду јед на тре ћи на се о ских дома ћин ста ва
у Шап цу рас пола га ла по седом чи ја ве ли чи на ни је пре ла зи ла 2
хекта ра.
Са 3468 ситних трговаца, занатлија и њихових помоћника
(калфе и шегрти) то је био број од скоро 13 000 људи, не рачунајући чланове њихових породица.
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Сл. 2. – Развој занатства у другој половини XX века
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Супротно сти између богатијих и ситних занатлија, као и између мајстора, калфи и шегрта, одразиле су се и на њихову политичку оријентацију. Истина, у прво време, под утицајем ондашњих
схватања, а ради одбране својих интере са, шабачке калфе и шегрти су покушали да се организују у разна потпорна и њима слична
друштва. Тако је забележено да су обућарски радници у Шапцу
већ крајем 1870. покушали да формирају дружину обућарских радника.
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 Комуне за ствар ослобођења радника од неправде и угњетавања, наилазиле 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. Шабац 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. Вероватно 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 измене Закона о општинама донетог октобра ме сеца, којима се ограничавала контрола и мешање државних власти у избор
и рад општинских управа, у низу ме ста Србије, па и у Шапцу, социјалистички оријентисани елементи освојили су општинску управу.
Приликом бирања по сланика за Скупштину 1871. народ по читавој
Србији ступао у отворену борбу против владе. У ствари био је то
први случај да се приликом једних избора народ у толикој мери супро стави влади. Супротстављања је било у Београду, Јагодини, Смедереву, Шапцу и Градишту, као и другим ме стима.
У Раденику, поред бројних чланака посвећених Париској комуни, Интернационали и другим питањима, посебно место добили су
чланци посвећени увођењу Окружних скупштина у којима би народ

168

БРАТСТВО

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 смрти Ко сте Спужића, дотадашњег по сланика за варош
Шабац, кнез је наредио да се сходно по стојећим законским прописима 9. марта 1877. у Шапцу обаве допунски избори. Како је то у пракси изгледало најбоље сведочи пример који је објављен у једном од
ондашњих листова: Скупи се збор. У том збору има десет пандура
општински и пет присталица сељака. Капетан, окружен жандармима, кандидира повереника и пита: сад ко је против краља, владе
и ових људи нек се одвоји на страну. Пандури и присталице викну:
добри су! Капетан оглашује да су кандидовани повереници изабрани
акламацијом и распушта збор. Људи који се стану противити таквом избору издвајајући краља од повереника, буду почашћени као
бунтовници! (Златибор, 1877. бр. 22) Оваквог бирања било је на доста 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 Мачве 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 процентима 44,4% од целокупног становништва.
Сва већа домаћинства, преко 6 чланова, јесу задруге као традиционална форма породичног и сродничког односа. Поред класичног 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 записано 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. Најомиљенија имена код мушкараца су: Јован (1 030 од 14 913 мушкараца), 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 виногради. 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 кретала 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 обилатом производњом ране и других производа. У Мачви је – велимо
обично – и сељак у најсрећнијем положају, који се у Србији замислити 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, Тодор 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. Вредност 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)
Градска средина, половином XIX века почиње, највише захваљујући развоју трговине и занатства, нагли економски развој. Из Нахије
шабачке извезено је доста житарица, намењених за исхрану становништва, војске или стоке. Само 1831. на лађе код скеле утоварено чак
340 140 ока брашна, преко 25 500 ока пшенице и велике количине
кукуруза. . . Године 1828. у Аустрију су биле продате велике резерве
лоја. Извожени су, у знатној вредности, мед, восак, чак и пијавице и
жабљи батаци.
Брзо се богатило на увозу и препродаји соли и ту су положај користили виђенији трговци и други који су имали јаче везе са властима.
Со је, претежно, увожена из Влашке, Дунавом, а понекад и из суседних крајева, преко Саве, редовним или кријумчарским путевима. Део
соли продаван је или уступан, трампом, босанским трговцима.
Површине обрадиве земље у Мачви, Поцерини и Посавотамнави,
биле су знатне. Нове површине добијане су крчењем шума и исушивањем околних бара, ушоравањем и куповином турских имања, али је,
истовремено, долазило до раслојавања, распада сеоских породичних
задруга, одласка младежи на занате и у школе и пресељењем у варош
из које се нико више није враћао на село. Мачвани су се прво прочули
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по повећаној производњи пшенице, па су чак и мајстори, који су, за
обнову тврђаве и подизање дућана и других већих зграда у Шапцу и
Београду, секли грађу и припремали циглу, тражили бели хлеб, а не
проју која се тада јела у већем делу Србије.
Занатство почиње да цвета упоредо са растом капитала стеченим трговином и развија се почетак индустрије тада само локалног
значаја. Младен С. Ђуричић, који је имао прилике да види дела занатлија из Шапца, задивљен је: шабачки терзија задивљује око живом
шаром коју везе свиленим гајтаном по плавој чоси. Шабачки бојаџија
гледа се у народу безмало као чаробњак. Шабачки опанци су најчувенији у целој Србији.
Положај на реци и развијена речна трговина учинила је Шабац
једним од најважнијих извозничких тачака Србије друге половине
XIX века. Шабац је по сле Београда и Смедерева био трећа лука по
важно сти. Преко пута скеле подигнута је чувена градска го стионица. (њу помиње Лаза Лазаревић у приповеци Све ће то народ позлатити.)
У сусрет развијенијој и савременијој царинској служби и омогућавању експедитивнијег рада Ћумрукане, ницале и друге административно-управне зграде. До Скеле су, чекајући лађу из Београда,
редовно долазили фијакеристи, а недељом и празником, и кад се који
виђенији гост најави, ту би се нашли, за испраћај или дочек, и музичари.
Потреба за брзим комункацијама у служби трговања и извоза
условила је стварање телеграфске везе јер дотадашња поштанска
комуникација није више могла да задовољи потребе непосреднијих веза са другим центрима трговине.
Коначно, 14. априла 1859. године -у кући Макевија Марковића свечано је озваничено отварање телеграфске штације којом је Шабац,
линијом преко Београда, опет међу првима у Србији, био непосредно
повезан са свим оним што се у свету дешавало. И путовања и трговачки послови били су, од тада, извеснији, што је узлету Шапца, који
је већ добро загазио у своје златно доба, давало неслућени замах. (Прстојевић, 1998. стр. 61)
Драгољуб Паја Милутиновић, дипломирани архитекта опседнут
пореклом и развојем овог града, истраживањем долази до података
да је хаџи Никола Живковић започео урбанизацију делова тадашње
српске чаршије, пројектујући најпре – као узор Шапчанима и целој
Србији – здање конака господара Јеврема, после којег је, у Београду,
никао сличан конак кнегиње Љубице.
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Сл. 3. – Јевремов конак у Шапцу

Шорови су почели добијати улице, ове имена, а куће своје бројеве... Го сподска улица прва је добила куће на спрат и калдрму. На
њу се наслањала Камена улица, Камењак, а даље, од Житне пијаце
према Мајуру и Табановићу, никао је Камичак, занатски центар који је предњачио и по броју кафана. . . Источно од њих, од Велике до
Мале пијаце, Београдском (сада Карађорђевом) и Мишарском (данас Поп Лукином), уздизао се Доњи шор. Њему се, уз Болничарску
улицу, некако увек и с разлогом дивимо. Ту је била и нова црква, па
владичин конак и Гимназија Поцерска улица (сада Масарикова) у
Преком шору. Отмена је била и Полицијска улица (сада но си име
Стојана Новаковића), па Шанин шор, са бројним сокацима и уличицама, те улица Цара Душана и друге које су се такмичиле изгледом,
све китњастијим, својих велелепних здања, лепотом башти и дрвореда и чистоћом тротоара.
Дућани, магазе, кафане, нови хотели, куће за мушку разоноду,
испред којих су морали да стоје, сву ноћ упаљени, црвени фењери.
Почиње претварање прашњавих улица, постављањем калдрме, у модерна шеталишта.
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Богаћење великог броја породица, прилив капитала, последично
развија потребу за развитком културног живота.
Почетак те области живота Шапчана има до ста слично сти са сео ским културно-забавним животом, што је разумљиво с обзиром на
чињеницу да је велики број становника био сео ског порекла. Прела,
са играма, ушла су и у Шабац. Међутим, са прелима нешто није било у реду, бар не у погледу понашања уче сника. Уредба о прелима
и селима, и сличним скуповима, донета је 7. новембра 1841. године.
Уводник Уредбе (Зборник закона и уредаба за 1841.годину) казује
разлоге за доношење: Будући да се на ноћним прелима и селима, на
којима се младеж обојега пола сабира, благи обичаји кваре и у следству тога иста младеж особито мужке стране нагоном узбуђени и
раздражени страсти на раздор, свађу, бој, а и на убиство, као што
су то жалостиви примери већ показали, води: то смо, да би се такови и подобни штетни и несрећни догађај с те стране у напредак
предупредили, прописали. Осим овог опомињућег и упозоравајућег
дела Уредбе следе и конкретније одредбе: Женска лица могу се и у
напредак скупљати на прела но и тада бивају у добрим кућама на
очима разумни домаћица и домаћина, а не као што се по неким местима уобичајило, наравни, удаљују од кућа. Због тога је у члану 2.
наређено: Младићима се строго забрањује на ноћна прела и седишта ићи и на њима се младежи женскога пола дружити и забављати. Стога је препоручено да родитељи упознају синове са забраном,
да ће прве казне бити три дана затвора или десет удараца штаповима, а у поновљеном случају судиће Окружни суд, говори први члан
горепоменуте Уредбе.
Седма деценија XIX века губи се назив села, посела, игранке, јер
културна догађања добијају свечанији назив – бал и њих организују
корпорације или институције. Шабачко певачко друштво приредило
је, 26. јануара 1869. бал у кафани Васе Нешића, ликерџије. Забаве и
балови лети су приређивани на отвореном простору.
Јако рано, за тадашње прилике у Србији, у шабачком крају развија се систем образовања, тако да око 1880. у Нахији шабачкој постоји седам отворених школа. Сеоска средина није била занемарена јер
се из акта Државног савета 1835.године види да су многа села имала
школска здања
Гимназија у Шапцу, основана је 1837. са такозваном првом граматичком класом. Године 1898. гимназија у Шапцу, у знак сећања на
Господара Јеврема, који је толико много учинио за њено оснивање,
узима име Гимназија Јеврема Обреновића . . . Тек када је, 1903. годи-
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не, дошло до познатог династичког преврата, њен назив је промењен
у Српска краљевска гимназија.
Ученици ове школе основали су књижевну ђачку дружину Поука која је приређивала је своје забаве у дворишту Владичиног конака, док су други правили сличне забаве. Са илуминацијама и њих
су звали кермес, а извођене су у Градском парку. (Либерал, 1894. бр.
51)
Један од модерних видова културног живота биле су Беседе, са
уметничким програмом: декламацијама, солистичким и хорским песмама, инструменталним соло иступањима, мањим музичким саставима и предавањима. Угледајући се на оно што су Срби у Новом Саду учинили, основано је лета 1846. године, Читалиште Београдско,
а шапчани одмах, да случајно не би много заостали за Београдом,
1. августа 1847. подносе молбу Попечитељству просвештенија за
дозволу ради отварања свог Читалишта. Молбу су потписали Јован
Павловић, прота и некадашњи миљеник Господара Јеврема који је
у то време најбогатију приватну библиотеку имао, па извесни Михајло, члан Суда Округа шабачког, Димитрије Балантски, професор
и управитељ полугимназије која је тог 1. септембра, обележавала
десетогодишњицу свог деловања, те Јован Тркић, Јован Рекалић и
професор Владимир Вујић. (Прстојевић, 1998, стр. 99).
Шабачко читалиште отворено је 29. септембра одно сно по новом календару, 11. октобра 1847. и кафани Андре Нешића. Нешто
касније читалиште се сели у зграду владичиног конака, у којој се данас налази Библиотека шабачка. Бе седе Читаонице шабачке биле су
добро по сећене, а њих је приређивала и Поука, па шабачко певачко
друштво, које је основано пред крај 1864. заједно са шабачком трговачком омладином приређују многа културна окупљања, од којих су
били обавезни балови са игранкама и бе седништво поводом сваке
Нове године.
Од друге половине XIX века уведен је Општински бал. Дуго година, дочек је био на спрату Париза, а доцније у ре сторану Европа.
Око 1885. године, општински балови се мање по сећују, јер је у то
време почела оштра партијска борба, па су припадници странака одлазили само у своје кафане, код својих политичких истомишљеника.
Добар углед имао је учитељски бал приређиван на св. Саву, са уметничким програмом који су изводили ученици и учитељи. Трговци
су, на Сретење, имали традиционални бал, а о Покладама – приређивани су фамилијарни балови. На оваквим скуповима сви су били
међусобно блиски, познати, потицали су из једне улице, из једног
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шора, па је цело вече протицало у пријатном расположењу. Завршетак бала улепшао је власник кафане када је давао по себне поклоне,
награде нпр. најбољем играчком пару, краљици забаве, и сл. Око поноћи продаване су свеже крофне, а у једној је био скривен цео или
пола малог дуката.

лан Суда Округа шабачког, Димитрије Балаитски, професор и
Сл. 4. – Позивница шабачке певачке дружине

У другој половини XIX века, шабачка омладина се празником и
недељом – окупљала у башти Ђенића кафане, ради забаве, шетње и
игре. Осим код ове кафане, млади су се окупљали и преко пута у Грмићима, на пољани. Када се заврши недељни ручак видиш како су девојке
и омлађе жене већ средиле све послове по кући и поседале по клупама
испред својих кућа. Гледајући свет што шором пролази чекају да им
старији, устану и да их воде: или у Тејин стан у шетњу или у Грмиће
на игру. . . Увелико се већ игра у Грмићима. Коло да не може лепше бити. У колу су сви момци за женидбу, а ту су и све поличарке. Феликс
Каниц описао је другу шабачку променаду: Док овде саобраћа само
образован мушки свет (мисли на Читалиште шабачко,) дотле се у
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једном лепом шумарку белогорице, у некој врсти Пратера, окупљају
мушкарци, жене и деца и ту проводе летње дане у заједничкој забави
и у уобичајеним играма и песмама. (Јевтић, 1985. стр. 5)
Кафански живот Шапца, тога времена, био је на гласу. Миле
Павловић Крпа, познати професор и књижевник, писао је: Неко је у
своје време у Застави наговестио, а то су после донекле још једне
београдске новине, да ни једна варош Србији нема толико кавана, чак
ни сам Београд, колико их има варош Шабац, а и то да су све оне јако
посећене и увек пуне гостију. У појединим каванама стално се орила
музика и песма. (Шашић, 1988. стр. 152)
Шапчани су такође прихватили и коцкање. Кафане су биле разврстане у четири категорије. Пре шесдесетак година, Начелство
среза разврстало је кафане у четири реда. Кафане III и IV реда радиле су од ујутру до 22 х, локали I и II реда, који примају путнике,
били су отворени до 24 часа . . . (Јевтић, 1985. стр. 19) Брзо су се,
изменом начина живота, том новом, европском, ритму прилагођавале и кафане које су по стајале шире, светлије, а услуга у њима све
бржа, потпунија и на вишем нивоу бивала. Кафана је, дуж Камичка
и на Баиру нарочито било на сваком кораку: Девет дирека, Шопрон.
Крај Шопрона никао је Шаран. Иза њих, у Београдској улици, биле
су чувене кафане Бикић и Бака. . . Градска гостионица налазила се
преко пута Скеле и Ђумрукане и била је самим својим положајем
стално по сећена.
Кафана без музике била је незамислива, а тим послом свирањем,
бавили су се најчешће Цигани, међу којима су најчувенији били Цицварићи и Васа Станковић Андолија. О Циганима свирачима писао је Тихомир Ђорђевић. Но има једно занимање које је код Цигана особито
одомаћено и које се у њих високо уздигло а то је свирање. У Србији
се свирање готово и не сматра другачије до као цигански позив. У варошима има Цигана који су само ,,свирачи, то им је посао и од тога
живе. (Ђорђевић, III, 1984. стр. 26) Међу кафанским свирачима истицали су се Цицварићи. Они су потицали из Мале шабачке, и на челу
њихових састава били су познати Салко, Осман Лосо, Ибро Милић,
који је са Цицварићима наступао као Ибро Милић и синови или Браћа
Милић.
Најпознатије састајалиште старог боемског друштва била је
кафана Девет дирека, посебно од времена када је Андрија Славуј
преселио своју штампарију у кафану Америка. Међу гостима Девет
дирека био је и Јанко Веселиновић, који је често са Цицварићима
лумповао. Они су волели, а нарочито покојни Салко да удари у шар-
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кију и са Јанком да отпева ,,Хасан-ага на клупи сеђаше,,. Кад су
мајстори полазили да отварају дућане, Јанко је са Салком из кафане кретао.

Сл. 5. – Шабачки Цицварићи

Шаркија је у вештој руци Салковој звучно ударала, а Јанко је загрливши Салка тако дивно, тако умиљато, певао: Хасан-ага на кули
сеђаше. (Јевтић, 1985. стр. 19)
И сеоско као и градско становништво имало је различите облике 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 фолклором 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

178

БРАТСТВО

српски књижевници буду стали на српско земљиште, кад се престану напајати са туђих, ненародних извора. За основ наше књижевности 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, прошевина 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 – састанак 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 намири 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, певало, 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 подразумевало, 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 тешко могла замислити без песме и музике. Тога дана месни музичари, 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 свадбених 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)
Такве су, укратко, биле друштве ноисто риј ске и културне прили ке у Шапцу и Мачви друге поло ви не XIX ве ка. Исто риј ске околно сти које нужно ути чу на друштве ни кул турни развој увек су
одсликане у књи жев но сти. Уосталом историја представља један
од главних таматских извора литературе, почевши од првих великих дела, па све до данас. (Дамјанов, 2002. стр. 11)
Чак и независно од коментара социолога књижевности, етнографа, историчара бављење књижевношћу у то време подразумевало је добро познавање економских и културних прилика
да би књижевно дело читаоцима било блиско. Претходно изнете
чињенице, ма колико изгледале наклоњеније историји као науци 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, породичном 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. Сретен Пе тровић, баве ћи се социоло ги јом књи жевно сти а по зи ва јући се на Каволи са каже: Прелазе ћи сада на ни во ана ли зе конкретни јих одно са, Ка волис прихвата гледиште по коме до процвата лепих умет но сти, дакле и
књижев но сти не долази у периодима у којима класа у успону стиче богат ство већ пошто су они већ стечени. (Петровић, 1990.
стр. 47) Шабац, у времену чи ји је при каз укратко дат, скоро идентич но опи сан је у дели ма на ших при по ведача епохе ре а ли зма, од
Ми лорада По по ви ћа Шапчанина до Ла зе К. Ла зареви ћа.
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Ружица Јовановић

ZANIMQIVOSTI IZ @IVOTA
JEDNOG BEOGRADSKOG APOTEKARA
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 прецима.
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,
За биографске податке коришћена је лична архива Божидара Живковића.
В. М. Николић, Народне школе у Пироту и округу пиротском до ослобођења
1877. године, Сремски Карловци, 1924, 91–92.
1
2
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која је била познатија као „Бљатина кафана“. Она се налазила одмах 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 венчаних парова3. „Стари деда Јова Бљата“, како су га од милоште звали Паланчани, имао је своје путешествије, по сопственом казивању,
из Шумадије4. Каснији породични хроничари, трагајући за коренима,
тврдили су да се доселио из Горњег Милановца, али је било и других писаних података о насељавању становништва у Белу Паланку5. Усмено предање казује да је старином био из Херцеговине. Одатле, причали су, потиче и његов надимак „Бљата“, који је тако љубоморно
чувао од заборава његов унук Божидар.
Апотекар Живковић је често причао анегдоту о постанку овог
надимка за коју се са сигурношћу не може тврдити да је потпуно
тачна. Причао је како је један његов предак у Старој Рашкој, где су
тада живели, једном приликом, носећи неко месо, које је непажњом
испустио а оно пало у блато, од пријатеља, после сталних задиркивања, добио надимак „Блато“. Оно се, током времена, претворило у
„Бљато“ и тако је остало до данас у тој породици Живковића, међу
његовим потомцима.
Божидар Живковић је био веома образован човек, који је поред завршеног факултета говорио немачки и француски, познавао лепу књижевност и имао богату библиотеку, свирао на гитари и мандолини.
Било му је познато колико много има људи са презименом Живковић,
али и са његовим пуним именом и презименом, такође. Један његов
школски друг звао се Божидар Живковић, чак је и средње слово имао
исто, само му се отац звао Стеван. Зато је, можда, његова духовитост али и увек присутна људска сујета, тражила начин да се разликује од својих имењака и пронашла излаз у употреби надимка „Бљата“, који нико други није имао. Отуда и прича о пореклу надимка,
коју је наследио од свога деде. Углавном, он је тај надимак користио
М. Голубовић, Калчине приче, Ниш, 1972, 120.
В. М. Николић, нав. дело, 92.
5
М. Костић, Белопаланачка котлина – друштвеногеографска проучавања, Географски институт „Јован Цвијић”, Посебна издања, књ. 23, Београд, 1970, 159–160.
Овде се помиње породица Живковић, са две куће, и са по једном у Нишу и Београду,
која је славила св. Николу и за коју се каже да се доселила из Шљивовика, у сврљишком срезу, у Гургусовачком окружију. (Види и: Јован Гавриловић, Речник географијско–статистични Србије, Београд, 1994, 194.)
3
4

ЗАНИМЉИВОСТИ ИЗ ЖИВОТА ЈЕДНОГ ВЕОГРАДСКОГ АПОТЕКАРА... 183

у званичном представљању и у свакодневној комуникацији са људима
до краја свога живота и на тај надимак је био веома поносан. Зато
ћемо и ми, у даљем тексту, уместо писања пуног имена и презимена,
увек користити само овај надимак.
Поред ове, још једна значајна карактеристика његове личности
био је леп глас који је имао. Тај глас му је помогао да у раној младости почне да пева у црквеном хору. Пријатан баритон увек је био
добродошао у сваком друштву где се певало а посебна способност да
изводи оперске нумере помагала му је да буде омиљен и радо слушан.
Још као ученик, певао је на светосавским прославама, поред химне
Светом Сави, и низ других песама, како црквеног карактера, тако и
популарних, народних и староградских. Ову особину, али пре свега,
таленат, наследио је његов млађи син Петар, који је знатно проширио
очево знање песама и посебно број оперских арија које је изводио
у изворном облику. Као и отац, тако и син касније, певали су не само баритонске, него и тенорске арије. Петар је још на студијама шумарства, које је успешно завршио, по томе био нарочито познат и од
својих вршњака је добио надимак „Пера Фигаро“. За разлику од оца,
Петар и данас пева али увек уз сопствену музичку пратњу на клавиру
или хармоници, што му је још као детету омогућио отац који таквих
услова није имао.
***
Бљата се родио у Нишу, 17/29. новембра 1898. године. Отац Стојан био је полицијски писар I класе у Нишу крајем XIX и почетком XX
века. Мајка Катарина (Пирот, 1869–Бела Паланка, 1945), била је ћерка Тодораћија Кокаловића6, из Пирота, трговца и школског надзорника. Стара српска породица Кокаловић доселила се из Западне Македоније, из Лазаропоља (у Галичнику), почетком XIX века у Пирот, а
предак им је био лазаропољски коџобаша7, Ђурчин Кокаловић. Рођени
брат Тодораћијев, Ђорђе Кокаловић, био је ухваћен са пиротским трговцем Христифором–Христом Јовановићем, зв. Мали Риста, како су
заједно сарађивали са српским кнезом Милошем Обреновићем „да Србија дође и у Пирот“ и били су, од стране Великог везира, који је тада
6
Његова друга ћерка, Костадинка (1877–1947), била је удата за угледног Пироћанца, Димитрија Минчића (1866–1943); то су деда и баба по оцу нашег познатог
позоришног и филмског глумца, драмског уметника, Павла Минчића.
7
Сеоски кнез, старешина.
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походио Пирот и био „ангажован за бугарску ствар“, протерани у Цариград 1860. и затворени „у сургун“8.
Основну школу и нижу гимназију Бљата је завршио у Белој Паланци, а више разреде гимназије започео је у Пироту, али га је Први светски
рат омео да матурира. Са оцем и два старија брата, Војиславом (1888–
1963; касније управник поште у Неготину) и Јованом (1895–1941; до
погибије, управник основне школе у Паланци), кренули су са српском
војском пут Албаније. Због болести оца, вратио се са њим, са границе, у
Паланку, а два брата су прешла Албанију. За време рата, Бугари га заробљавају у Паланци и заједно са оцем борави у бугарском интендантству
од марта 1917. до ослобођења, 30. септембра 1918. године9.
После ослобођења, наставља гимназију у Нишу где завршава
осми разред гимназије септембра 1921, а матурира у јануару 1922.
године. Већ 10. фебруара исте године запошљава се као апотекарски
приправник у апотеци у Смедереву, код Живојина Тајсића10 и ту ради
до 30. септембра 1922, када 1. октобра прелази у Дворску апотеку
код „Спаситеља“, у истом граду, све до 1. априла 1923. године. Од
истог датума се води у Краљеву, у апотеци Момира Николића, до 25.
фебруара 1924. Из Краљева прелази у Београд, у апотеку код „Српског грба“ (Битољска 2), апотекара Димитрија Николића, где ради
од 16. априла до 16. јуна, у ком периоду полаже испит за апотекарског помоћника и добија диплому Српског апотекарског друштва у
Београду, од 8. маја 1924. Исте године, од 18. VI до 18. VIII, ради у
дрогерији „Изис“ (Деоничарско друштво за индустрију и промет дрога и кемикалија – Филијала у Београду, Карађорђева 11; Централа у
Загребу). Ову службу напушта ради одласка на студије фармације у
Загреб, где дипломира јуна 1926. и добија диплому магистра фармација на Мудрословном факултету Свеучилишта у Загребу, од 3. јула
1926. године. На Бљатину молбу, Министарство народног здравља
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Решењем од 13. августа 1926,
признаје му стечену квалификацију и стручну спрему и одобрава да
може самостално да води и руководи апотеком на територији „раније Краљевине Србије и Црне Горе“. За време студија био је позван
Ј. Хаџи Васиљевић, Српски народ и турске реформе (1852–1962), Браство, XV,
Београд, 1921, 146–191 (169).
9
Сви подаци који су овде наведени преузети су из педантно сређене документације коју је Бљата оставио за собом тако да ни редослед није мењан.
10
Бљата је сачувао уверења о раду у свим апотекама, која је добијао од њихових
власника.
8
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на служење редовног војног рока у јединицу Моравске дивизијске области у Пироту, у 7. чету 2. батаљона 3. пешадијског пука али је ослобођен 7. IX 1925. с образложењем да му се признаје боравак у бугарском
интендантству за време Првог светског рата.
Вративши се из Загреба, по сле завршених студија, запошљава
се као магистар фармација у Пожаревцу од 1. августа 1926, у апотеци „Светих врача“, у власништву Свете Кузмановића и ту остаје
до 1. септембра. Поново је у Београду од 1. новембра исте године
где ради у апотеци „Цара Душана“, ме сец дана, до 30. новембра
1926. Потом се сели у Смедерево и од 1. јануара 1927. поново је у
апотеци Живојина Тајсића, где остаје до 16. маја 1927. Ту ступа у
свој први брак са Даринком (Смедерево, 1904–Београд, 1946), ћерком власника апотеке. Из Смедерева одлази у Петровац на Млави
и отвара сопствену дрогерију, али ради у ортаклуку са апотекаром
Драгутином М. Шуманчевићем, из Петровца. Дрогерија је радила
од 16. VII 1927. до 21. VII 1928, када је раскинут ортаклук. Затвара
дрогерију и са супругом се сели у Велико Градиште где ради у апотеци код „Анђела“, власништву Славка М. Драшкоција од 21. јула
1928. до 10. марта 1929. Створивши капитал за три године рада
као апотекар, прелази у Кучево и 23. марта 1929. отвара своју нову
апотеку код „Светог Николе“, у улици Краља Александра бр. 86, за
коју је добио дозволу од Министарства социјалне политике и народног здравља Краљевине СХС, од 10. маја 1929. У Кучеву остаје
више од де сет година, до 1. септембра 1939. године када продаје своју апотеку Евгенију М. Урбану, из Јајца. У Београду купује,
по купопродајном уговору од 1. септембра исте године, апотеку
код „Светог Луке“, од власника Милорада Р. Милошевића, у улици
Краља Александра бр. 256, са целокупним инвентаром и зградом
коју је изнајмио у закуп. Апотеци даје име код „Светог Николе“ на
Липовом ладу. Са супругом се усељава у кућу у суседству апотеке,
у Гвоздићевој, коју је купио, по уговору, 5. октобра 1939. године,
од Јозе фа Блоха, предузимача из Новог Футога, у којој остаје да
живи до смрти.
Пре избијања Другог светског рата, док је још радио у Кучеву,
искористио је да са својом првом супругом, са којом није имао деце,
пропутује неколико земаља Западне Европе и да присуствује Олимпијским играма у Берлину 1936. године. У Кучеву је био активан и
у друштвеном животу. Постоји сачувана једна фотографија из 1932.
године на којој су чланови „Добровољног позоришног друштва“, љубитељи позоришне уметности, који су организовали честе посете бе-
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оградским позориштима или присуствовали представама путујућих
позоришта у Кучеву. На тој фотографији Бљата седи први с лева11.
Уочи напада на Југославију, августа 1940, положио је возачки испит за путнички аутомобил и добио другу категорију. Купио је нови
„Штудебакер“. За време рата и окупације Србије држао је апотеку
стално отворену и често пута је, каснијих година, истицао да је редовно набављао лекове за грађане и да се трудио да увек има сваки лек
и у довољној количини да би задовољио тражњу болесника. Стално
је понављао да је у његовој апотеци морало увек да буде свих врста
лекова које су тражили пацијенти и да га је по томе познавало „пола тадашњег Београда“ и да „код Бљате мора да има сваки лек – не
може да нема“. Године ослобођења и престанак окупације дочекао је
са радошћу као и сви Београђани – „када су дошли наши“, говорио је.
Ослободиоци су га одмах ослободили од „Штудебакера“ за потребе
партизанских јединица. Био је мобилисан од 8. XI 1944. до 29. IX 1945,
када се поново вратио у своју апотеку, која се сада налазила у улици
промењеног назива: Булевар Црвене армије; којој је после Резолуције
Информбироа поново промењено име у Булевар револуције12. Године
мобилизације ушле су му касније у радни стаж а победници му нису
замерили што је радио за време рата јер како су потврдили – то је и
њима користило пошто су лекове и други медицински материјал набављали за време рата из његове апотеке.
После смрти супруге Даринке, крајем јануара 1946, која је била
дугогодишњи срчани болесник, оженио се по други пут, у априлу исте
године, са Вером Христић (Пирот, 16. II 1910–Београд, 8. IX 1992), дипломираним правником из Пирота и са њом је добио синове Зорана (Београд, 30. VI 1947) и Петра (Пирот, 29. X 1949). Поново бива грађански
мобилисан од 15. VII 1947. дo 1. XI 1948, када отвара апотеке по Косову и Метохији: у Липљану и Гњилану и у њима ради у том периоду. Доношењем закона о укидању приватне лекарске праксе и затварању приватних апотека, први је београдски апотекар коме је узета апотека
1. VIII 1949. а према одлуци Министарства народног здравља Србије,
дошло је до „преузимања апотеке од стране државе“. Постоји попис,
извршен од 1. до 8. августа 1949, на 24 куцане странице, латиницом,
11
Фотографија се чува у Архиву САНУ у Београду, у Историјској збирци бр.
14788. Откупљена је 1995. од Радмиле Михајловске из Београда а налазила се у заоставштини трговца из Кучева, Драгише Адамовића (седи други с десна).
12
Данас је овом Булевару враћено старо име: Булевар краља Александра (Обреновића).
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који је обавило Одељење народног здравља и социјалног старања Извршног одбора Народног одбора града Београда, и преузело све „лекове, уређаје и остали материјал апотеке“, који је садржан у попису од
укупно 1453 инвентарне јединице и заведен је под бр. 17175 од 30. VII
1949. Тада је добио посао у Градском предузећу за промет лековима у
Београду, где је радио од 1. VIII 1949. до 1. IV 1953, до укидања Предузећа а у апотеци „Др Сима Милошевић“, остаје да ради као управник
до 5. VIII 1954, када је она затворена (на место те апотеке подигнуто
је дечје позориште „Бошко Буха)“. Наставља рад у апотеци „Ђуро
Ђаковић“ (која се тада налазила преко пута Цветкове пијаце), све до
пензионисања, 9. VII 1962. У тренутку пензионисања старији син му
је тек био завршио основну школу. Као пензионер наставља да ради по
апотекама у Србији, у местима где је недостајао апотекарски кадар.
После пензионисања, радио је у апотекама: у Мрчајевцима, од 14. јула
1962. до 1. марта 1965; у Осечини, до 1. X 1966; затим у Борчи; Сјеници и Рековцу, где престаје са радом 30. јуна 1973. и коначно одлази у
заслужену пензију у 75 години живота.
Као искусан апотекар, са поседовањем старе рецептуре с краја
XIX века, умео је да прави разне помаде, као што су дневна и ноћна,
затим, медицине и препарате за побољшање крвотока, против знојења ногу, опадања косе и сл. Као што се за његовог деду, Јована Живковића, у Нишу и Белој Паланци говорило, да у „Бљатиној кафани
има добро мезе, лепа музика и пријатно преноћиште“, тако се и за
апотеку Божидара Живковића говорило да у „Бљатиној апотеци све
има, сваки лек може да се нађе“. Био је вредан и савестан апотекар,
марљив и пожртвован у свом послу, веома добар и искусан стручњак
– „ако лекар погреши у дијагнози и начину употребе лека ми апотекари морамо да будемо опрезни и да проверимо сваки рецепт; ми не
смемо да погрешимо јер је увек боље, како то народ каже, спречити
него лечити“, говорио је Бљата.
Још док је активно радио, пре пензионисања, као страствени
филателиста и члан њиховог удружења, путовао је више пута на
њихове међународне састанке по Европи, али и као обичан туриста.
Тако да је и са другом супругом наставио традицију путовања по
иностранству, као што је то чинио у предратном периоду, сада путујући по Италији, неколико пута (Венеција, Фиренца, Милано, Рим,
Напуљ, Сицилија), у Аустрију, Швајцарску, Француску, земље Бенелукса и Енглеску; са супругом је био и на Светској изложби у Бриселу
1958. године. Са породицом, у време годишњих одмора, обишао је
најзначајнија места у Југославији: од Постојнске Јаме до Охрида,
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Струге и Преспе и посебно, целу Јадранску обалу од Копра и Ровиња,
преко острва на Јадрану, све до Бара и Улциња. Од бања овде ћемо
поменути Рогашку Слатину, Нишку, Ковиљачу, Сокобању и Врњачку
Бању у којој је боравио више пута. На сва путовања Бљата је носио
два своја фотографска апарата, са једним ногарима на расклапање
и аутокнипсом тако да је увек могао да слика и себе заједно са онима
са којима је био у друштву. Са ових путовања доносио је сијасет разних фотографија – својих, своје породице, других лица, али и градова
и места, која је походио. Био је пасионирани фотограф и уживао је у
овој врсти илустрованих записа људи и догађаја за сећање.
Овде ћемо поменути још једну његову пасију, или како се то данас каже – хоби. У младости је доста читао књиге и временом их је
сакупио приличан број. Умео је да врши избор и поред белетристике,
куповао је књиге из уметности и филозофије. Имао је богату библиотеку, већ уочи рата са близу 2.000 књига, у којој су, поред предратног комплета кола Српске књижевне задруге и најзначајнијих српских
писаца, била сабрана дела руских класика Толстоја и Достојевског и
појединачне књиге других руских писаца, али и најпознатијих дела из
француске и немачке књижевности.
Бљата је био велики добротвор Српске православне цркве и уписан је, заједно са својим супругама, на плочама са именима добротвора у београдској цркви „Покрова Свете Богородице“, у Кајмакчаланској. У политичком опредељењу, у младости је био члан Народне
радикалне странке у време Николе Пашића, али не и за време Југословенске радикалне заједнице па је за себе говорио да је заувек остао само „Пашићевац“. У предратном периоду био је члан Сокола
Југославије и соколски старешина (сачувао је своју униформу). Био је
веома дружељубив. Лако је успостављао контакте са људима и брзо
остваривао пријатељства која је знао да негује и одржава. Редовно
је ишао на сусрете са својим нишким матурантима, ма колико да их
је на крају остајало а одлазио је и на једномесечне састанке са колегама апотекарима чијем је удружењу припадао.
Као син и отац увек је био привржен породици. Када му је отац
преминуо, до последњег тренутка бринуо је о мајци коју је стално
помагао. Љубав према мајци, коју је обожавао, усађивао је и у васпитавање своје деце па им је често, када су се понашали како не треба,
упућивао прекорне савете: „Ви родитеље морате да слушате, мене
као оца да поштујете, не морате да ме волите, али мајку морате да
слушате, поштујете и волите јер, запамтите, мајка је светиња!“
Водио је сређен и уредан породични живот и то му је помогло да
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превазиђе многе недаће, проблеме, неслагања и сукобе који неминовно
прате људски живот.
Преминуо је у Београду, после акутног запаљења панкреаса, 17.
фебруара 1978. године. На испраћају, приликом Бљатине сахране
на Новом гробљу (парцела 8), иако је био 18. фебруар, обележен снежним падавинама, било је доста рођака и пријатеља. Од њега су се
опростила три говорника – један школски друг и двојица колега, а
опело су држала четири свештеника, мада је породица позвала само
свог парохијског.
***
Занимљиве су биле прославе дана Светога Саве у породици Божидара Живковића. И он, и његова супруга Вера, били су велики поклоници и поштоваоци учињених дела овог српског просветитеља.
Поред своје славе Светог Николе и успомене на девојачку славу
своје супруге, Светог Арханђела Михаила, Бљата је волео посебно да
обележи Савиндан. Синове је научио да је значај Светог Саве, његова делатност и традиционалне верске и духовне вредности које је
српском народу оставио, један од најзначајнијих камена темељаца
уграђених у векове трајања и опстанка српског народа.
У породицама Бљате и Вере, како у Нишу и Белој Паланци, тако и
у Пироту, Свети Сава се славио пре свега као школска слава, како је то
традиција налагала од оне далеке одлуке књаза Милоша Обреновића из
1840. године да се Свети Сава прогласи за патрона свих српских школа.
Та традиција се наставила и у њиховој заједничкој породици у Београду. Бљата и Вера говорили су својој деци да је дан Светог Саве не само
школска слава, већ и заједничка слава свих Срба па су овај дан тако и
славили.
За Светог Саву, Бљатина супруга кувала је и правила жито, месио се колач и палило се кандило пред иконом свеца, која се налазила
на зиду заједно са славском иконом Светога Николе.
Увек се спремала свечана вечера, без обзира да ли је био радни
дан или викенд. На њој су били не само укућани, него и по неколико
позваних пријатеља и рођака; није био обавезан исти састав сваке
године. На вечери су остајали и они који би се тога дана случајно затекли у кући домаћина.
Спремало се мрсно јело, сем када је празник падао у среду или петак – тада је обавезно било посно.
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Шта се све спремало за тај заједнички обед и како је он изгледао?
Предјело су чинили, пиротски пуномасни бели сир и чувени овчији качкаваљ; када га касније није било, домаћини су се временом
навикли и на мешанац, справљен од мешаног овчијег и крављег млека. На сто су биле изношене и по себне кобасице, тзв. пеглане. Ове
„пеглане кобасице“ правиле су се од овчијег и козијег ме са, пуниле
се као сваке кобасице али су се онда притискале да се спљоште и савијале су се у облик потковице, па су тако спљоштене изгледале као
пеглане. Пошто је то био 27. јануар, по сле чорбе или супе, спремала
се сарма од киселог купуса. Тада није било ке сица са замрзнутим
поврћем као данас. Сарма се дуго крчкала са сувим ме сом и сланином. У том годишњем добу она је била најпопуларније јело. Биле су
ту и пуњене паприке, са ме сом, а када је слава падала у по сне дане,
средом или петком, биле су по сне, пуњене са црним луком и пиринчем; некада се додавао у паприке и пасуљ. То су биле црвене, осушене, пиротске паприке, које су имале и свој локални назив: „бутане
шушпе“. Тај назив је потицао од туда што су се паприке сушиле и
онако сасушене, када би се протрљале, испуштале би звук шуштања; а бутане су биле зато што су се тако пуниле да се садржај у њих
гурао обично прстима. Те, с је сени сасушене паприке, пре него што
би се напуниле, потапале су се у воду да „откисну“, да се отворе и
рашире за пуњење. Ту је, затим, био обавезан и пасуљ пребранац.
Наравно, од зимских салата, ајвар и туршија. Главно јело је било,
као увек, печење, неко мало прасенце, ћурка, а добра је била и пилетина када другог печења није било. На крају се увек чекала торта,
најомиљенија код најмлађих и ситни колачи, направљени најчешће
од млевених ораха, бадема и лешника.
Уз обед се пило вино, црвено и бело. Касније је ту нашло своје
место и пиво, када су одрасле млађе генерације, али ракија се није
износила нити пила; бар у овој породици то није био обичај, када су
обедовали само домаћини. Наравно, када су били присутни гости, било је и ракије и то не само од једне врсте, а тако је увек било и за крсну
славу Светог Николу.
Бљата је поштовао церемонију славе. У великој про сторији,
која је била и дневна соба и трпе зарија, налазио се елипсасти сто,
који се на средини отварао и тако отворен могао је да прими де сет
особа које су могле уз њега пристојно и комотно да седе. Када би
сто био по стављен, са свим ђаконијама које су на тај про стор могле
да стану, палила се свећа, служило славско жито за столом а онда
би се очитала молитва „Оче наш“. По сле молитве певала се химна
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Светом Сави и сви су се трудили да певају што спонтаније, уно сећи у пе сму сав занос и љубав која се осећала према првом српском
про светитељу.
По завршетку вечере, обично је био организован мали програм.
Уз песме које су се певале, домаћини, али и гости, рецитовали су стихове. Бљатина супруга Вера, која је и сама у младости писала песме,
иако дипломирани правник, знала је напамет многе песме а за ову
прилику рецитовала је Светог Саву и На Вардару Војислава Илића,
Змајеве Светле гробове и Три хајдука, Шантићеву Остајте овдје, На
Липару Ђуре Јакшића, Ракићеву На Газиместану и Бојићеву Стојте
галије царске, а синови песмице које су тада учили, зависно од разреда у коме су били. Касније је старији син био активнији помажући
мајци у казивању више песама и од других наших песника (Стевана
Луковића, Велимира Рајића, Јована Дучића, Бранка Радичевића, друге
песме Змајеве, Ђурине, Шантићеве, Ракићеве). Нису биле заборављене ни наше народне песме, нити стихови из Његошевог Горског вијенца. У рецитовању су обавезно учествовали и гости са песмама према
сопственом избору.
Најлепше тренутке вечери зачинили су Бљата и његов млађи син
Петар. Певали су разне песме и трудили се да својим пријатним гласовима покажу богат репертоар, уз Петрово свирање на пијанину
или хармоници. Од оперских арија обојица су највише волели оне најпознатије – Бљата из Вердијевих Травијате и Риголета, а Петар је
настављао са аријама из опера Набуко и Аида, такође Вердијевих, затим Бизеове Кармен, Росинијевог Севиљског берберина, Пучинијевих
Тоске и Боема, Моцартовог Дон Жуана, да поменемо само неке. Они
су певали и наполитанске песме, а сви гости заједно наше народне и
староградске, да им овде не ређамо наслове.
Оно што не би требало заборавити, по Бљатином казивању, само приближавање Савиндана, у њему и његовим укућанима, будило је осећање унутрашње радо сти и доно сило смиривање душе
која је ишчекивала долазак славе и тренутак који ће свецу бити
по свећен. Свето савска химна, ваљда због свеприсутне мисли на
тај дан, певушила се и неколико дана раније а сама помисао на
оно што укућане очекује у заједничком ве сељу, но сило је у себи
усхићење због сећања на ранија вишегодишња пријатна догађања
ве зана за Савиндан.
***
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Ова прича не би била потпуна ако Бљату не бисмо описали како је
изгледао. Био је средњег раста; у младости бујне и тршаве црне косе,
овалног лица; браду и бркове никада није носио; у позним годинама био је проћелав. Имао је пријатан осмех, духовитост и природни
шарм. Био је радан, вредан, окретан у послу, савестан и одговоран, волео је педантност и уредност али је био и веома брз и темпераментан
у понашању. Поштовао је традиционалне обичаје, вредности и веру, и
томе је придавао нарочиту пажњу. Волео је – свој посао, коме је био
до краја предан, путовања, књижевност, музику, посебно песму, дружење са људима, једном речју, живот.
Зоран Живковић Христић

Б. Ст. Живковић Бљата испред своје апотеке у Кучеву (1929–1939).
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Уверење Дворске апотеке код „Спаситеља“, у Смедереву,
од 1. априла 1923
Божидар Ст. Живковић Бљата (1898–1978), апотекар.
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„Добровољно позоришно друштво“ у Кучеву, 1932. – стоје с лева на десно:
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НН (службеник пореске управе), Бранка Животић, Веља Јовић, Љубица
Павловић (учитељица женске школе), Мита Јанковић (службеник), НН (учитељ), Бранко Зидарић (учитељ), Љубица Стојковић (учитељица) и Жижић
(геометар); седе с лева на десно: Божидар Живковић Бљата
(апотекар), Узуновић (полицијски писар), његова супруга (учитељица),
Драгиша Адамовић (трговац) и Милорад Николић (општински деловођа).
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VLADIKA
KOJI NIJE POSTOJAO
(Белешка над књигом Српски Јерарси)
Године 1996. појавила се књига енциклопедијског значаја Српски Јерарси господина Саве, епископа Шумадијског, у којој су донете
биографије свих митрополита и епископа српске цркве, од Светога
Саве до данашњих дана. Књига је одмах постала актуелна, послужила је као незаобилазни приручник, не само у области историје српске
цркве, него и у области српске историографије. Биографије српских
јерарха, митрополита и епископа, светих лица и духовних вођа српске цркве и српског народа, од времена Светог Саве, писане су стручно, према расположивим српским изворима и документацији коју су
у својим радовима дали најугледнији историчари српске цркве и познати историографи: браћа Иларион и Димитрије Руварац, Радослав
Грујић, Стева Димитријевић, Лазар Мирковић, потом и Ђорђе Сп.
Радојичић, Миодраг Пурковић и многи други. Било је ту посленика
разних области српске прошлости: историчара цркве, књижевности,
уметности и самих историчара-архивиста. Господин Сава је знао да
је његова књига Српски Јерарси непотпуна подацима у многим биографијама српских митрополита и епископа и надао се, па и потајно
желео да она угледа света и у другом, допуњеном издању. У кратком
предговору он је позвао и шири аудиторијум, људе који читају и за-
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пажају, да с новим допунама и исправкама приступе и обзнане нове
чињенице, које би допринеле што потпунијим биографијама наших
православних архијереја. Он позива, дакле, сваког добронамерног
„штиоца и писатеља“, коме су блиске и драге историјске теме о српској православној цркви, да помогну својим запажањима и допунама.
„Бићемо захвални“, рекао је он, „свима онима који буду допуњавали
списак српских јерараха“.
Владика Сава, светски човек, није дочекао друго издање; преминуо је, нажалост, али је његов позив да се даље ради на књизи Српски
Јерарси, уграђивањем нових биографских података у биографије светих српских архијереја, остао на снази и данас и после нас. Стога је
моја жеља и намера била да и сам дам мали допринос тој светој српској књизи, макар и у виду неких добронамерних примедби и исправки. Најпре, о једној општој примедби, која би се односила на тему:
шта све треба да чини биографију митрополита и епископа српске цркве. Сматрам да о томе у потпуности није било једног општег обрасца
који би као путоказ стално подсећао биографа на које чињенице треба
да обрати пажњу, како би биографија била потпуна. Тако се у биографијама књиге Српски Јерарси не обраћа једнака пажња на: имена
родитеља, да ли је био хаџија, не уписује се тачан наслов списа који
је свети написао, преписао или издао, не доноси се рад на задужбинарству и донаторству светих архијереја, рад на освећивању светих
богомоља у епархијама у којима је архијереј столовао, не утврђују се
промене у епархијама и многе друге ствари. Не наводи се ни описно
у којој области црквених наука (литургији, апологетици, омилитици и
сл.) је дотични свети отац био најпретежнији. Из наведеног, види се
да пре писања биографије сваког владике и митрополита српског, мора се установити тачан критеријум: шта све треба да чини елементе
једне биографије светих лица српске православне цркве. Требало би
консултовати већ постојећи анкетни листић (упитник) којим се служи
и редакција „Лексикона писаца Југославије“ (Матица српска у Новом
Саду) за писање биографија српских писаца, где има и биографија
српских јерараха, боље и потпуније писаних од истих биографија у
Српским Јерарсима; потребно је само мало поређења. Друго, за црквене и богословске елементе писања једне биографије српских јерараха: архиепископа, патријараха, митрополита и епископа пожељно
је савет тражити и са сваке катедре професора Богословског факултета, који би дали у том погледу своје драгоцено мишљење. Све то,
новоформираној редакцији овог богоугодног дела, само би помогло
финијој изради светих биографија. Како свака биографија има поред
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општих и своје индивидуалне елементе, то би и после њеног састављања требало одредити рецензенте који би је прочитавали и дали
своје мишљење пред биографом, па саветујући се с њим, биографију
у неком детаљу допунили и исправили. Тек тада би потребна књига
Српски Јерарси имала пуну снагу своје изражајности.

II.
Овом приликом хтео бих да укажем на једну биографију у књизи
Српски Јерарси, која у целини не стоји као тачна ниједним својим податком. И зато сматрам да би је требало из књиге избацити.
На стр. 431. књиге Српски Јерарси стоји следећа биографска белешка:
„С А В А, епископ (+ 1778). Из натписа на гробном камену у манастиру Ђипши сазнаје се, да је ту сахрањен в л а д и к а С а в а, који
је поживео 67. година и преставио се 3. априла 1778. године, али му
се титула не помиње.“
Титула се не помиње јер тај с в е ш т е н и к и монах манастира
Ђипше С а в а није био владика. Ево доказа.
За извор своје биографске белешке, господин Сава је преузео један натпис који је у целини објавио историчар Љуба Стојановић у
књизи: Стари српски записи и натписи, књ. II, бр.3477. Исту грешку
направио је пре господина Саве и одличан историчар цркве Сремске
епархије, проф. Душан К. Петровић, који је у књизи: Историја Сремске епархије (Сремски Карловци 1970, стр.80) у одељку о манастиру
Ђипши записао
„1778. сахрањен је овде в л а д и к а С а в а.“
Проф. Душан Петровић је за своју информацију користио исти
извор, наведену књигу Старих српских записа и натписа Љубе Стојановића. А код њега дословце у оригиналу тај запис гласи:
„Зде почиваеть рабь божїи Савва владика; поживе летъ 67, престави се 1778., апрїла 3.“ (Натпис на гробном камену код ман.Дивше-Ђипше).
Како је наведена књига Љубе Стојановића, а с њом и овај запис
поново одштампана у фототипском издању без измене, у Београду
1983., а у приложеним напоменама нико није коментарисао овај гробни натпис, у прилици смо да га ревидирамо. И то на основу посто-
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јећа литературе, пре Другог светског рата, јер је усташка солдатеска
уништила и манастир Дившу, па и све што је својом поганом руком
и пушком досегнути могла. У самом манастиру постоји гробница око
70 стрељаних невиних српских житеља из околних српских села. Али,
запис се може тачно исправити према читању Лазара Мирковића. Он
је у „Браству“ Св. Саве (књ. XXII, 1928, стр.66-79), објавио малу, али
солидну монографију Манастир Дивша, која би се, уз нешто допуне,
могла и посебно прештампати.У тој монографији проф. Лазара Мирковића, описани су манастирски споменици, слике предмети, живопис, бивши и тадашњи монаси и друге знаменитости манастира. На
стр.76. проф. Л. Мирковић записао је следеће:
„На једном гробном камену к о д ч е с м е испред манастира имамо овај запис:
„Зде почиваеть рабъ бжїи Савва Владисавлевић їеромон (ахъ м.)
К$веждина, поживе лyтъ 6(7) престав(и се) 1778. апрїла.“
Публикујући овај запис, Л. Мирковић се није осврнуо на претходно објављен текст који је 1903. године донео Љ. Стојановић, како би
се очигледна грешка поправила. Није данас познато ни то: да ли је Л.
Мирковићу тада био познат текст записа у издању Љ. Стојановића?
Једно је ипак јасно: читање текста гробног натписа Л. Мирковића поузданије је и тачније. Јер, у прилог веродостојности његовог читања
говори још један податак. И он је преузет из књиге. У књизи старог
проте и писца Петра Руњанина Историја села Кузмина (Сремски Карловци 1936), коју је издао историчар Никола Радојчић, на стр. 28 стоји
и ова реченица:
„При населени(ј)и Кузмина (села у Срему), били су парохијални
свјашченици: јереј Стојан Георгијевић Руњанин, л(ета) 1758. преставлшесја и – Сава Владисављевић, који је потом обвдовио и у монастир
Дившу отишао...“
Ето, то је тачан биографски податак о свештенику села Кузмина Сави Владисављевићу, који је постао јеромонах манастира Кувеждина и манастира Дивше, као филијалног манастира Кувеждинског, који је у Дивши и преминуо, онако како стоји у гробном натпису:
1778. године у 67. години живота. Кад сведемо све податке, можемо
са познатим исправљачем историјских неистина, Илариона Руварца
кратко да закључимо: јеромонах Сава Владисављевић из манастира
Дивше није био владика!
Ђорђе Перић

SRBI U SVETU

SRBI U JU@NOJ AFRICI – DRUGI PUT
Техничком омашком, у претходном броју „Братства“ појавио се
само мањи део текстова намењених сталној рубрици „Срби у свету“, а посвећених Србима у Јужноафричкој унији. Због тога смо сматрали да пропуштено ваља надокнадити овог пута. Читаоцу нећемо
понављати оно што је већ објављено у тринаестом броју, али смо додали, осим онога што је било припремљено, и неколико новијих текстова на исту тему, јер се очигледно ради о виталној српској заједници
која, окупљена око своје православне цркве, негује блиске везе са матицом.
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-литургијског живота. Православне цркве није било све до краја Првог светског 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 свештеници. Срби тек касније добијају свог свештеника.
Идеја о оснивању Црквено-школске општине почела је у удружењу 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 скупштини 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, такозвана „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 трошкове његовог издржавања. Служи литургије у англиканској цркви
све до 10. септембра 1958. г., када одлази у Калифорнију због слабог 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 податке 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 чланови 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 Месаровић Милан, секретар Зупанчић Ружица, благајник Матић Зоран,
тутор Бабић Константин.
НАДЗОРНИ ОДБОР: Председник Рајковић Миленко, потпредседник Перић Ђорђе, секретар Шакота Ранко.
Већ 17. јануара 1959. г. Синод Руске Заграничне Цркве (Митрополит 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 служио 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 отпочео 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 Комонвелта.
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 свештеник 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 прихватило. Темеље за Дом и остале објекте подиже г. Драгољуб Поповић.
Темељи за храм и дом освећени су 21. маја 1978. од стране његовог Преосвештенства г. Николаја Мрђе, епископа Аустралијског. Те исте године
црква је углавном завршена. Звоно за храм поклонила је госпођа Милка 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-Радиша Крњулац, који живи и ради у Јоханесбургу. У исто време ЦО се
труди да обезбеди свештеника и обраћа се Патријарху, и епископима Фирмилијану и Николају. Те године у октобру секретарица ЦО гђа 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 Миловановић, 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 парохији 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 упутствима 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 изасланика Владике Луке, о. Сима бива смењен са дужности пароха почетком 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, изасланика Његовог Преосвештенства Епископа Луке, о. Мирко полако улази 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 проблеме. Заједно са протиницом Стеванијом успева да врати велики
део парохијана цркви и, што је најважније, да поврати њихово поверење у свештеника. Недељом и празником служе се редовно свете
Литургије, а суботом вечерње. Отац Мирко покушава са организовањем 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 Тарић 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 Јамуридис а председник г. Иоаннис Зиодопулос. Храм Светог Томе се
улепшава, захваљујући верницима, и добија сву пуноћу и топлину. Најчешћи 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 – Боцвана. 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. Милорада 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 општину. Помаже при уређењу „Весника“, а и другим организацијским
пословима око Цркве, а при богослужењу у цркви пева његова супруга 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. Драго Станисављевић, а већ следеће године, по истеку мандата, његово место преузима г. Митар Вујковић, бизнисмен из Фандербелпарка.

(Пренето из Спомен књиге парохије Св. Сава у Јоханесбургу)

SRPSKO OGWI[TE U AFRICI
Причу о српском огњишту на афричком тлу започињем анегдотом 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 приближи 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 српском, 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 српски 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 манастиру Црна Река, том расаднику духовне и националне мисли, где му
је старешина био садашњи владика Рашко-призренске епархије г. Артемије, 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 грабеж 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 Јоханесбургу 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 готово 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 Кејптауну, у суседној држави Боцвани. Срби су се растурили по целој Африци…“
Да није било овог калуђера можда би се ово српско огњиште угасило: одавно се није чула жива реч са амвона, живу Литургију су замењивали 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 црквеном 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 малаксале, деци отворити српску школу, изабрати снажан црквени одбор,
обновити и проширити црквени хор, неговати ћирилицу, проширити Коло српских сестара, основати црквену библиотеку, отворити
галерију ликова знаменитих личности, основати црквени часопис, помагати 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, увести систем наводњавања за све вртове који окружују храм, ојачати и
проширити везе са Руском и Грчком православном црквом, одржавати 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 онима који долазе с часним намерама.

212

БРАТСТВО

Циљ јасан, програм утврђен, треба само прионути на рад.
Имати црквени одбор састављен од искрених молитвеника и активиста спремних за сваки напор и жртву, а не од оних који се „прсе“
српством, а не учествују у црквеном животу, већ је гаранција успеха. 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 Војводине, Чеду Ђорђевића из Београда, Ивана Михаиловића (један од малог 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 црквеног 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 Србима 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 Јоханесбургу 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, освештава водицу и крштава њихову децу отац Пантелејмон, јер у овим насељима 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 Пантелејмона 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 Његове Светости Патријарха Павла.
Додајмо овоме још један значајан податак: Руска и Српска црква
у Јоханесбургу заједно ће славити своје храмовне Славе: на дан Светог 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 дочекају 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 добротворима и активистима овог храма уручио 11 грамата са потписом Патријарха Павла.
Срби су искрено и топло дочекали и поздравили Александра Чотрића и Вукомана Кривокућу, заменика и помоћника министра за дијаспору из Отаџбине.
Све ово показује да Срби на афричком континенту нису заборављени, 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/
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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 општина Светог Саве у Јоханесбургу
окупила је Србе и остале православне хришћане у Јужноафричкој
Републици на молебану за спас нашег 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 призна лажну државу Косово. Јужноафричка Република је предводник на
континенту и њену одлуку засигурно би следио највећи број афричких 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: „Косово 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 српском 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 свештеници 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 шездесеторо) у нашу цркву уочи празничног вечерњег богослужења. Предводио их је ђакон отац Стивен, мисионар православне александријске патријаршије. Већина никада раније није имала прилику да види
унутрашњост православне цркве, јер се веронаука и службе одржавају 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 професорима 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, традиција 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 Јоханесбурга и Преторије г. Серафим, како би се у тој школи обучавали
локални православни хришћани да постану свештеници, ђакони и вероучитељи. Они су на крају службе поделили на благослов петохлебницу 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 Светосавска 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 Црквеношколске Општине – икона св. Саве (копија фреске из манастира Милешеве) 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 даровима, 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 Црквено-школске заједнице. Хвала вам пуно још једном. Ми смо са вама и
славимо Бога са вама и нека вас Бог све благослови“. После ових искрених речи захвалности уследио је велики аплауз присутног народа
у црквеној сали.

Са освећења славског колача – српска и афричка деца

СРБИ У ЈУЖНОЈ АФРИЦИ – ДРУГИ ПУТ

221

На крају прославе, сви присутни су отпевали светосавску химну,
а затим је пререзан славски колач, који су са свештеницима и домаћинима, окретала заједно српска деца и њихови нови другари деца из
Тембисе. Овогодишњи домаћин Миодраг Даниловић и његова породица 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 духовне 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. Благодаримо Господу што нас је удостојио да ове године прославимо Његовог 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 изложено 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 недостојних 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 заједнице 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)

AFRIKANCI QUBE PRAVOSLAVQE
Марија, Ирина, Нина, Софија, Маргарета, Марта, Тавита, Марија... 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, припадница племена Северни Сото, примило је православну веру 2007.
године, захваљујући неуморном труду ђакона Стивена Хејса, а уз духовну помоћ јеромонаха Спиридона, Наума и Пантелејмона.
– Наше нове сестре у Христу, које живе у предграђима
Јоханесбурга и Преторије, а баве се медицинским и социјалним радом, или студирају и уче, радосно су постале хришћанке. Училе су
православље и долазиле у наш храм на богослужења. Ми смо обилазили 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, старешина 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. године, а прво богослужење одржао је отац Сава Игњатовић две године 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, Африканци, 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 молитве у скромним просторијама приватне школе у предграђу Тембиси. 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 посетио 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 освештао 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. године, 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 крстила 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 позвао 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 региону.
У саопштењу се наводи да је конституисање Скупштине, у складу са Законом о дијаспори и Србима у региону, планирано за јун ове
године.
Пантелејмон Јовановић, који је старешина Храма светог апостола Томе у Јоханесбургу, изабран је на основу искуства у раду са
министарствима Владе Србије у протеклој деценији, заступаће интересе 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 предлозима 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 Кејптауну.
Идеја је да се, након заседања Скупштине дијаспоре, саветодавно 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)

IZ PUTNE BELE@NICE

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 спузала 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 закриљено бујним зеленилом, можда
само покушај природе да лепотом одговори на суровост историје и на
тугу коју нам та суровост усеца у памћење, тугу пред којом постаје
“О језику Петра Кочића“ у “Петар Кочић – изабране приповетке и Јазавац
пред судом“, изд. Звоник, Београд, 1999. стр: 160.
1
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свеједно јесмо ли у Босну ушли овим или путем којим се у њу стиже
из Дубровника.
Три су зидине надне сене над реку и друм, три средњевековна
града: Звечај, Гребен и Бочац и њихова улога је била да „обезбеђују
бродове, тј. прелазе, газове преко Врбаса. У Звечају је херцег Хрвоје
издао повељу о савезу са Дубровчанима против краља Остоје. После његове смрти град је прешао у руке бо санских краљева, тако да
1419. године краљ Стефан Остојић у повељи наводи: у нашем граду
Звечај. По сле пада бо санске државе, 1463. године, у ту тврђаву се
сме стио хроничар тога времена, јаничар Константин Михаиловић,

Звечај

са турском по садом, али је град морао предати угарској војсци која
је у Звечају остала до потпуног губитка Јајачке бановине, 1527-1528.
године.“2 Звечај је био про стран град, неправилног облика, прилагођен стеновитом терену, али је мало тога од њега остало. Памтим да
сам у неким бањалучким новинама (Глас или Фокус), пре две или
три године, видео причу по којој ће уређење тврђаве Звечај „морати
да сачека“. Гребен је вероватно старији (говори се и о крају дванае стог века?), а сигурно је да се помиње у документима којим су га
„синови Павла Хрватинића, Гргур и Владислав, предали угарском
краљу 1357. године у замену за имање у Славонији“.3 Страдао је,
Ђорђе Микић: “Нахија Змијање“, изд. Института за историју, Бањалука,
2005, стр. 31.
3
Исто.
2
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као и Звечај, падом Јајачке бановине 1528. године, а како се у турским пописима нахије Змијање из 1541. помиње варош тврђаве Крупа, биће да је град Гребен под Турцима променио име. Било како
било, данас је у рушевном стању и до њега се, казаће нам касније
једно ђаче, може аутом чак на само 300 метара до тврђаве, па остатак уском стазом, пешке. Трећи град, Бочац, је још даље уз Врбас и
нећемо га видети, јер смо – запутивши се манастиру Крупа, који је
по сле Звечаја, а пре Гребена, одно сно у подграду му, на зарављеном
брегу мало изнад кућа поред друма у Крупи на Врбасу – свратили у
Млинове, као да намерно одлажемо сусрет с манастиром.

Гребен град

„Остаци средњевековног насеља откривени су и у насељу Млинови, на реци Крупи“4, где је данас све прилагођено туристима: као да је
обавезно, скоро сви се сликају поред слапова и уз млинове (од којих
је један – пише на табли – обновљен средствима неке организејшн),
а ту им се продаје и одлично домаће кукурзно брашно, па мало даље
товљена „калифорнијка“, уместо изузетно укусне домаће пастрмке,
поточаре... Било би заиста неразумно мимоићи прилику да се освежи
на слаповима и јажама Крупе, дивне, дивље реке. На стенама недалеко од слапова је нечије луксузно имање, које по свему одудара од
природе (као какав кичерај чиодама причвршћен на уметничку слику), а тако је у нескладу и са нешто ниже подигнутим, с леве стране
4

Исто.
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у повратку: скромним, али лепим парохијским домом. Крупа на Врбасу је парохија са 610 домова, коју чине Крмине 199, Крупа 232,
Леденице 94, Пољице 9 и Рацуне 76, а 1889. године, кад је на развалинама и црквишту манастира Крупа подигнута и освећена црква
Св. Пророка Илије, Крупска парохија је имала „са селом Рекавица
домова 341, душа 2787. м.1523, и ж. 1264; брачних парова: сложних
547, не сложних 1, дивљих 11; рођених 109, умрлих 89, вјенчаних 37.
– Промјене вјерозакона није било. – Сједиште пароха у Крупи, поште и брзојава у Бањалуци“.5 Мало изнад парохијског дома је путоказ „Стара црква“, па радознало крећемо уз брдо, асфалтним путем
који би нас, ако бисмо промашили скретање, довео до насеља Кола,
горе на врху Змијања.

Црква брвнара
После само три или четири километра скренули смо десно и у селу Товиловићи нашли лепу, обновљену цркву, нову јој звонару и коначић
још у изградњи. Црква је закључана, па у околним кућама тражимо
неког ко би можда знао може ли се у њу.
– Ту је неђе кључ, ил’ је за рогом, ил’ је више врата... Вид’ер, није!?
– говори више себи него нама очигледно вредна, окретна жена и брзо
покушава да кључ од цркве нађе у коначићу; не, ни тамо га нема.
Око цркве св. Николе, брвнаре, у Товиловићима над Крупом, има
храстова старих више од 200 година, па помислих да је вероватно и
она (црква брвнара) стара толико или коју годину више. Затечен сазнањем да је нећу видети изнутра, чујем да је била покривена лимом
(1979), па је тек сада обновљена како ваља: добила је нова дрвена
врата и нов камени подзид, а покривена је (поново?) шимлом и то са
засеченим угловима.
– Ова црква је стара петсто година и најприје је била горе, видите, на оном брду онамо, ђе је сад она вел’ка кућа, па је, кад су Турци
притисли народ да не може бити црква ту, да не може горе у том селу, Станчевићи, онда је она за једну ноћ пренијета на ово мјесто, у
Товиловиће. Сви смо ми овдје Товиловићи... Ја сам, кад сам се удала
и дошла ’вамо, ја сам чула за ту причу како је томе Турчину казано
да је црква сама прелетл’а на ово мјесто! – испричала нам је, скоро у
даху, наша саговорница (домаћица једне од петнаестак кућа овог змиПрви шематизам православне српске митрополије бањалучко-бихаћке за годину 1901. Фототипско издање Сто година послије, Бањалука 2001. стр: 106.
5
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јањског села) на крају наде да ћемо ипак некако ући у цркву брвнару.
Нисмо.
Знам легенду, имам и песму (Кућа, јануар 2008) о томе како је црква брвнара - црква Вазнесења Христовог, такође овде на Змијању, али
с друге стране Кола, за турског вакта и суда (1720), кад је Змијањцима
додијало да им кабадахни Турци коње и пашчад уводе у храм Господњи кад год их невреме затекне у сечи дрва - прелетела из Малбоча у
Трубајиће. Прелетела је за ноћ, иза леђа аге подмитљивог, а сада, ево,
чујем да није била једина. Касније ћу на сајту Епархије бањалучке
прочитати да је ова црква Св. оца Николаја, брвнара, у селу Товиловићи: из 19. века. Осим ње, у парохији Крупа на Врбасу филијални храм
је и у селу Крмине, Св. Кнеза Лазара (још је у изградњи), а парохијски у манастиру Св. Пророка Илије (13. век), у обнови. В.д. пароха је
синђел Сава (Недељковић), рођен 1954. у Лазаревцу. Богословију Св.
Три Јерарха завршио је у манастиру Крка 1986. Службовао је у манастирима Гомионица и Липље, а у манастир Крупа на Врбасу дошао
је 1987. године. Слави Св. Николу. Предаје веронауку у три основне
школе и има 230 ђака.
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Оца Илију, који са оцем Савом брине о три цркве крупске парохије нашли смо код манастира: поткресује живицу поред липа с јужне
стране манастирског храма. Уз њега су и два момка, који мало помажу
њему (односе посечене гранчице и гране), а мало мајсторима који раде
у манастирском конаку. Конак је подигнут јесенас, али се још уређује.
Основа му је у слово Г, па по дужини дуже стране има шест прозора
у приземљу и толико на спрату, а на краћој страни је капела Покрова
Пресвете Богородице, са два прозора на чеоној, западној страни, један
обичан и један дупли на јужној и два, ужа, на истоку, на олтарској апсиди, између којих је, с унутрашње стране, ниша облика и величине тих
прозора. Конак је зидан седром и још није освештан.

Манастир
Последња обнова манастирске цркве Св. Пророка Илије почела је
1987. године, а завршена (после 22 године) у јесен прошле, кад је и
освештана (15. октобра 2009); кум храма био је министар саобраћаја
и веза у Влади Републике Српске г. Недељко Чубриловић, иначе рођен
овде на Змијању, а од скоро је и председник завичајног друштва „Змијање“. Чубриловић је казао да је „овај манастир, који је стар више од 700
година, у својој историји доживио разне трагедије и да сигурно памти
историју већу од оне која је записана“.6 Обновљени храм је освештао
епископ бањалучки Јефрем, а свечаности је присуствовао и Милорад
Додик, председник владе Републике Српске, која је, уз верни народ
Змијања и Крајине, обилно помогла обнову цркве и конака. Старешина манастира отац Саво је тада казао да је то велики, историјски дан за
манастир, да су генерације чекале тај догађај и захвалио се грађанима
РС, који из свих крајева Српске долазе недељом у овај свети манастир
и траже утеху души својој, додајући да се у манастиру налази „дио моштију Свете мајке Матроне Московске, од којих су се и у прошлости, и
данас догађала многа чудеса и излијечења“.7
„Прва градитељска реконструкција цркве у Крупи на Врбасу би
могла бити из прве половине 14. вијека, што је можда везано за неки
од крупних догађаја из прошлости споменика о којем су други подаци изгубљени“8 Прва велика обнова овог манастира била је „трудом
Независне новине, Бањалука, 15.10.2009.
Исто.
8
Званичан сајт Епархије бањалучке, Активни манастири; Љиљана Шево: Манастир Светог Илије у Крупи на Врбасу.
6
7
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Период обнове

и добровољним прилозима високе земаљске владе, која даде у сврху
обновљења крупске цркве 6000 кр, затим митрополита Хаџи Саве Косановића, који даде 100 дуката, игумана Партеније Давића, који даде
100 дуката, јеромонаха Исаија Костића, који даде 50 дуката, и осталог српског дарежљивог народа, који притече у помоћ добровољним
прилозима, подигнута је 1889. год. на ново на развалинама и темељу
старе.“9 То што аутор те белешке у наставку вели да је те године обновљена црква (1889) „на велику Госпојину посвећена у славу и част
св. пророка Илије, од блажено почившег старца митрополита Георгија Николајевића“ (који је умро 6. фебруара 1896, а био је митрополит
од 10. новембра 1885. пошто је дотадашњи, Саво Косановић, поднео
оставку јер је дошао у сукоб с аустријском влашћу тако што је устао
против римске пропаганде у Босни и Херцеговини ) казује нам, прво,
да је један од првих истраживача српских старина у Босни, г. Косановић, и почео ову обнову - да ли још док је био на митрополитском трону (од 1881. до 1885. године) или убрзо потом? - и, друго, да је његов
текст о манастиру у Крупи на Врбасу, не само био први о томе, него је
вероватно и створио у јавности климу која је довела до тако успешне
обнове. Ево тог текста г. Косановића:
Алекса Јокановић, уредник, у напомени уз текст С. Косановића “Манастир
Крупа“ у Првом шематизму православне српске митрополије бањалучко-бихаћке за
годину 1901, фототипско издање Сто године послије; стр. 89.
9
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“Крупа манастир лежи јужно 5 сахата од Бањалуке, на узвишеном брежуљку, при утоку мале ријеке Крупе у Врбас с лијеве стране
и то као у неком полустрву под једном планином, на којој се још и
данас види добро сачувана обрамбена кула, која зидом, а како причају
и тајним прокопом стоји у свези са порушеном тврђавом на узвишеним стјенама покрај Врбаса с ниже исте планине. Под тврђавом на
Врбасу био је негда и камени мост, од којег се виде још ноге са обје
стране воде.
На малој ријеци Крупи (ову ваља разликовати од велике Крупе на
Крајини), која изобилује вкусном планинском рибом пастрмом, и која
од извора до ушћа нема ни пуна 2 сата, окрећу сукно ваљарице хаџиАбитаге Ђумишића и његова брата из Бањалуке. Те прекрасне питоме
земље око манастира данас су њихова својина, а спахије су од 200 православнијех кућа у томе предјелу. Преко Врбаса сдесну страну према
порушеном граду Звечају ниже утока Крупе у Врбас имају неколике природне пећине више Врбаса, које се зову калуђерске испоснице,
гдје су се некад побожни
подвижници спремали за
онај свијет.
Манастир Крупа врло је стародревна, и можда потиче из 13. вијека.
Дугачка је са олтаром 52
аршина, а широка само 16
аршина. Зидови су до више прозора још узгор-масивно озидани. Ластавица
више западних врата до 40
аршина висине, има на ћемер сведено округло велико окно, по свој прилици
ради вида у цркви. Камени оквири прозора сви су
у цјелости и добро су очувани. Довратне прагове од
западних и јужних врата,
као и једну плочу из цркве
са натписом однијели су
Турци и употребили при
зидању једне џамије.
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Основа манастирског комплекса пре последње обнове, 1987-2009.

Од сјеверне стране на цркви није било прозора, него уз црквени
зид подигнута је била пространа трпезарија са прозорима на сводове,
који су још у цјелости и добро су сачувани до каменог корнијежа од
другог спрата. У ову су водила једна врата из олтара покрај црквене
ризнице, а ћелије су калуђерске биле над трпезаријом. Поред трпезарије с јужне стране био је подрум и још неке три зграде, од којих
се види много камење са темељима. Зидови, који су још узгор, тако
су тврди, да би се с великом муком дали порушити, јер су сливени с
кречом као у какве тврђаве. Олтар је највише страдао, али се још у
њему види „горње“ затрапезно мјесто, гдје архијереј сједи за вријеме
апостола, кад служи. У цркви од колона нема ни трага, јер су и оне
разнесене кроз дуго вријеме. Озидана костурница пред часном трапезом још се види са неколике главе и костура, које су путници раскопавали тражећи блага. Изван цркве са јужне стране осуле су се многе и
огромне надгробне плоче или стећци, који су обраслу у ситну шуму.
На једној плочи нађосмо ове знакове: полумјесец, звијезду и крст.
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Стећак с јужне стране манастирске цркве

Храм је цркве био св. Пророк Илија, на који се дан многи народ
сабирао и у таквој множини, да се по предњу на једној њиви клало по
70 волова ради гозбе народне. Манастир је давно запустио“.10
Црква која је дуго, вековима чак, била без крова, Ко сановићевом обновом је, не само покривена, него јој је дозидан и звоник на
западном делу и набаљено звоно у Аустрији, чија ће га војска већ
у првом рату против Срба скинути и претопити у муницију. Ново
звоно набаљено је по сле Првог, а Други свет ски рат је пожурио да
већ 1941. године усташком руком запали иконо стас и све што је у
цркви могло да гори, па кад је пао кров пало је и звоно (тешко 360
кг) и разбило се. Партизани су пред крај рата Цркву Св. Илије користили као бункер и митраље ско гне здо. Деценију по сле рата народ је почео да полако поправља своју цркву, а права обнова почела
је тек 1987, по сле археолошких истраживања годину пре, 1986. Археолошка истраживања су открила до ста гробова, празних, изнад
којих су биле лепо кле сане, али неукрашене плоче. Закључак је
био да је гробље старије од цркве, „што ће се поузданије утврдити
прецизнијим датовањем гробних укопа. Двије зидане гробнице се
налазе изван цркве, источно, на про стору остатака правоугаоног
пре звитерија“.11
10
Пр ви шема ти зам право славне српске ми тро поли је бањалучко-бихаћке за
го дину 1901. Фо тотип ско из дање Сто го дина послије, Ба ња лука 2001. стр: 8789.
11
Званичан сајт Епархије бањалучке, Активни манастири; Љиљана Шево: Манастир Светог Илије у Крупи на Врбасу.

МАНАСТИР КРУПА НА ВРБАСУ

239

Освећење манастира Крупа

Данас, црква изгледа као да је од новог камена зидана, а није; отац
Саво каже ми да је то све стари камен, стари зид (“све до изнад прозора“), али је све наново фуговано. Изнад улаза у храм је дрвена настрешница са гвозденим крстом, вероватно рађена код истог мајстора код
којег су направљене и дрвене степенице за звоник и простор за хор.
Између цркве и конака (северна страна) данас је све заравњено, уређено, а у опису који је дала Љиља Шево читамо: „Уз сјеверну страну цркве у Крупи се налазе пространи темељи читавог комплекса објеката.
На основу њиховог распореда, аналогија са споменицима савременим
цркви Светог Илије и вијести које пружају историјски извори може се
претпоставити да се ради о темељима и доњим дијеловима зидова манастирских здања и пратећих економских објеката. У овим темељима
је ископавањем нађено неколико фрагмената скромно профилисаних
довратника и допрозорника, архитравно или ручно ријешених.“12 С
источне стране храма и данас су добро видљиви остаци старих некропола – учини ми се као да се сад извлаче испод олтарске апсиде. На јужној страни манастирске порте је огроман стећак, и данас као у време
кад га је видео и описао Саво Косановић: лево је полумесец у кругу, а
десно крст, али ми круг у средини мање личи на звезду, како је то видео митроплит, а више на розету. Крст на стећку има елемената малтешког, у горњем, и руског крста у доњем делу - кад се упореди с категоризацијом и цртежима које је у књизи „Средњевековни манастири
и цркве у Србији“ (Службени гласник, Београд, 2003) дао Душан М.
Комлушки. Цела јужна страна порте је у хладу богатих крошњи липе,
12

Исто.
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Црква и нови конак, данас

чијег мириса не успевам да се ослободим, него га уносим у цркву и
стапам с мирисом тамјана. Унутрашњи зидови цркве су осликани (не
сви), плафонски свод је у дрвету, а од икона изван иконостаса, посебно се лако запази икона Свете мајке Матроне Московске.

Језик, наш језик
Силазимо према путу Мркоњић Град – Бањалука с осећањем
да смо нешто заборавили. Да станемо? Да се вратимо? Да ли су
то подаци о попису из 1991. године кад је у ме сту Крупа на Врбасу
било 1858 становника; 1826 Срба (98,27%), седам Хрвата, 1 муслиман, 14 Југо словена и 10 „остали и непознато“? Да није географски положај овог лепог 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 опазиш. Далеко тамо – далеко око Осмаче и Луњевца ухватила се пла-
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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 Кочићев 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 посве 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 притиснули.
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 Слатке Душе, Сабрана дјела Петра Кочића, књига прва, изд. Бесједа,
Бањалука – Београд, 2002; стр. 71.
14
“О језику Петра Кочића“ у “Петар Кочић – изабране приповетке и Јазавац
пред судом“, изд. Звоник, Београд, 1999. стр: 161.

242

БРАТСТВО

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 нешто 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
Браство, 1928, XXII, 66–79.
Књиге по којима смо написали ове хронолошке белешке и опис манастира
Дивше су ово: 1) Д в е к њ и г е з ап и с н е 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 . Р у в а р ц а , 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
1
2
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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 лековит, 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 попису 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 обновио 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 манастиру Дивши. Ово јеванђелије је увезано у дрвене корице кожом превучене. 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 . Рув а ра ц , Опис српских
фрушкогорских манастира од 1753. год. Ср. Карловци 1905. стр. 187–201 3) Д .
Ру ва р а ц , 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 . С то ј а н о ви ћ , Стари српски записи и натписи. Осим тога потписани је за време
свога бављења у Дивши чинио белешке, којима је допунио напред споменуте књиге.

ИЗ СТАРОГ „БРАСТВА”

245

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 петнаестога 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 сродника.4
У левој певници на зиду до прозора је икона св. Ђурђица са натписом: pomØni g i raba tvoØgw dobrosava 1. 7. 4. 9.
3
4

Љ. Стојановић; Стари српски записи и натписи, бр. 2409.
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 чудотворној 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 светлост 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. чудотворцу 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. Припрата 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 иконостаса 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 подЉ. Стојановић, Стари српски записи и натписи, бр. 2991.
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.)
5
6
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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 шиндром. 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 Никифора епископа пакрачког 15. августа 1733. године. Дошао је у Дившу 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 добротвор, 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 нарочито 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 архиепископа 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 назвали 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, монах 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 договарати 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 болничара, – 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 архиепископ и митрополит Павле Ненадовић рано ујутро, где је одслужио 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 дившанског младог монаха Дионисија. После литургије држано је молепствије над неком Живаном, која је страдала од нечистога духа. Том
8
О њима види опширније Д . Р у в а р ац , 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) Герасим јеромонах, † 1762.
9
Тј. да ђаке манастирске и прњаворску децу учи читати и писати, да их празником и недељом пред литургијом и пред вечерњем учи, и да учи манастирске слуге:
Молитву Господњу, Богородице Дјево, 10 заповести Божјих, Вјерују, тумачење Катихизиса, 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 манастир 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, почео 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. Западно 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, подигао 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 обележава 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 нештински 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 ногом 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 улазом на средини здања, који је улаз данас зазидан. У позадини високо су облаци. Слика има овај потпис записан црвеном бојом: Ïøworß
StØçanovß ¡konopiscß gologlavac a¶ig– 1753. Ова икона је добар сликарски 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 Претече – 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$domß Ïøwdor ¡konopica d¶ng. Дакле и ову је слику сликао
зограф Теодор Стефанов Гологлавац 1753. год, трошком братства манастира Дивше.
Ново темпло манастира Дивше које се спомиње у попису од 1753.
године и за које се каже да се онда тек радило, довршено је идуће 1754.
године, као што сведочи овај запис над царским дверима у цркви манастира Дивше, који и данас имамо:
SïØ iëobrajØn`Ø oltarnoØ prØvëæ i sovØrùisæ pri dØrjavh vsØsvØtlhiùagw
`mpØratora rimskagw gdara çranciska pØrvagw; i vsØsvØtlhiùagw r¡msk`æ
`mpØratrici (i.vo) ungr`i i boØm`i kralici gji mar` ÏØrØë`i vladiqØstvovavùØm$
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 Максим Евросимовић и Јован Петровић из Ирига сребрну кадионицу.
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.
11
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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 инвентару 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, пострижник 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 седиштем 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 резао 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 Господарь 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 по14
15

Књига записна, бр. 516.
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 припрата 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 пустиника, за време архиепископа Павла Ненадовића, за време Кувеждинског 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 изнутра 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. Богородице). 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 манастира 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 припрата 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 апостоли (Спаситељ на престолу и дванаест апостола), а испод апостола 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. Николе 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, покривену храстовом даском, са две луле, и другу мању пред манастиром, 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.
Ових врата данас нема.
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.
18
19
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Попис од 1771.21 спомиње, између осталог, ћелијско здање са запада 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 преминуо је 19. маја 1870. г. у 56. год. свога живота, а родио се у Срб.
Итебеју. – Споменик овај подигао му је његов благодарни нећак кувеждински 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 припрати 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, зелен 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. године. 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 приликом 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 неколико 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 километара, 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.)

Историчар по струци – успешне факултетске студије и докторат
историјских наука на Филозофском факултету 1994. године – омогућиле су јој да се ода проучавању, најпре прошлости свога родног Пирота,
а затим и историје Србије и српског народа у 19. и првој половини 20.
века. Већ њена прва књига о учешћу Пироћанаца у Првом балканском
рату открила је да се ради о једном историчару добре методологије,
добром познаваоцу историјских извора, акрибичног у тумачењу и обради чињеница, писца јасне мисли и лепог стила у излагању својих
судова и закључака. Све ово потврдило се – после неколико мањих
студија, расправа и чланака – у њеној двотомној Историји Пирота и
околине (од 1804. до 1918), стр. 1-619. Велику вредност овог истражи-
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вачког дела дао је и попис 510 приложених фото снимака (највећим
делом досада необјављених). Било је то дело које јој је отворило врата
за сарадњу у САНУ, по посебном позиву, и то за израду једног заједничког макро пројекта САНУ и Универзитета у Нишу.
У оквиру тога, као индивидуални микро пројекат, њој је припало у део да обради тему: Југоисточна Србија у периоду Српске
националне револуције 1804-1878. Као реализација тога пројекта појавило се двотомно дело 2002. године (стр. 1-560). А као наставак
пројекта Института за савремену историју и Министарства за науку
Републике Србије и дело: Југоисточна Србија 1878-1918, у издању
Института за савремену историју (2006, стр. 1-554). Ова три дела, у
обиму преко 1700 страна била су, колико велика похвала од стране
критике, толико и уче стани позив за низ научних скупова у САНУ и
њеним институтима: Историјском, Балканолошком и Географском.
Тако, само у Академијиним одељењима – историјских и друштвених
наука, проф. др Борислава Лилић уче ствовала је са рефератима на
14 научних скупова, а у Академијиним зборницима – Вардарском и
Ко совско-Метохијском, објавила је и предала за штампу петнае стак
радова. На иницијативу Српске право славне цркве, САНУ и њених
института го стовала је са рефератима у Соко Бањи, Краљеву, Призрену, Ко совској Митровици, Куршумлији (Пролом Бањи). Такође,
предала је писани реферат за научни скуп у Вишеграду који је организовала Академија наука и умјетно сти Републике Српске 2004.
године у част про славе 200-годишњице Првог српског устанка са
темом Знаменити Срби Босне и Херцеговине у Милићевићевом „Поменику”. По следње њено дело које се појавило у издањима САНУ за
њеног живота био је Извештај изасланика Милоша С. Милојевића о
стању школа у окрузима Нишком, Пиротском, Врањском, Топличком и Ужичком у Споменику САНУ, CXLII, Одељења историјских
наука, 15, Београд, 2009. године.
Борислава Лилић објављивала је своје научне радове у многобројним часописима научних и научно-културних установа и друштава,
историјских архива и народних музеја појединих градова у Србији: у
„Зборнику за историју Матице српске” у Новом Саду; „Прилозима
за књижевност, језик, историју и фолклор” Филолошког факултета
у Београду, „Зборнику Историјског музеја Србије”; часопису „Братство” Друштва Св. Саве; у Пиротском, Лесковачком и Власотиначком зборнику, „Врањском Гласнику”, нишком „Пешчанику”, зајечарском „Архивском наслеђу”, у издањима крагујевачког Историјског
архива, итд.
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Историјским знаменитостима и догађајима роднога Пирота
посветила је више књига и мањих радова, као и неколико обимних
књига из историјске проблематике ослобођења Југоисточне Србије
1877/78. године: 1) Други српско-турски рат 1877/78. и ослобођење...
(историјска грађа) које је капитално дело са 244 докумената и 53
наслова штампаних дела и фотографија (Пирот 1998, стр. 1-460);
2) Тодор Поповић, Бледе успомене мог живота (Пирот 1996, стр. 1
-146); 3) Тодор Станковић, Успомене (Пирот, 1996, стр. 1-235); 4)
Пирот и околина у сећањима савременика за време Другог српско-турског рата (Пирот, 1998, стр. 1-204).
Осим тога, Институт за политичке студије у Београду издао
је 4 књиге Из Старе Србије, њених радова разноврсне историјске
проблематике – 66 радова (1998, 1999, 2001, 2004. године) на преко 800 штампаних страна. Учествовала је са неколико реферата и
на научним скуповима које је приредио њен Институт за савремену
историју, заједно са Војно-историјским институтом и Удружењем
ратника ослободилачких ратова 1912-1920. (посвећених 1912, 1915.
и 1918. години), као и са рефератом о генералу и председнику Српске
краљевске академије Јовану Мишковићу, под насловом: Мишковићев
опис Књажевачког округа, у организацији Војне академије Србије и
Црне Горе.
У њеној библиографији посебно место имају радови објављени у
часопису „Братство”:
1. Светосавље у Пиротском крају, I, Београд, 1997, стр. 103123.
2. Пиротски крај у плановима Великих сила од Санстефанског
мира до Берлинског конгреса - поводом 120 година ослобођења од Турака, II, 1998, стр. 67-81.
3. Српска књига на територији Пиротског округа до ослобођења
од Турака, III-IV, 1999-2000, стр. 41-52.
4. Школе и просвета на територији Пиротског округа до ослобођења од Турака, VI, 2002, стр. 75-102.
5. Сава Филаретов и Вук Караџић, VIII, 2004, стр. 143-153.
6. Погледи Ами Буеа на улогу Срба у будућим догађајима XIX века, X, 2006, стр. 53-58.
7. Традиционална медицина у Врању и околини за време Турака,
XIII, 2009, стр. 235-244.
Велику пажњу у свом научном раду проф. Борислава Лилић посветила је историји Српске православне цркве и посебно Хиландару.
О томе је публиковала неколико својих књига, али и мањих радова. А
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у сарадњи са Нишком епархијом (досадашњи епископ Иринеј – садашњи патријарх СПЦ) начелно је прихватила да обради новију историју раније Нишке и Нишавске епархије. Изненадна смрт омела ју
је да ову своју намеру приведе у дело. Међутим, још пре неколико
година, за свој рад на црквеној историји одликована је највишим орденом СПЦ - Орденом Светога Саве II реда (највишим за женска лица).
Такође, била је одликована са још неколико одликовања градова Пирота, Ниша и Београда, и другим писменим похвалама и признањима,
плакетама и др.
О личности проф. др Бориславе Лилић, о њеном карактеру и друштвеном бићу имало би да се пуно и похвално каже, али простор
овде омогућава да се укратко помене: покојна професорка била је
– може се рећи – изузетна личност по својој друштвеној комуникацији и опхођењу са људима. Увек љубазна, приступачна, разложна
и добронамерна, спремна да разуме и прихвати и другојачија становишта, импоновала је својим тактом и отменим држањем. Било је
пријатно разговарати са њом и слушати њена излагања и мисли о
најразличитијим темама. У расправама о научним питањима била је
уздржана да даје категоричне судове без довољне аргументације, а
у писању неговала је јасну мисао и јасну реченицу. Као личност била
је ведре природе и живахног темперамента, благе нарави и добре, самарићанске душе, истински хуманиста, у сваком случају позитивна,
умна и честита личност. Они који су је добро познавали, задржаће је
дуго у драгој успомени и великом поштовању. Таква је била проф. Борислава Лилић, личност драге успомене и дужног поштовања. Волела
је свој српски народ и своју земљу и њима је поклонила своја бројна
дела и већи део свога живота. У српској историографији биће забележена као неуморни истраживач, писац велике радне енергије, пожртвовани радник на српској историјској науци. Једном речи, проф.
др Борислава Лилић, многе неузоране ледине српске историографије
оплеменила је својим радовима. У том смислу, њена личност и њено
дело били су, јесу и биће запажени и оцењени као велико достигнуће
српске историографије. Нама који смо остали иза ње, имајући у виду
све оно што је урадила за добробит свога народа и своје земље, не
остаје ништа друго него да се поклонимо и са болом кажемо: била је
велика личност достојна сваке хвале и поштовања.
Владимир Стојанчевић

IZVE[TAJ O RADU DRU[TVA
„SVETI SAVA” ZA 2009. GODINU
У 2009. години Друштво „Свети Сава” није имало бројније активности. Осим неколико већ устаљених програма, у том периоду неколико 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 факултету. 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 Светосавском академијом, која је одржана у фоајеу Етнографског музеја,
којом приликом су додељене награде за светосавске темате ученицима 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, помоћник министра. Као и ранијих година, Министарство се прихватило да буде покровитељ славе и да добрим делом финансира њено успешно одржавање. Поклоне у виду књига, поред Министарства вера,
даровале су наше издавачке куће: Завод за издавање уџбеника, Чигоја

264

БРАТСТВО

штампа, Лагуна, Службени гласник, Геопоетика, Клио, Стубови културе, Нолит, као и Вукова задужбина, Друштво за српски језик Србије, 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 Путниковића. Њихови радови, објављени су у годишњем броју гласила Друштва „Братство 13”, а у јесен, на Сајму књига, изложен је и сам часопис. Овог пута, веома обиман (361 страница), са доста запажених
студија и чланака, о чему су на његовом представљању у Библиотеци 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, Владимир 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 публикације 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 славистичком центру на Филолошком факултету у Београду. Истовремено, стипендија им је помогла и да обиђу нека знаменита места у
Србији.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА „СВЕТИ САВА” ЗА 2009. ГОДИНУ
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Треба истаћи да је сајт Друштва који предано већ неколико година 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 посредника, 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 Републици 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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