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Нови, XIX број „Братства’’, за 2015. годину, садржи 
устаљене рубрике које се у њему негују током скоро две 
деценије излажења, а самим тим испуњава и свој важан 
задатак: да доприноси ширењу свести о духовном богат-
ству нашег народа и повезује га на свим странама света 
у којима живи.

На почетку овога броја објављујемо из рукописа 
Песму Светом Сави  Душана М. Петровића.

На уводном месту објављује се нови наставак пре-
гледне студије „Химна Светом Сави’’ у прошлости и да-
нас Ђ. Перића, који је варијантама Светосавске химне, 
обрађеним у претходном броју ( калуђерска, свештенич-
ка, студентска и грађанска) додао још две - школску и 
општу или званичну Химну Светом Сави, заједно са напе-
вом. И друга тема, која већ у неколико наставака прати 
лик Светог Саве у српској књижевности, употпуњена је 
прилогом о једночинкама Јована Суботића у којима је об-
рађен лик Светог Саве.

У етнолошко-фолклориситчким прилозима (П. Вла-
ховић, Ј. Стојановић Ђорђевић) разматрају се нове теме, 
везане колико за традицију (Амајлије и облици у народ-
ној култури Срба), толико за савремене процесе који се 
одвијају у овој врсти културе (Улога српског народног 
стваралаштва у глобализацији).  

Значајне годишњице и јубилеји у овом броју су обе-
лежени прилогом о Бранку Ђопићу као школском писцу у 
XXI  веку (З. Мркаљ) и Беседом Светомиру Николајевићу 
(Д. Зупан).  

Из пручавања црквене и медијевистичке литературе 
и праксе настало је неколико радова које објављујемо у 
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овом броју – о почецима богослужења на Балкану до по-
четка XIII века, о Доментијану, о појму свете мошти  (Д. 
Калезић, Н. Јоцић, С. Кадић).

Књижевна историја је заступљена са неколико при-
лога - о дубровачким комедијама XVII века, о делима књи-
жевнице Јелене Димитријевић као сведоку времена, о 
библиографским питањима XVIII века (М. Арежина, М. 
Митић, Ж. Војновић).

Са данашње раздањине посматрано, веома слико-
вита сведочанства о поштовању култа Светога Саве 
и о прославама Дана Светога Саве доносе написи Све-
тосавље као духовни темељ и национални путеводитељ 
„Цариградског гласника’’ (Љ. Чолић) и Прослава Светог 
Саве 1941. у Краљеву, Скопљу, Суботици и Београду (С. 
Јешевић).

Рубрика Срби у свету (Д. Зупан), у којој из броја у 
број представљамо српске заједнице у свету  овога пута 
је посвећена Србима у Румунији. Садржи неколико бо-
гатих прилога у којима је представљена ова тема и из 
историјске и из савремене перспективе.

Уз још неколико прилога из области историје и кул-
туре (Б. Миљковић Катић, С. Недељковић) ову свеску 
„Братства„ закључује прегледан и исцрпан Извештај о 
раду Друштва у 2014. години (Д. Зупан).

Уређивачкиодбор



УДК 821.163.41-1

PESMA SVETOM SAVI

Свети Саво, свече и роде, 
где је данас пут до слободе?

Овај пут је низ раскрсницâ,
гледам људе: не видим лица!?

Пут се овај топи под ногом... 
И поп, видим, тргује Богом!?

Не дај, роде, да ти посрнем, 
дај ми, свече, да се подигнем; 

покажи ми пут до слободе, 
Свети Саво, свече и роде.

ДушкоМ.Петровић

Србија, Београд, Врачар, 11. фебруара 2015. 





„HIMNA SVETOM SAVI” U PRO[LOSTI I 
DANAS (2)

Апстракт: Поред већ наведених варијаната текстова Све-
тосавске химне (калуђерскa, свештеничкa, студентскa и грађан-
скa), у овом огледу аутор представља још два текста: школску и 
општу или званичну  Химну Светом Сави. Саопштава се, поред 
текстова, њихов историјат и време у коме су настали. Напев је 
остао исти, онако како га је записао и објавио српски компози-
тор и мелограф Корнелије Станковић. 

Кључне речи: Текстови Светосавске химне, редакције 
учитеља Михаила М. Протића и Станоја Николића, те Синода 
српске цркве.

Највећи српски светитељ и први српски архиепископ, Свети 
Сава (о. 1174-1235/6), оснивач православног светосавља у Срба, про-
слављао се и као патрон (заштитник) српске школе и просвете. Сла-
виле су га и српске школе, почевши од 1810. године, када је звоно са 
његовим ликом даровано Великој школи у Београду. А потом и 1812. 
године, у Земуну, где је у школи прослављен свештањем св. водице, 
резањем славског колача и певањем пригодних песама (тропара и кон-
дака) у његову част. Касније је прослављање Светог Саве по школа-
ма током XIX века јако учестало и свака школа, била она основна, 
средња, виша или висока трудила се да што свечаније прослави свог 

УДК 821.163.41-14.09
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патрона.1 Уз обредни део, уследила би, поред бројних рецитација, и 
пригодна песма Светом Сави – Ускликнимо с љубављу Светитељу 
Сави. У школским оквирима она је због своје популарности прогла-
шена за химну, поред државне химне Боже правде, и тако се наводи 
све до данас. Кад је то било? 

5. Редакција ’’Светосавске химне’’ србијанских учитеља 
Михаила М. Протића и Станоја Ј. Николића 

Деведесетих година XIX века јавља се нова једна редакција 
српског текста Светосавске химне, која је углавном певана по шко-
лама, а прихваћена од школске омладине. Тако се она може назвати 
школска или ђачка Химна Светом Сави. Важно је да се истакне: да 
је ова редакција текста Светосавске химне у директној вези са дана-
шњом општом или званичном  Химном Светом Сави, која се наводи 
из године у годину по свим црквеним календарима и публикацијама 
Српске православне цркве.

Колико је данас познато, школску редакцију српског текста Химне 
Светом Сави први су унели у своје школске уџбенике певања учи-
тељи Михаило М. Протић (1860-1894)2 и Станоје Ј. Николић (1860-
1900)3. Учитељ Михаило Протић је објавио Збирку дечијих песама у 
Београду 1889 године, у којој се под бр. 9 налази и текст и мелодија 
Химне Св. Сави. А учитељ Станоје Николић је такође у Београду 1889. 
године објавио Збирку песама у којој је под бр. 3 навео текст и мело-
дију Химне Св. Сави. Протић је свој уџбеник наменио деци „за нижу 
основну школу’’, а Николић „за ученике гимназија’’. Обе књиге, данас 
веома ретке, играле су улогу уџбеника за певање и примењиване су 
у школској настави у тадашњој Краљевини Србији. И у једном и у 
другом уџбенику тада се први пут уместо пригодног наслова Песма 
Светом Сави изричито наводи наслов: ХИМНА СВЕТОМ САВИ! 

О проглашењу пригодне песме Св. Сави за х и м н у, изгледа да 
није постојао никакав посебан писани документ; то је учињено брзо и 
спонтано. Свакако да би вредело и даље трагати по архивама и другде 
за одговором на питање: како је ова трећа српска редакција текста 
Светосавске песме постала Химна и ко је, заправо, њен прави песник. 
Да ли је то био Михаило Протић или Станоје Николић, или неки пес-

1 О слављењу Св. Саве по школама видети студију М. Веселиновића: Свети Сава, 
школски патрон у Срба, Браство Св. Саве, књ. XII / XIII, Београд 1908. 

2 Protić, Mihailo M, Građa za leksikon pisaca Jugoslavije, Novi Sad 2o14, VI tom, 427. 
3 Nikolić, Stanoje M., Leksikon pisaca Jugoslavije, Novi Sad 1997, tom IV, 419.
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ник из учитељских кругова који је остао анониман, то је засад тајна. 
Оба заслужна учитеља умрла су врло млада, иако се радило о људима 
веома даровитим, па је иза њих остала једна недоумица више. Док се 
питање аутора треће српске редакције Светосавске химне у потпу-
ности не реши, ову текстовну варијанту, звану  ш к о л с к а, можемо 
условно приписати поменутим учитељима. У њиховим уџбеницима 
стоји овај текст: 

ХИМНА СВ[ЕТОМ] САВИ

Ускликнимо с љубављу светитељу Сави, 
Српске цркве и школе светитељској глави; 
Српска дика -  школска слава, 
Добри пастир Свети Сава, 
Појте му, Срби, песму и утројте! 

Благодарна Србијo, пуна си љубави, 
Према твоме пастиру Светитељу Сави;   
Босна и Херцеговина, 
Светог Саве дедовина, 
С тобом славе славу, Светитеља Саву.  

Здраво Среме, Банате и Србијо Стара, 
Фрушка Горо, чувај нам тело кнез-Лазара! 
Црна Горо, сестро мила, 
Здраво и ти с нама била, 
Да славимо славу -  светог оца Саву! 

Милешево слави се телом Светог Саве, 
Кога славе сви Срби с оне стране Саве; 
Синан-паша ватру пали, 
Тело Светог Саве спали, 
Ал’  не спали славе, нити спомен Саве. 

Пет векова Србин је у ропству чамио, 
Светитеља Саве име је славио; 
Чуј нам и сад песму, Саво, 
Светитељска наша главо, 
Поживи нам Краља нашег Александра! 

Да се српске све земље скоро уједине, 
Сунце правде, слободе да нам једном сине; 



БРАТСТВО16

Да живимо сви у слози, 
Свети Саво, ти помози! 
Почуј глас твог рода, српскога народа! 
(о.1889)

Текст ове редакције Светосавске химне објављен је и у заједнич-
кој књизи М. М. Протића и Ст. Ј. Николића Дечје песме (у један, два и 
три гласа) за нижу основну школу, Београд 1891, бр.12. са насловом: 
Ускликнимо! Изнад мелографског записа стоји: Корнелије Станковић; 
текст није потписан. Прво што у овом тексту примећујемо јесте да 
је прва строфа адаптирана према школским потребама, јер се у њој 
наглашава да је Свети Сава светитељ српске православне цркве, али 
и патрон српске школе. И на школско славље позивају се Срби сви 
и свуда. Набрајају се све српске земље, крајеви и покрајине у који-
ма постоје српске школе и жеља да се сва српска школска деца ује-
дине у заједничкој прослави. Друга промена види се у петој строфи. 
Помиње се владар Краљевине Србије („Поживи нам краља нашег 
Александра’’). То је био престолонаследник Александар Обреновић 
(1876-1903), који је владао Србијом у периоду 1899-1903. Текст Химне 
Светом Сави могао је да буде написан најраније -  у  п р в о ј  години 
његове ране владавине, па се датира најраније 1889. годином. 

Ако упоредимо текст ове Протић-Николићеве редакције Свето-
савске химне са првим и осталим записима исте песме, запази ћемо 
врло мало сличности. Ова варијанта је задржала исти или сличан об-
лик строфе (тзв. метричко-мелодијски образац), али их наводи само 
шест; а затим и цео њен текст, осим уводне, прве строфе, говори јасно 
да је овде реч о сасвим новој оригиналној песми у част Св. Саве. У 
свом тексту она распламсава патриотско-родољубиве идеје свег Срп-
ства под окриљем Светог Саве. Она наводи већину територија где 
Срби живе, па је много касније у том смислу допуњавана и другим и 
другачијим строфама, на основу којих су настале нове варијанте тек-
ста ове песме. Тих нових текстовних варијаната је већи број, али их 
не наводим, јер прелазе оквире овог рада. Ипак, треба поменути још 
један занимљив пример текста Светосавске химне, из књига професо-
ра и песника Јована Живојновића (1870-1926), који је заједно са ком-
позитором Исидором Бајићем (1878-1915) написао циклус кратких 
драматизованих позоришних комада Српске забаве; изводили су их 
радо о Св. Сави ученици Српске гимназије и Више девојачке школе у 
Новом Саду. Бајић је том приликом објавио два текста Химне Светом 
Сави, један на црквено-словенском, други на српском. Овај други са-
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држао је само две строфе, од којих је прва позната Ускликнимо с љу-
бављу, а другу је врло лепо песнички срочио проф. Јован Живојновић 
и она гласи: 

Православља сводом си Српство заклонио
А у рајском насељу место Роду свио, 
О светило српско право, 
Слава Теби, свети Саво! 
Појте Њему, Срби, песму и утројте!4

Довољно је, на крају, да поменемо, да је текст нове Протић-Ни-
колићеве школске Химне Светом Сави потиснуо у заборав све прет-
ходне редакције ове песме и остао као најсвечанија пригодница коју и 
данас, у нешто измењеној редакцији званичне или опште химне пева 
свеколико Српство. 

6. Званична Химна Светом Сави

Текст званичне Химне Светом Сави, који је прихватила и уобли-
чила Српска православна црква, врло често се наводи у многим црк-
веним публикацијама, а редовно сваке године у православном кален-
дару. Захваљујући томе, текст се јако популаризовао и прихваћен је у 
српском народу као један од најсветијих и најпознатијих српских пе-
сама. Постоје два ретка издања текста званичне Химне Светом Сави 
које је усвојио и издао Св. Архијерејски Синод Српске Православне 
Цркве, оба различита и без године издања. По томе што су оба штам-
пана у приватној Штампарији „Раденковић’’, Београд, Поенкарова 22, 
претпоставља се да су објављена п р е Другог светског рата, јер су 
после рата све приватне штампарије затворене од партизанских вла-
сти. Оба издања текста Химне Светом Сави нису иста; једно издање 
доноси дужи текст са чак девет строфа, а друго краћи са пет. Оба из-
дања штампана су у 12-ни, имају необележене 4 стране текста. На пр-
вој страни дужег текста Химне стоји портрет Св. Саве до појаса како 
десном руком благосиља, а левом држи украсно Јеванђеље; а на истом 
месту уз краће издање Химне стоји слика Св. Сава благосиља Српчад. 
Уз оба издања штампан је и Тропар Св. Сави на црквенословенском 
руске редакције; у краћем издању додат је и превод на српски. Уз исто 

4 Српске забаве, Написао и издао Јован Живојновић, песме за певање компоновао 
Исидор Бајић. У Новом Саду 1904. Упореди: Ђ. Перић: ''Химна Светом Сави у ва-
ријантама и нотним записима, Православна мисао, св.27, 1980, с.43-54.
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издање постоји и краћи текст који гласи: „Своје обичаје наш народ 
чува суревњиво, преноси и одржава свесно с љубављу и у најтежим 
искушењима. Срођени с животом и бићем, део су њега самога, не 
могу се одвојити од живота народнога.’’ Тај краћи коментар потписан 
је иницијалима Н. Ш. које је тешко данас разрешити. Оба издања су 
веома ретка данас, а штампана су, то се мора рећи, на хартији лошег 
квалитета са неквалитетном израдом фотографија. Пошто су текстови 
обеју Светосавских химни различити, преносимо оба текста, дужи за 
који мислимо да је и старији и краћи који је млађа редакција текста 
слична данашњој. 

I. 
ХИМНА СВЕТОМ САВИ5

[1] Ускликнимо с љубављу светитељу Сави
Српске цркве врховној свештеничкој глави
Тамо венци тамо слава
Где наш српски пастир Сава
Појте му Срби песму и утројте 

[2] Данас слави све Српство светог оца Саву
Српске цркве и школе светитељску главу 
Добри пастир свети Сава 
Српској деци школска слава 
Појте му Срби песму и утројте

[3] Мила наша Србијо, земљо племенита 
Са свих страна сви Срби с мора и Дунава
К небу главе подигните 
Саву тамо угледајте 
Саву српску славу пред престолом Творца  

[4] Благодарна Србијо пуна си љубави 
Према своме пастиру светитељу Сави 
Цело Српство слави славу 
Свога оца Светог Саву 
Саву српску славу пред престолом Творца 

5 Готово цео текст Химне објављен је без ускличника и знака интерпункције; тако 
га преносим.
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[5] Милешево слави се телом светог Саве
Кога славе сви Срби с обе стране Саве
Синан паша ватру пали
Тело светог Саве спали  
Ал’ не спали славе нити спомен Саве 

[6] Ти из Свете Горе [нам] дође оче Саво 
Браћу своју измири Немањића славо 
Свештениче цркве сјајне 
Духовниче свете тајне 
Саво светитељу међу апостоли 

[7] Да се српска сва срца с Тобом уједине 
Сунце мира, љубави, да нам свима сине 
Да живимо сви у слози 
Свети Саво ти помози 
Почуј глас свог рода, српскога народа 

[8] Војводина питома: Срем, Банат и Бачка 
Славонија, Банија, Лика и Крбава 
Једним срцем славе славу 
Свога светог оца Саву 
Појте му Срби песму и утројте 

[9] Херцег-Босно с Крајином гнездом соколова 
Стара наша Србијо и Македонијо 
Црна Горо сестро мила 
Здраво и ти с нама била 
Да славимо славу светитеља Саву

II. 
СВЕТОСАВСКА ХИМНА

Ускликнимо с љубављу 
Светитељу Сави, 
Српске Цркве и школе -  
Светитељској глави. 
Тамо венци тамо слава, 
Где наш српски пастир Сава: 
Појте му, Срби, 



БРАТСТВО20

Песму и утројте! 

Благодарна Србијо, 
Пуна си љубави 
Према своме пастиру 
Светитељу Сави. 
Цело Српство слави славу 
Свога оца Светог Саву 
Појте му, Срби, 
Песму и утројте!

С неба шаље благослов 
Свети отац Сава, 
Са свих страна сви Срби 
С мора и Дунава, 
К небу главе подигните,  
Саву тамо угледајте: 
Саву, српску Славу 
Пред престолом Творца. 

Да се српска сва срца
С Тобом уједине, 
Сунце мира, љубави 
Да нам свима сине; 
Да живимо сви у слози, 
Свети Саво, ти помози: 
Почуј глас свог рода, 
Српскога народа!  

Пет векова Србин је 
У ропству чамио, 
Светитеља Саве 
Име је славио. 
Свети Сава Србе воли 
И за њих се Богу моли: 
Појте му, Срби, 
Песму и утројте. 

Прва редакција Светог архијерејског синода Химне Светом Сави, 
од 9 строфа, укључила је и неке стихове школске Светосавске химне 
из 1889 године. То се запажа поређењем 1, 4, 5 и 7 строфе званичне 
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химне са одговарајућим строфама школске. У том поређењу треба на-
вести још две опаске, једну негативну а другу позитивну. Редакција 
Синода у првој строфи: Ускликнимо с љубављу светитељу Сави враћа 
стих из старијих, претходних редакција: Српске цркве врховној свеш-
теничкој глави. Пошто је ту изостављена  ш к о л а, патронат Светога 
Саве, прави се нова, а излишна друга строфа у којој се наглашава: 
српске цркве и школе. То је оптеретило текст песме. Али, у седмој 
строфи редакције Синода види се једна позитивна и исправнија ин-
тервенција у односу на строфу истог садржаја школске редакције. Па 
тако имамо: 

школска редакција:                          редакција Св. Синода:
Да се српске све земље скоро уједине           Да се српска сва срца с 
      тобом уједине 
Сунце правде, слободе да нам једном сине    Сунце мира љубави да 
      нам свима сине,

Да живимо сви у слози, 
Свети Саво, ти помози! 
Почуј глас свог рода, српскога народа!  

Земље где Срби живе, онда и данас нису увек и српске. А и земља 
чија није била, чија неће бити, кажу стари. И зато је исправнији и 
боље пронађен стих: да се сва српска срца на дан Светога Саве, 
ма где били у свету, у слози и љубави уједине славећи успомену свог 
највећег светитеља, који им је очувао веру, нацију и српско име. То 
је својеврсни отпоздрав светитељу на трону његове славе и интимно 
осећање сваког Србина, Српкиње и Српчета да у дан његове успомене 
потврђује да је уз Њега и са Њим. 

Друга редакција текста Синода Светосавске химне боље је засно-
вана. Сведена је на пет строфа. Строфа је добила нов, издужен облик, 
који је превладао још од 1912. године. Тако се наводи и у црквеним 
календарима Св. архијерејског синода. Званичном тексту Химне Све-
том Сави у другој редакцији, која има такође сличности са школском 
редакцијом учињена је једном приликом само једна напомена: није 
добро установљен  р е д о с л е д   строфа. Предложено је да текст пет 
строфа буде боље повезан и да он треба да изгледа овако: (1) Усклик-
нимо с љубављу, (2) Благодарна Србијо, (3) Пет векова Србин је (4) С 
неба шаље благослов, и (6) Да се српска сва срца. 

Будући да је у школској редакцији испред строфе са почетним 
стихом Да се српска сва срца, наведена строфа Пет векова Србин је у 
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ропству чамио, тако је требало поступити и у званичном тексту: прво 
строфа Пет векова, која евоцира прошлост, затим: С неба шаље бла-
гослов, која не постоји у школској редакцији и накнадно је допевана, 
и на крају Да се српска сва срца. Почевши од 2014 године, у цркве-
ним календарима се објављује нова редакција Химне Светом Сави од 
седам строфа, и то је треће издање Св. архијерејског синода српске 
православне цркве. Тај текст такође има своје одлике и мане и о њему 
није место да се овде расправља. Питање редоследа строфа у Свето-
савској химни, наиме, које строфе оставити, а које коначно одбацити, 
тако да текст не буде ни сувише дугачак, ни сувише кратак, мора се 
оставити за посебну расправу и не само духовника, него и песника 
и књижевника. Предмет ове студије био је да се упознамо са исто-
ријатом текста и напева Химне Светом Сави, са њеним редакцијама 
и редакторима у прошлости. Колико смо знали и могли тај дуг роду 
смо испунили... 

ЂорђеПерић

THE HYMN TO SAINT SAVA IN PAST AND PRESENT

In the history of the Hymn to Saint Sava, there was a period when this song, 
being suitable to various occasions, was adopted as an anthem. This happened 
when the celebration of Saint Sava became common not only in churches but also 
in schools. The paper presents an analysis of two redactions of the Hymn to Saint 
Sava – the school redaction and general (or official) redaction.
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Корнелије Станковић (1831-1865)
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Корнелије Станковић: Ускликнимо с љубављу, за мешовити хор, Беч 1858.



ULOGA SRPSKOG NARODNOG 
STVARALA[TVA U GLOBALIZACIJI

Апстракт: Циљ овог саопштења је да скрене пажњу на про-
цес глобализације, истакне улогу српске народне културе, зна-
чај Савеза аматера Србије у неговању народног стваралаштва у 
чувању идентитета српске друштвене и државне заједнице и у 
нашем и у будућем времену.

Кључне речи: сабори, музика, костими, игре, песма, оби-
чаји

Увод

Крај XX и почетак XXI века отворили су човечанству неколико 
веома осетљивих проблема. Један од њих је „глобализација“ која бит-
но утиче на све области човековог живота и човековог окружења у 
простору. Глобализација утиче на промене у друштву, култури, еко-
номији и доводи до драматичних проблема не само у економији него 
и у целокупном политичком, друштвеном и културном животу. По-
ред тога отвара многе проблеме између неразвијених и развијених 
земаља. Овим процесима, сасвим разумљиво, захваћена је и Србији 
у свим областима живота. Томе је изложено, и то веома негативно, и 
српско народно стваралаштво.

УДК 316.42(497.11)
398(497.11)
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Глобализација

Међународни монетарни фонд је дефинисао глобализацију као 
„растућу међусобну економску зависност свих светских земаља, коју 
је створило повећање и разноврсност броја међународних трансак-
ција робе и услуга, као и размена капитала и убрзана и генерализована 
технолошка размена“.

Појам „глобализација“ обухвата и условљава све промене у 
друштву, култури и економији у свету. Глобализација изазива и ус-
ловљава одређени међународни развој идеја, преузимање културе, об-
ликовање односа међу становништвом.и уклапање у одређени стил 
живота који капитал намеће. Духовно стваралаштво мањих и нераз-
вијених заједница са мање развојем економијом се занемарује и фи-
нансијско трговачким трансакцијама усмерава у културу већих и еко-
номски развијенијих заједница. 

Глобализација је наметнула процес транзиције који се веома не-
гативно одражава у Србији и на демографском и на културном плану. 
Од земље са високом стопом наталитета и природног прираштаја, са 
високим растом укупног становништва, са младом старосном струк-
туром, са обимним спољним и унутрашњим миграцијама и са равно-
мерно распоређеним становништвом, Србија се у ери глобализације 
трансформисала у земљу са ниским укупним растом становништва, 
ниском стопом наталитета и природног прираштаја, са порастом сто-
пе морталитета, пољуљаним старосним стаблом, ниским стопама 
спољних миграција, све конфликтнијим размјештајем становништва 
и убрзаном урбанизацијом, чији су процеси дубоки,а тенденције ду-
горочне. Све се ово дешава у кратком времену и у време глобализа-
ције веома негативно одражава на наш политички, друштвен и кул-
турни идентитет.

Појава Мајкрософта

Глобализација или данас чешће названа „корпоративност“ је про-
цес који се у данашњем времену, нажалост, све више намеће као оз-
наку новог раздобља, односно као раскид са сазнањима стеченим у 
историјским процесима у прошлости. Живимо , заправо, у времену 
у коме је све убрзано и у коме се вредност човека мери једино нов-
цем који поседује. Због тога глобализација заборавља на одреднице 
„пре Христа“ или „после Христа“, односно „пре нове ере“ и „после 
нове ере“.У глобализацији је мерење времена „пре Христа“ и „после 
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Христа“ изгубило значај па се за то употребљавају иницијали „БГ“ 
изведени из имена и презимена енглеског оснивача компјутера (Била 
Гејтса -односно Bill Gates) што симболично указује да су се ствари де-
шавале пре појаве Мајкрософта и после појаве Мајкрософта (пре БГ и 
после БГ). На овај начин глобализација показује да оно што се деша-
вало пре двадесетак година за савремену цивилизацију спада у стари 
век. Те вредности се у савременом животу, заправо, морају заборави-
ти и једино мерити мерилима садашњице Све оно што се догађало 
пре појаве персоналних рачунара не треба памтити него заборавити, 
јер је другачије од онога што се догађа у садашњем времену па и пре 
неколико година. Многима може изгледати да је то груб исказ, али ако 
се загледамо у данашњу реалност онда такви искази нису далеко од 
истине.

Садашњост заснована на капиталу као основној вредности живо-
та не признаје, сем новца, никакве друге вредности. По савременом 
схватању културно наслеђе и етнички идентитет су бесмислица. Али, 
такво схватање које намеће глобализација ипак се не уважава. Иден-
титет, у коме културно народно стваралаштво има посебну улогу, буд-
но чува вредности сваке етничке заједнице.

Народно стваралаштво

Сваки народ, па и наш, има своја миленијумска обележја, која 
чине његов идентитет. У том оквиру културно народно стваралаштво 
представља окосницу српског народног живота. Оно се може уочити 
у етничкој историји, кући и култури становања, одећи, исхрани, оби-
чајима, народној религији, фолклору и у свим другим видовима ду-
ховног и материјалног стваралаштва. Али за ову прилику, биће нешто 
више речи о лирским народним песмама, одликама епског ствара-
лаштва и значају народне музике, игре и обичаја. О свему што се не-
гује на саборима народног стваралаштва који се у Србији одржавају..

Главну одлику културног народног стваралаштва представља то 
што је оно било и столећима остало изражајно средство свих слоје-
ва српског и других етничких заједница које су долазиле у додир са 
српским народом. У њему су, ходом кроз векове, живом речју сељака и 
сељанки, стараца и старица, момака и девојка, чобана и ратара и дру-
гих друштвених слојева, приказана схватања лепоте и тегобе минулих 
времена, хтења садашњих времена и наговештена визија будућности. 
Народно стваралаштво је у великој мери утицало на писану књижев-
ност и многе друге видове уметности. Нашим културним народним 
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стваралаштвом напајали су се, не само антички и средњовековни пис-
ци , већ су у њему и хуманисти препорода и ренесансе налазили „из-
раз идеја праведности, једнакости, слободе од сваког присиљавања и 
од свих предрасуда. Било је и остало израз изворног оптимизма и при-
знања законитости човекових нагона“. С разлогом је писао Војислав 
Ђурић да су се и романтичари и реалисти ослањали много и често на 
ово народно стваралаштво. У нашем духовном народном благу нашли 
су велику потпору и истраживачи народног живота, јер им је оно ре-
шавало тајне минулих епоха, схватања, превазилажења, или омогућа-
вало тумачење одређених појава из културног наслеђа и друштвених 
односа. Од Вука Караџића наовамо откривена је једна „комплексна 
традиционална народна књижевност“ која и данас тече. Пример за то 
су песме, приповетке, пословице, загонетке, реторика, театрологија, 
на пример, са аутономним обликовањем тематике и језика анонимних 
стваралаца који су говорили језиком и духом народа. У усменом на-
родном стваралаштву приказана су схватања колектива, издвојено је 
и сачувано оно што је опште и што, као такво, има општу вредност.

Лирска песма

Наша усмена народна лирика која се пева у различитим прили-
кама потиче из велике старине. Њен садржај упућује на првобитну 
словенску заједницу па и на знатно дубљу старину. Главно обележје 
народне лирике је, као што је уочио и Вук Караџић, њен врсни саби-
рач, осећање живота које избија из обредних и обичајних народних 
песама које се и данас певају. Обредни део песма прати промене у 
природи током године, а други део прати три најзначајнија догађаја у 
људском животу - рођење, свадбу и смрт. 

Обредним песмама се прати буђење природе (на ранилу, 
ђурђевданским, ускршњим, лазаричким, спасовданским и краљичким 
обредима). Уз поменуте, додолске и крстоношке песме су се јављале 
од случаја до случаја.

Друга обредно- обичајна група песама нераздвојно је везана за 
рођење, женидбу и смрт. То су песме које прате рођење детета, сватов-
ске песме и тужбалице.

Сватовске песме су веома бројне. Сваки тренутак из свадбеног 
обреда има одговарајуће стихове. Пропраћена је веридба, скупљање 
сватова, одвођење невесте, невестино довођење у младожењин дом и 
слично. Ту су стихови посвећени куму, старом свату, барјактар, војво-
ди, младожењи, невести и низу других личности.
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Тужбалице, за разлику од песама посвећених доласку новог чла-
на на свет и свадбеном церемонијалу, су непоновљиве. Тужбалица је 
песма тренутка чија снага, због момента у коме настаје лежи у одлом-
ку и амбијенту у коме настаје. Свакоме се на испраћају са овога света, 
заслуге мере аршином који му припада по реду животних догађаја, 
водећи рачуна о месту и јавном мњењу.

Поред поменутих постоје лирске песме са верским садржајем, 
као и посленичке песме које се певају уз рад. Љубавне песме су нај-
бројније. Оне су се, пролазећи кроз време, мењале више него друге. 
Сваки тренутак љубавних осећања добио је одјек у стиху а скоро сва-
ки крај у Србији дао је таквом тренутку посебно обележје. 

Љубавној лирици могу се придружити и такозване војничке и пе-
чалбарске песме Али, и једне и друге (војничке и печалбарске) су од-
раз одређених друштвених кретања.

Готово све напред поменуте врсте песама праћене су музиком и 
игром. Песма, музика и игра су нераздвојне у српској народној кул-
тури., уосталом као што то јасно показују и Сабор народног ствара-
лаштва.

Епска песма

Епске песме представљају знатан део усменог културног народ-
ног стваралаштва. Оне се , као што је познато по садржају, групишу у 
циклусе у којима су предмет опевања појаве и догађаји разноврсног 
порекла: од митолошких схватања природе и друштва преко јунач-
ких мегдана до борбе за националну и социјалну слободу. То је јуна-
штво у сукобу са насилницима, човечност и праведност у људским 
односима, оданост у љубави и пријатељству, то је, најзад, смрт у мери 
коју највише захтева лепота живота. У епској песми се слика народни 
живот као и у другим видовима усменог народног стваралаштва. У 
овим песмама се, међу бројним темама , могу издвојити песме о по-
реклу становништва, о друштвеном животу, о стаништима, о оружју, 
о свечаностима, о играма, о обичајима, о веровањима и многе друге. 
Ово су само нека питања. Многа су остала недирнута, ненаговештена, 
прескочена. Сетимо се само неких женских ликова који се јављају у 
епици. Мајка Југовића је, на пример, ненадмашан лик жене из народа, 
а Косовка Девојка, видарица и болничарка, била је сушта реалност 
у многим нашим ослободилачко- одбрамбеним ратовима. Епске пес-
ме се сматрају за главну вредност нашег културног стваралаштва јер 
кроз јавни суд о људима и догађајима врше часну друштвену улогу.
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Усмено народно стваралаштво обухватило је све гране народног 
живота и постало његов нераздвојни и препознатљиви део кроз који 
се најбоље утврђује обликовање српске етничке заједнице и њеног 
културно историјског значаја не само у минулом него и у нашем вре-
мену.

Народна музика

Преци Срба су још у прадомовини иза Карпата своје верске оби-
чаје и обреде пратили свирком, песмом и игром. Ови облици ства-
ралаштва служили су, уосталом као и данас, за забаву у одређеним 
приликама. Срби су за забаву и игру и пре и по доласку на Балкан-
ско полуострво, користили рог, трубу, свиралу, бубањ и гусле, о чему 
сведоче и антички извори. Војници цара Маврикија заробили су 591. 
године у близини Константинопоља (садашњег Цариграда) три Сло-
вена- односно Србина- за које се каже да су у рукама, уместо оружја 
имали лирицу, односно гусле. Знатно касније монах Теодосије бележи 
да је Немањин син Стефан (првовенчани) често при столу (односно 
гозби) властелу увесељавао музиком с бубњевима и гуслама. Утврђе-
но је да је српских гуслара било 1415. године на двору пољског краља 
Владислава Јагелонског. У повељама Стефана Душана се говори о 
свирцима (свирачима) са фрулом коју су свагда са собом носили, уо-
сталом као и пастири за стоком. У XIV и XV веку се помињу гајде и 
рог који су пастири користили за свирање.

Срби су приликом доласка на Балканско полуострво у VI веку 
ушли у две етничке, политичке и културне зоне. које су се од севера 
према југу сучељавале у поречјима Велике и Јужне Мораве. Источ-
но од ове границе доминирала је византијска а западно од ње рим-
ска килтура што се и данас може осетити у музици, свирању,певању 
и игрању Источно балканском припада унисоно двогласно певање у 
стилу свирања на гајдама и кавалу а западно балканском секундно 
двогласно народно певање. Српска народна музика углавном спада у 
источну балканску групу под утицајем црквене музике коју су Срби 
примали преко православља., али су додали и своје мелодијске фразе 
којих нема у грчком певању, што сведочи о осамостаљивању. и ства-
рању самосталне целине. Српска народна музика је утицала и на црк-
вену и кроз народне обреде прилагодила је потребама свакодневног 
светосавског схватања народног живота. Уосталом то умногоме пот-
врђују проучавања савремене народне музике у Србији. Проучавања 
у народу недвосмислено указују на континуитет традиционалног му-
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зичког стваралаштва, које се данас, стицајем глобализације, све више 
запоставља.

Световна народна музика је повезана са многим догађајима из 
народног живота. Песме се певају по устаљеном народном ритму и 
мелодијама које представљају значајну одлику у етничком идентитету 
Србије и српског народа.

Истраживачи традиционалног музичког наслеђа уочавају да се 
у пределима Старе Рашке, у којима је настала прва српска држава, 
обликовао посебан музички израз који обједињује музичке линије 
из Шумадије, са планине Шаре и из косовско метохијских предела, 
све до Босне. Ову музику карактерише дубока сета и осећајност која 
представља главне одлике ове музичке зоне. Певање овог музичког 
наслеђа, и мушког и женског, одликује озбиљност, смиреност, госпо-
ственост и мелодиозност са одређеном мистичном меланхолијом.

Традиционалну музику одликује и изражавање различитих ду-
шевних расположења. Уз ведрину, радост необузданост ритма, тугу 
или сету, налази се и обележје карактеристично за сеоску средину у 
свакој широј или ужој предеоној целини Србије. Музика из јужних и 
централних области ширила се у време робовања под Турцима, преко 
миграција, и у просторе северно од Саве и Дунава.

Гусларско певање подсећа на певање рапсода прастарог Хомеров-
ског стила. Привлачи пажњу ритмом и склопом мелодијских фраза, 
што такође представља једну од одлика српског традиционалног му-
зичког наслеђа, преко кога се у данима робовања чувала наша исто-
ријска самобитност и етнички идентитет.

Народна музика се изводи на древним музичким инструментима. 
у које спадају оне музичке направе које су донете из прадомовине, 
затечене код становништва Балканског полуострва или су позајмљене 
из друге средине. Музички инструменти које је градио наш човек су 
гусле, двојнице и гајде. Из старословенске заједнице донети су дудук, 
дипле, бубањ, сопиле и рог. Са стране, из занатске производње, су 
преузети : зурле , труба, виолина и хармоника. Дипле и гајде су дошле 
из византијске културе. Народни музички инструменти, уосталом као 
и музика и песма, имају своја локална обележја. (материјал од кога 
се праве, називи, орнаменти, техника украшавања, начин свирања, 
на пример). Многи нови музички инструменти су обезбедили своје 
место у народном животу па се могу сматрати народним музичким 
инструментима. Традиционални инструменти доживљавају известан 
препород преко фолклорних ансамбала који негују музичко наслеђе и 
народне игре као део нашег целокупног народног стваралаштва.
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Народне игре

Народне игре спадају у уметност у којој се заједничка осећања 
изражавају покретима. Сврставају се у етничку категорију, јер пред-
стављају лако препознатљиво културно народно обележје На народне 
игре први је скренуо пажњу Вук Караџић а од средине XIX века нао-
вамо посветили су им пажњу бројни истраживачи народног живота.

Појам „народне игре“ обухвата различите физичке и психичке ма-
нифестације у којима се изражавају или преплићу радост, туга, култ 
и разне друге сцене које обележавају народни живот у ширем смислу.

Народна игра је синкретичка јер у себи обједињује текст, мело-
дију и покрет, а све то у целину повезује ритам као основно обележје 
игре. Сада српске народне игре имају друштвено забавну и обредну 
функцију.

Основу за сагледавање вредности игара чине њихови помени у 
историјским списима (бесовске, сатанске, ђаволске), затим представе 
игара на средњовековни фрескама и надгробним споменицима. Али, 
у том погледу за сагледавање значаја игара незаменљива је богата на-
родна традиција која и данас, упркос свему, живи у народу.

У Србији се може издвојити неколико већих етно кореолошких 
подручја. У сваком се игра на сличан начин, али унеколико и различит 
у односу на остала кореолошка подручја. У Панонском делу Србије 
превлађује равничарски начин играња Подручје централне Србије у 
етнокултуролошком погледу чини спону између равничарске и пла-
нинске зоне. Јужно и западно од централног простире се динарско 
етнокореолошко подручје. Игре југа Србије се простиру правцем то-
кова река Ибра и Јужне Мораве. Тимочко етнокултуролошко подручје 
захвата пределе у поречју Тимока и његовог планинског залеђа.

Народне игре прате народни живот и обичаје српског народа у 
свим његовим видовима. Није сасвим јасно са каквим су играчким 
фондом Срби дошли на Балканско полуострво. Али, без обзира на су-
чељавања, додире и утицаје разних културних преплитања, успели су 
да створе, обогате и сачувају народну игру као један од јасних и зна-
чајних показатеља српског етничког идентитета.

Народно глумовање

Народно глумовање, у појединим приликама везаним за поједине 
догађаје, празнике и друге поводе, кроз покрет, реч, музику и игру, 
приказује на својеврстан начин, народни живот у свим његовим обли-
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цима. На својеврстан уметничко изражајни начин оживљавају обреди 
и обичаји. У оквиру тих приказивања, кроз традиционално културно 
историјско наслеђе, народно глумовање чини један од облика српског 
етничког бића и српског народног идентитета. Због тога се народно 
глумовање, као посебан вид традиционалног народног стваралаштва, 
схвата као саставни део народног живота и његовог уметничког изра-
жавања 

Обичај

Обичаји су искуством и навиком створене одредбе које, како как-
ви закони, иако нигде нису били записани, управљају целокупним 
животом и радом дотичне заједнице. Они прате цео људски живот. 
Због тога се говорило : „Боље је село да пропадне него адет“, односно 
обичај. Због тога што су везани за биће једне заједнице, обичаји се 
сматрају њеном основном карактеристиком. Обичаји су етничка од-
лика одређене заједнице. Познато је, на пример, колико је крсно име 
специјално обележје српског народа и какву је улогу имало домаће 
васпитање чију су основу чинили обичаји.

Обичаји се деле у пет група. То су:
1. Друштвени или социјални обичаји који регулишу и уређују од-

носе између појединих друштвених група и међусобне односе , из-
међу појединаца.

2. Економски обичаји су они по којима се обезбеђује одржавање 
егзистенције

3. Религиозни обичаји су они који регулишу однос према божан-
ствима и вишим силама (богомоље, жртве, рођење, свадба, погреб, 
подушја и друго)

4. Правни обичаји регулишу нормалан ред у друштву или се по-
моћу њих поремећени односи враћају у нормалу. Ту спадају. регули-
сање свађе и распре, куповина и продаја, деоба имања или добити, 
кажњавање кривице и друго.

5. Медицински обичаји помажу у одржавању здравља и лечењу 
болести.

Ова подела обичаја није без приговора јер многи од обичаја могу 
спадати у две или виши група, према ономе како се кад примењују и 
схватају. 

Обичаји су, без обзир на њихову категоризацију, део идентитета 
одређене заједнице који се мора уважавати у њеном представљању и 
битисању.
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Улога државе у чувању народног стваралаштва и нашег 
идентитета

Идентитет је, кратко речено, постигнут када се створи јединстве-
на свест о одређеним вредностима које представљају наше обележје 
и обележје наше друштвене заједнице. Српски етнички идентитет се 
заснива на елементима културе у коју спада језик, православље (од-
носно његова варијанта Светосавље), историјска прошлост, патри-
отизам, слобода, једнакост, право и индивидуално право, духовна и 
материјална култура. Идентитет је наша народна песма, музика, игра, 
обичаји и све оно што негује, развија, чува и оплемењује наш народни 
живот. 

Поставља се питање колико наша држава у ери глобализације 
чува наш народни идентитет ?

Држава је основни чинилац који има посебну улогу у чувању 
своје земље и њеног идентитета Дужност државе је да развија патри-
отизам, очува духовност свога становништва и његовим чувањем и 
усавршавањем најбоље допринесе развоју своје земље и њеног угледа 
и у својој средини и на међународном плану.

Данас је веома јасно да се ниједна заједница не може очувати уко-
лико не развија духовну надградњу своје земље и свога народа. Зада-
так сваке државе је да у првом реду улаже у људске ресурсе. Једино се 
помоћу културног наслеђа људских ресурса може створити потребан 
прогрес и изградити нове вредности које су неопходне за очување и 
даљи развој сваке заједнице. Важна обавеза сваке државе је да изнађе 
начин којим може да одговори изазовима и сачува баштину свога на-
рода и да тако допринесе њеном развитку.

Поставља се питање да ли наша државна заједница обраћа по-
требну пажњу на чување нашег културног наслеђа и о примени тога 
духовног блага у развоју земље ? Неки примери са којим се сусрећемо 
у свакодневном животу у то нас не уверавају. Довољно је подсетити да 
је Народни музеј Србије, који у свакој земљи, па и нашој, представља 
институцију високе културе, већ неколико година затворен за јавност. 
Исти је случај са Народном библиотеком Србије. Не поклања се до-
вољно пажње и не улаже се довољно у образовање и неговање нашег 
традиционалног културног наслеђа. Уместо тога постоје институције 
„Велики брат“ и „Фарма“, на пример, које у сваком нормалном људ-
ском бићу изазивају гађење. Држава такве радње не спречава већ им у 
медијима даје неуобичајено велики публицитет.
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Кафићи су заменили читаонице. У некадашње књижарске про-
сторе уселиле су се кладионице. Алкохол, дрога па и проституција 
све више узимају маха у свакодневном животру. Подржава се орга-
низовање „поворки поноса“. Неки министри и њихови помоћници то 
хвале и подржавају. Телевизијски програми су испуњени порногра-
фијом,приказивањем разарања, приказивањем свирепости свих врста, 
понижавањима људског бића у свим облицима. Доминира страва и 
ужас. Приказују се крађе, убиства, пљачке, насиље, криминал и дру-
ги пороци од којих се нормалним особама диже коса на глави. То се 
омладини сервира као порука за углед, за животно опредељење које 
треба прихватати и следити, на које се треба угледати. Некадашњем 
домаћем васпитању у савременим условима се од стране државе не 
придаје никаква важност. Домаће васпитање је замењено светогрђем 
и разним другим сценама у којима људски живот и људско достојан-
ство немају никакву вредност. Књига се све мање чита. Домаће васпи-
тање и учење у школи се сматрају пороцима.

Поменуте су неке појаве које су данас, у ери глобализације, доми-
нантне и које се веома негативно одражавају на развој целокупног на-
шег друштва и његовог научног, културног, политичког и друштвеног 
стваралаштва. Најбољи доказ за то су дискусије које се, на пример, 
воде у парламенту. Његош је у једној прилици рекао :“Да се море пре-
твори у мастило а небо у лист књиге бијеле, не би се наши јади испи-
сали. Ово је малено место за нашу тугу“ ! Држава је дужна да свом 
народу омогући чување свога етничког лика и његове препознатљиво-
сти и у минулом и у времену које следи. 

Улога Савеза аматера Србије у чувању културног идентитета

Поставља се питање каква је улога Савеза аматера Србије и дру-
гих чувара народног стваралаштва у свему напред реченом? 

Одавно се указује на позитивну улогу и значај Савеза аматера Ср-
бије у чувању етничког идентитета. Народно стваралаштво, које Са-
вез аматера Србије негује, има трајне поруке. Савез аматера својим 
активностима окупља и мобилише духовну снагу и доприноси демо-
кратизацији целокупног духовног народног стваралаштва. Делатност 
Савез аматера Србије, поред чувања и преношења изворне духовне 
народне културе, доприноси њеном ширењу и спасавању од заборава.

Савез аматера подстиче и организује бројне манифестације које 
инспиришу омладину за чување и оплемењивање нашег традицио-
налног културног наслеђа. Уосталом, последица оваквог приступа су 
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такмичења која се организују у разним крајевима Србије и издвајају 
поједини ансамбли за општи Сабор народног стваралаштва чије се 
одржавање, благодарећи пре свега ентузијазму, уз крајње скромну фи-
нансијску помоћ државе. По угледању на делатност Савеза аматера 
Србије, на пример, развило се одржавање Мотива Хомоља, Вражо-
грнског точка и бројних других фолклорних манифестација у цен-
тралној Србији и Војводини.

Сабори народног стваралаштва које подстиче и организује Са-
вез аматера широм Србије показују да нема непремостивих препрека 
између стваралаштва народа и уметничког стваралаштва. Сабори су 
права својеврсна светковина културе, ослобођена романтичарскх при-
меса и мистификација, оригинална по идејама и ефикасна по оства-
рењима. Сабори повезују народ у целину и потпомажу кристализацију 
народне свести која је веома неопходна у условима савремене глоба-
лизације. Сабори су народна манифестација која је одолевала и одо-
лела времену и одолевајући свим искушењима, чувају наше народно 
стваралаштво, развијају се и постају огледало народне душе и наше 
народне судбине. Сабори су манифестација која нас чува од заборава 
и подстиче да истрајемо на традиционалном културном континуитету 
и његовим савременим иновацијама.. Савез аматера Србије нам, кроз 
саборе и друге манифестације, указује шта је значио и колико нас је 
тај културни континуитет кроз векове одржавао и колико је постао 
обележје по коме смо у културном свету постали препознатљиви.

Културно наслеђе и фолклорно стваралаштво српског народа које 
се и у писаном облику хронолошки може пратити од XII века нао-
вамо,а посебно од Вука Караџића, преко кога је постало доступније 
Европи и свету,убедило је Гетеа, Грима, Проспер Меримеа, Мадам 
де Стал, Фридриха Крауса, Герхарда Геземана, Габријелу Шуберт, 
Пољака Оскара Колберга, Николаја Кравцова, Јернеја Копитара и 
многе друге културне прегаоце у свету да је наше културно наслеђе 
најбољи показатељ хомогенизације српског народа у свим прилика-
ма.. То сабори, које организује Савез аматера Србије и сада потврђују.

Савез аматера Србије се већ неколико деценија, уз веома скромну 
помоћ Министарства културе Републике Србије и уз помоћ појединих 
центара у унутрашњости земље и њеног становништва, захваљујући 
ентузијазму неуморних истраживача нашег народног стваралаштва, 
стојички одупире разури нашег културног народног наслеђа и у земљи 
и у расејању. Манифестације Савеза аматера Србије уверавају нас да 
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све што је једанпут створено у народу не престаје да се надграђује и 
прилагођава новом времену. На тај начин најбоље се супротставља 
онима који, у процесу глобализације, виде прилику да се ово благо, 
вековима изнедравано из главе народа, одстрани и прекрије велом за-
борава. 

Манифестације Савеза аматера Србије, показују да наша земља 
има велико духовно и материјално стваралаштво које је било и остало 
завидан прилог светској културној баштини. Треба имати у виду да 
култура коју негује Савез аматера Србије најбоље показује да наше 
народно стваралаштво и у време глобализације, представља драго-
цен фонд у културном наслеђу Европе и света. На основу тог фонда 
који негује Савез аматера Србије, нама се отвара пут у Европу и свет, 
без обзира на то, што нас је та Европа у новије време безразложно 
стављала на стуб срама. 

Манифестације Савеза аматера Србије најбоље показују којим 
методама наше културно народно стваралаштво треба усмерити пре-
ма будућности. Ове манифестације помажу да се преко традиционал-
ног народног стваралаштва младе генерације постепено укључују у 
савремени друштвени, културни и политички живот. То је истовре-
мено и путоказ супротстављању дроги,алкохолизму, коцки и ширењу 
разних болести које глобализација све више намеће и поспешује. 
Стваралаштво Савеза аматера Србије подстиче младу генерацију на 
дружење са књигом коју, као средством за чување својих и препозна-
вање европских и светских вредности, глобализација запоставља. 

Савеза аматера Србије има и свој часопис. у коме се приказује 
жива веза народа и његове интилигенције. То долази до израза у игри, 
песми, традиционалној одећи, у беседама којима почиње сваки са-
бор народног стваралаштва као смотра културних збивања свеукупне 
народне баштине, и уочава значај чувања, преношења и развоја на-
родног стваралаштва, културе и образовања То подстиче и негује Са-
вез аматера Србије и даје свој огромни прилог кључним елементима 
нашег културног наслеђа у које спада патриотизам, историјска про-
шлост, слобода,, право и индивидуално право у стваралаштву, чувању 
материјалне културе и целокупног народног стваралаштва по коме 
смо били препознатљиви и у нашој земљи и у свету. Кроз манифе-
стације Савеза аматера Србије и у глобализацији се најбоље чува наш 
етнички и културни идентиет.

ПетарВлаховић
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ROLE OF SERBIAN FOLKLORE IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION

Summary: End of the 20th and start of 21st century brought a couple of very 
sensitive issues to humanity. One of them is “globalization” which is significantly 
influencing all areas of life and living space. It brings changes to society, culture, 
economy and dramatic problems, not only in economy, but also in political, social 
and cultural life. Globalization also opens many issues between developed and 
undeveloped countries in the worlds. These processes also occur in all areas of life 
in Serbia. Serbian folklore has also been negatively affected by these processes.

The goal of this paper is to draw attention on process of globalization, empha-
size the role of Serbian national culture, importance of Serbian Amateurs Associ-
ation in preserving of Serbian folklore and cultural identity for present times, as 
well as for the future. 

Key words: sabori, music, dress, dance, song, customs
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AMAJLIJE I OBLICI U NARODNOJ 
KULTURI SRBA

Апстракт: За предмет овог рада изабрано је изучавање амај-
лија са аспекта дејства њиховог облика. Амајлије су, према арха-
ичним веровањима, предмети магичних моћи који могу зашти-
тити човека који у њих верује, као и његов иметак. Веровања 
у амајлије позната су свуда у свету. Иако потичу из наjдубље 
старине, веровања у амајлије трају и данас, у релативно модифи-
кованој форми. Због тога што су заједничко добро света, писац 
овог рада склон је да их сматра универзалном вером човека.

Дејство амајлија долази од њихових натприродних својста-
ва која се огледају у начину постанка, материји и облику. У 
овом раду пажња је усмерена на изучавање амајлијских обли-
ка и њиховог магијског дејства. У амајлијама српског народа 
појављују се т р и облика као доминантна: троугао, који пред-
ставља „громовна стрелица“, четвороугао, чији облик изражава 
„крст“, и круг, који остварује везани конац или бројанице. Иако 
је материја надмоћна и пресудна у свему, показало се да и облик 
има снажну улогу, јер је у њега човек унео своју мисао и поруку, 
и дао му бројна симболичка значења.

Кључне речи: облик, материја, громовна стрелица, крст, ко-
нац, бројанице.
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РЕЧ НА ПОЧЕТКУ

У општој култури народа, амајлије су се показале као универзал-
но средство вере и веровања. Њихово постојање заснива се на људ-
ском убеђењу да им одређени предмети доносе срећу и да их чувају 
од несреће. Такве предмете верујући људи називају својом „срећом“, 
или амајлијом. У питању су предмети за које народ верује „да су ис-
пуњени неком вишом силом“1.

Сам појам „амајлија“/ „хамајлија“ потиче од турске речи: hamail, 
hamayli, што значи „ предмет који сујеверни људи носе стално са со-
бом да их тобоже штити од зла“2; а исто значење има и реч „талис-
ман“, која је у наш језик ушла преко арапског и грчког 3. У традици-
оналној култури Срба народна веровања су имала јако упориште, и 
дуго су се задржала, готово до наших дана, па је очекивано да имамо 
и своју реч, а то је: „урочњак“4, то јест: предмет који служи за одбрану 
од злих сила, од урока или несреће.

Амајлије несумњиво стоје у вези са прастарим веровањем давног 
човека у општи свет природе који га је окруживао, и у наду у помоћ 
од свега око њега. Човек је створен као део природе, и његов скок у 
друштвену заједницу, чини нам се, да је од њега учинио располућену 
личност. На једној страни морао је хтео-не-хтео остати веран природи 
и њеним законима, а на другој чинио је нове кораке у свом неминов-
ном цивилизацијском уздизању.

Архајски човек је веровао да му природа може и жели помоћи, уз 
услове узајамног поштовања. Веровао је у биљке, животиње, пред-
мете, богове и демоне. Иако је са једнима био на истој страни, а са 
другима на супротној, морао је ипак са свима бити у слози, било из 
страха, било из искуства. Све ово има одјека у предметима које је још 
тај давни човек изабрао за предмете своје заштите, и одредио их у ту 
сврху, за повремену примену о светковинама из животног и календар-
ског круга, или за сталну, као што је случај са амајлијама.

1 Тихомир Р. Ђорђевић, Деца у веровањима и обичајима нашега народа, Идеа-Бе-
оград, Просвета- Ниш, 1990, стр. 204. 

2 Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Просвета, Београд, 1991, стр. 
37.

3 Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Просвета, Београд, 1991, стр. 
867.

4 Сима Тројановић, Психофизичко изражавање српског народа поглавито без 
речи, Просвета, Баштина, Београд, 1986, стр. 226.
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Разлози за избор

Да би се схватили разлози због којих су поједини предмети заузе-
ли место у народним веровањима и култури , треба поћи од м а т е р и ј 
е и природних својстава тих предмета. У та својства могу се убројати: 
облик, каквоћа, место и време опстајања. На пример, тврдоћа каме-
на, место растења полудивљег растиња на граничним местима између 
света дивљине и питомине, или дужина века као код тисовог дрвета. 
Природна жеља да одбрани самог себе довела је човека на помисао да 
таква бића и предмети неким надземаљским путем, повољном анало-
гном магијом могу помоћи и њему.

Поред материје, често је веома важну улогу имао сам о б л и к. 
Облик предмета носио је јасну поруку о намери, у оквиру друштвеног 
споразумевања, што се, по природи ствари, преносило и на магијски 
план. Предмети са којима се могло ударити, убости, оружје и оруђе 
којим се могло сећи и убијати, носили су више него јасну поруку у 
самој својој појави. Зато су мали предмети оруђа и оружја израђивани 
и пришивани деци на капу, или у хаљинице, или су ношени на узици 
о врату или око руке, на челу, и слично, јер им је дато пренесено и 
симболично значење да уз помоћ њих могу магијски деловати на не-
пријатеље и демоне.

Материја и облик врло често су ишли руку под руку, и ради јачег 
деловања су удруживани, исто као што је удруживано и више разно-
разних магијских предмета и стварчица. 

У нашим, српским амајлијама, бавећи се већ дуже време овим 
питањем, уочили смо управо одређене материје и облике који су за-
служили поверење нашег народа. У овом раду биће речи о облицима 
или материјализованим фигурама које, у познатом магијском немом 
општењу са околином, основну своју поруку – шаљу управо путем 
свога о б л и к а.

Свака фигура свакако да је састављена од одређене материје, што 
никако неће бити пренебрегнуто. У исто време, показаће се колико је 
некадашњи човек и данашњи човек по нечему сличан. Ево примера. 
Поменута нераздвојивост материје и облика из давнина у неком новом 
руху је чувено јединство форме и садржине. А веровање у предмете, 
што је срж веровања у амајлије, неким новим речником данашњице 
речено, назива се фетишизам.

У српској народној култури, као д о м и н а н т н и о б л и ц и који 
магијски делују и у које човек верује су т р и основна геометријска 
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облика: троугао, четвороугао и круг. Њих чине следећи амајлијски 
и апотропајски предмети: громовна стрелица (као троугао), крст (као 
четворугао), и везани конац са бројаницама (као круг).

ТРОУГАО. ГРОМОВНА СТРЕЛИЦА

Громовна стрелица – објашњење појма

Шта је громовна стрелица? – Према изворима Тихомира Ђорђе-
вића, „стрјелица је стакласти камен за који народ вјерује да је пао с 
неба кад је негдје ударио гром или стријела“5, или да су то каменчићи 
настали од удара грома у земљу 6. 

Ти нарочити стакласти каменчићи који се могу наћи у природи, 
изгледом подсећају на врхове стрела и састоје се од три надовезана 
троугла, „поређана и састављена по висини“7.

Назив „громовна стрелица“ овај камен добио је због начина свога 
настанка, а истим појмом се означава и једнина и множина, јер се го-
вори и о сваком од три каменчића посебно, а истовремено и о једном 
каменчићу као троделној целини. Метонимијска игра: део за целину и 
целина за део, (pars pro toto и totum pro parte), овде се увиђа и у игри 
назива, а у магијском смислу таква ствар је јемство за велике моћи.

Према схватању материје, народ описује тај каменчић као: ста-
класти, кристални, бели, или као белутак. Величине је ораха или зрна, 
а по облику је „глатко затесан са многијех страна, те су на њему по-
стали многи углови“8. 

У материјализацији о б л и к а, троугао је најједноставнија и прва 
остварива фигура, (а има тврдњи и да је најстабилнија). Громовне 
стрелице имају управо троугао као свој основни елеменат.

Громовна стрелица – узроци магијске моћи.
Шта је већ у основи изазивало поштовање људи код одређених 

производа природе? То су начин настанка, облик и материја. Тако је 
и са каменчићем званим „громовна стрелица“. Камен је чврст мате-

5 Тихомир Р. Ђорђевић, Зле очи у веровању Јужних Словена, СЕЗб,53, 1938, стр. 
108; и извори: Братић,Т. А. и Дучић, Ст.

6 Тихомир Р. Ђорђевић, Исто дело, стр. 187-188.
7 Веселин Чајкановић, Речник српских народних веровања о биљкама.Рукопис 

приредио и допунио Војислав Ђурић, СКЗ, САНУ, Београд, 1985, стр. 228.
8 Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник , Нолит, Београд, 1972, стр.102.
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ријал; ударац небеске силе о камен и избијање новог камена из њега, 
притом са нарочитим обликом, налик муњи, несумњиво је казивало 
о моћи свега догођеног у том силовитом и кратком процесу. – Об-
лик стреле јасно је преносио поруку о могућностима таквог предмета, 
односно био његово друго име. Троделна целина казивала је о тро-
струкој снази; нераздвојивост та три дела – о сложној моћи; три као 
једно, и једно као три, упућивало је поруку о удруженим снагама и 
непобедивости; и најзад сам број три , везан са свим што је природа 
дала, носио је свој печат магичности. – Настанак малих земаљских ка-
менчића, од дејства силе која долази одозго, са божанских простора, 
упућивао је на натприродно рођење и својства која морају бити далеко 
јача од земаљских. 

Громовна стрелица настаје од удара грома, и њено порекло је ве-
зано за небо; у исто време, за њен настанак узрок је спој громовне 
силе са земљом. Отуда и могуће својеврсно значење о мушко-женском 
принципу, које се открива и кроз језик у речи „клијање“, која фигури-
ше у једном од доле наведених примера који описују време стрелице 
проведено у земљи до избијања нових каменчића. Неминовно, на по-
слетку, долажење каменчића представља се као рађање.

Називи „громовна стрелица “ и језик симбола
Називи „громовна стрелица“ појављују се још у неколико слич-

них лексичких облика: стрелица и стрјелица (Косово); стрјелица и 
бијела стрелица (у Беранама); стрјелица (у Херцеговини); стрјелица 
од грома (у Босни); стрјелица из небеса (у Буковини, Далмација). Из 
времена историјског робовања Срба под Турцима, Турци у Охриду 
називали су „громовну стрелицу jelb’r’m taši што значи громовни ка-
мен“ 9.

У српском народу, „громовна стрелица“ добила је своје име по 
грому, и заслужила народну представу као о предмету који у себи има 
неке посебне, натприродне , магијске моћи, и који може човеку по-
моћи и заштитити га, уколико у то верује10. 

Све је то језик симбола и значење порука које је природа слала, а 
митски човек разумевао. 

Магијска моћ „громовне стрелице“ лежала је у моћима њена три 
конститутивна елемента: порекла, материје и облика. Пошто удари 

9 Тихомир Р. Ђорђевић, Зле очи у веровању Јужних Словена, 1938, стр. 108-109.
10 Сима Тројановић, Психофизичко изражавање српског народа поглавито без 

речи, Просвета, Баштина, Београд, 1986, стр.139.
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гром у земљу, веровало се да се његова стрелица зарије у земљу па се 
отуд враћа за седам година (Беране), или за девет година (Далмација), 
или за четрдесет година, колико је проборавила у земљи (Скопска до-
лина) 11.

Амајлија – моћ да штити
Страшно дејство грома из којег је громовна стрелица настала, ве-

ровало се да се пренело и на сам тај предмет. Сходно томе, овај пред-
мет требало би да делује аналогном магијом: да у непријатеља гађа 
као гром и да га устрели као стрелица.

С обзиром на изворност и самобитност, „громовна стрелица“ је 
једна од најстаријих ствари у коју се веровало. Веровало се да штити 
од грома , по принципу да „свој на свога неће“, и да је уопште у стању 
да одбрани од злих сила.

У српском народу громовна стрелица је служила као амајлија. 
Носила се на разне начине: Вук пише да такав камен „оставе“ или 
„носе уза се, као какву амајлију“ 12; громовну стрелицу – пришивали 
су на капу или за одело, носили у џепу, или су је качили као приве-
зак о канапу (гајтану) и носили око врата (Чајкановић; Тројановић). 
Понекад је овај каменчић окиван у сребро и ношен „око врата или на 
грудима као заштита од вештица, злих очију, или пак од грома“ 13.

„Дрвене, направљене стрелице“ – као „хамајлије и урочњаци“
Громовна стрелица, тај троделни троугли компактни каменчић, 

деловао је убедљиво својим обликом који подсећа на врх стреле14, па 
је по узору на њега човек почео правити „громовну стрелицу“ и од 
других материјала. Громовну стрелицу правили су најчешће од дрвета 
или метала. Када је у питању дрво, најпознатија материја за израду 
амајлија била је свакако тисовина. Тиса15 је у српском народу најпо-
знатије дрво са антидемонским својствима. Сваки њен део, макар и 

11 Тихомир Р. Ђорђевић, Зле очи у веровању Јужних Словена, 1938, стр. 108.
12 Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник , Нолит, Београд, 1972, стр. 102.
13 Љубинко Раденковић, Симболика света у народној магији Јужних Словена, 

Просвета-Ниш и Балканолошки институт САНУ- Посебна издања, књ.67, Ниш-Бе-
оград, 1996, стр. 260; према: Тихомир Р. Ђорђевић, Зле очи у веровању Јужних Сло-
вена, стр. 187-188.

14 Душан Бандић, Народна религија Срба у 100 појмова, Нолит, Београд, 1991, стр. 
67; према: Т. Р. Ђорђевић; Чајкановић; Тројановић.

15 Веселин Чајкановић, Речник српских народних веровања о биљкама.Рукопис 
приредио и допунио Војислав Ђурић, СКЗ, САНУ, Београд, 1985, стр. 228.
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најмањи комадић, има велике магијске моћи. Поред тога, нарочито 
је била цењена такозвана „предворена тисовина“16. Веровало се да је 
тиса живи створ (Тројановић), и постојали су посебни обреди за њено 
сечење, уношење у кућу, и чување. Ноћно дворење тисовине, праће-
но одређеним прописима, давало је „предворену тисовину“. Чување 
праћено прописом ћутања, ноћног бдења, и обредом „дворења“, обре-
ди су мртвачког култа. Због тога што је имала додира са оностраним, 
тако освећена и посвећена ствар, сматрала се поузданом одбраном од 
демона.

По речима Симе Тројановића, и податку из 19 века, за хамајлије и 
урочњаке „Место камена и метала“ /.../ употребљавале су се и дрвене, 
направљене стрелице“17. Громовне стрелице од тисовине, као и друге 
урочњаке, поред Срба, на Балкану правили су и Арнаути, и пришива-
ли их деци на капу, као средство заштите од урока18.

Живот и магија – оруђе и оружје
Понекад се чини да су живот као стварност, и магија као израз 

нестварности, тако близу, или да су једно. Многе ствари, у обе те гра-
не живота, у почетку нису биле раздвојени. Оруђе и оружје који су 
човеку користили за буквалну одбрану и опстанак, користили су и за 
магијску одбрану. Моћ тих предмета лежала је у својствима јачине, 
оштрине, убодности, сечивости, а човекова мисаона представа при-
менила је њихову моћ из реалног света и на иреални. У каснијим вре-
менима, улога оруђа и оружја остала је и даље присутна у појединим 
обредима, или су по узору истих израђивани мали предмети који би се 
пришивали или качили као урочњаци. 

Тако је старински човек као биће природе, иако је поделио свет на 
ову и ону страну, држао до могућности да врата између светова увек 
могу бити отворена и зато је опрезно стражарио. 

Тихомир Ђорђевић налази да су некад праве камене стреле (за-
право њихов врх) – имале облик као громовне стреле 19; а Бандић, 
говорећи о камену као амајлији, вели да је „занимљива... употреба тзв. 

16 Веселин Чајкановић, Речник српских народних веровања о биљкама.Рукопис 
приредио и допунио Војислав Ђурић, СКЗ, САНУ, Београд, 1985, стр. 228.

17 Сима Тројановић, Психофизичко изражавање српског народа поглавито без 
речи, Просвета, Баштина, Београд, 1986, стр.234.

18 Сима Тројановић, Исто.
19 Душан Бандић, Народна религија Срба у 100 појмова, Нолит, Београд, 1991, 

стр. 67.
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`громовних стрелица`, каменчића који су својим изгледом подсећали 
на врхове стрела“ 20.

Упоређење свакако постоји. У исти мах намећу се и питања: Да 
ли су ти давни људи камено оруђе и оружје израђивали према богом 
даном природном обрасцу? Да ли су користили већ затечене пример-
ке из природе? Колико су примери из природе утицали на човекову 
идеју? Шта је била матрица, а шта производ?

Ово наводимо јер у архаичној представи света, магија је била 
саставни део и практичног живота у којем је коришћено оруђе и 
оружје. Разни заштитни обредни предмети у одређеним обредним 
приликама и у касније време су остали управо из тог асортимана. У 
другим случајевима, како би могли бити стално уз човека и штитити 
га без престанка, израђивани су у мањим димензијама и служили као 
амајлије.

Троугао је један од основних облика и знакова, који је природа 
дала, а човек прихватио. Са прихватањем ствари, неминовно је дола-
зила човекова потреба да промишља ствари и приписује им одређена 
значења. Троугао је сам по себи довољан да се оствари као облик, и 
као симбол усмери на скривена значења. Троугао је основни елеменат 
за неке друге, сложеније, и касније формиране облике. 

Модификације и варијанте троугла, трискелиона, налазимо у 
многим античким народима и њиховој филозофији и религији 21. 

Међутим, оно што нама изгледа важно за ову прилику је да се 
т р о у г а о и код тих других народа доводи у везу са боговима-гро-
мовницима22, што потврђује нашу претпоставку да је у Срба троугла 
громовна стрелица у вези са Перуном, богом грома, да је стара, и да 
потиче још из прахришћанске старо-словенске вере.

Громовна стрела била је оружје бога грома. Громовника Перуна 
из словенске митологије, заменио је библијски Свети Илија. Перуно-
во оружје, па и оружје Светог Илије је „громовна стрела“23

20 Душан Бандић, Исто.
21 Ljubica Janjetović, Globalni znakovi i lokalna značenja, Znakovi i poruke, Časopis iz 

komunikologije, Banjaluka, I,1, str. 47 – 59, 2007, стр. 55-56.
22 Janjetović, Исто.
23 Đuro Franković, sr.scribd.com/doc/189415355/Djuro-Frankovic-Gromovnik-Svet-

Ilija
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2. ЧЕТВОРОУГАО. КРСТ

Крст као општи симбол
Крст постоји у традицији многих народа још од старина. Отуда 

крст се може сматрати као општи симбол. Основни облик крста су 
две праве које се у секу у једној тачки. Са пресеком своје две осе, 
хоризонталне и вертикалне, крст представља „средиште света – тачку 
општења неба и земље“24. У универзалном смислу, крст је повољан 
знак, има „позитивну конотацију“ и везује се за значење живота25. Да-
кле, основно симболично значење крста је – живот. Додавање елеме-
ната на основни облик условило је појаву различитих варијаната и 
значења.

Крст као заштита.
У српском народу крст је сматран као моћна заштита или апо-

тропајон 26. Опште је уверење да к р с т штити од нечистих сила. 
Народна пословица каже: „Бежи к`о ђаво од крста“, што значи: где 
има крста, ту нема места нечистој сили. У дубини ових речи крије се 
значење о чистилишној улози крста. (Потврду о томе налазимо у Бо-
гојављењским церемонијама; а такође и у култовима: смрти, венчања, 
рођења, крштења).

Да би се одагнале нечисте силе, довољно је прекрстити се, или 
учинити знак крста. На поједине предмете исписиван је крст, и так-
ви предмети имали су посебну одбрамбену моћ. По рођењу, детету 
је гаром исписиван крст на образима или на челу, да дете не би било 
уречено. Крстић су везли на дечјој одећици као знак за обележавање: 
свог, човечијег, Божијег, и као знак за ограђивање од оног другог про-
стора који носи супротна обележја. 

У стара времена, а и касније, по примању нове вере, одређено 
дрво се закрштавало, и под њим су се, као на светом месту одигравале 
верске и обредне свечаности. Поред тога, изражена улога раскрсница 
у прастарим веровањима, врачањима и магији, показује и доказује да 

24 Ljubica Janjetović, Globalni znakovi i lokalna značenja, Znakovi i poruke, Časopis 
iz komunikologije, Banjaluka, I,1, str. 47 – 59, 2007, стр. 54, према: Mario Lampić, Mali 
rečnik tradicionalnih simbola, Libretto, Beograd, 2000, стр.66.

25 Janjetović , Исто, стр. 55.
26 Душан Бандић, Народна религија Срба у 100 појмова, Нолит, Београд, 1991, 

стр. 113.
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је знак к р с т а био од значаја у народној култури која је постојала још 
у прехришћанству.

Слика човека у најједноставнијем цртежу је – крст.
Бабица или примаља детета на рођењу изводи ритуале у којима 

се изражава знак крста. Поред наведеног означавања гаром, знак кр-
ста се чини и руком, пресецајући простор, или сипањем воде на све 
четири стране света.

Знак крста руком је пресецање и разграничење простора, на чет-
воро: на горе и доле, овде и тамо.

У свадбеним обредима, млада жито из сита баца на све четири 
стране света: исток-запад, север-југ, и тиме прави и исписује крст 
у ваздуху . Тиме она пресеца простор, и обраћа се немим магијским 
општењем, невидљивим силама, једнима да јој помогну, другима да 
јој не одмогну. Бацање жита је жртва панспермије, и врши се у част 
предака. Они су ти који треба да помогну у продужетку своје лозе, а 
такође и да заштите читав чин свадбе и учесника у њему, јер је свадба 
један од ризичних и пресудних момената у човековом животу.

Такође, у општој давно формираној космогонијској слици о свету, 
свет је подељен на по д в е половине, и по хоризонтали и по вер-
тикали. Замишљене линије, границе, или осе које раздвајају светове, 
леже једна водоравно а друга усправно – и тако граде облик к р с т 
а. Њихово простирање упоље је бесконачно, чиме се постиже исто 
такво и симболично значење. Крст као предмет и материјализовани 
облик, део је тог космичког крста који се простире у бесконачност. 
Стварањем крста, човек ставља до знања да узима један део бескраја 
за себе. Четири крајње тачке крста, замишљено спојене, дају фигуру 
четвороугла. Четвороугао је други облички знак у амајлијама, сложе-
нији од троугла, и са ознаком парности, за разлику од непарности 
претходног.

Тачка у којој се две осе (амбивалентно) и додирују и пресецају – 
је средиште и концентрација њихове моћи, јер се у њој све скупља, а 
ван ње расипа. Осим тога, тачка која саставља је ч в о р, а чвор је имао 
специфичну улогу у свим врстама веровања и обичаја. У друштвеном 
смислу, он је имао улогу „чврсте обавезе“, али се с временом измет-
нуо у магијски чвор, по мишљењу Симе Тројановића27. 

Наведени примери иду у прилог уверењима и тврдњама да је к 
р с т прастари знак, и да је имао своје чврсто место још у паганској 

27 Сима Тројановић, Психофизичко изражавање српског народа поглавито без 
речи, Просвета, Баштина, Београд, 1986, стр. 139.
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култури. (Између осталог, било га је и у архитектури, код градње кућа, 
и распореду њених елемената).

У хришћанству, крст је добио простора, јер је Христос на њему 
разапет, па је био у исто време знак поштовања жртве богочовека и 
симбол који траје и опомиње.

Крст као амајлија
За крст Волис Баџ тврди да је „један од најстаријих амајлијских 

знакова на свету, можда чак и најстарији“ 28.
Према Ђорђевићевој подели српских амајлија на народне, верске 

и комбиноване, крсту се даје место међу верским амајлијама. Код вер-
ских амајлија сматра се да заштитничка моћ долази од њихове везе са 
вером, а не од својстава самих по себи. 

По Бандићевим речима, крст је „као и код других хришћанских 
народа, и код Срба /.../ најраспрострањенија хришћанска хамајлија“ 29.

Међутим, као у свим случајевима наслањања новог слоја на ста-
ри слој, истина је негде на средини. Граница у оваквим поделама је 
веома танка и нужна је само ради лакшег приступа проучавању. О 
припадности верским или народним амајлијама, понекад одлучују 
само нијансе. По истом питању може се говорити и о личном веро-
вању и опредељењу, психолошком колико и социолошком концепту 
веровања. И најзад, зашто поједине верске амајлије не би могле бити 
сматране за в е р с к е – и у старој и у новој вери.

На становишту смо да је крст подједнако паганска колико и 
хришћанска амајлија. Хришћанство је дало његову потврду и дозво-
лило његову даљу употребу, дајући му своју симболику. 

Пошто су амајлије предмети који штите, и које увек ваља имати 
уза себе, или их држати на месту које треба да заштите, крст има за-
служено место да буде једна од најраспрострањенијих и најпопулар-
нијих амајлија код Срба 30 .

Верује се да крст чува од нечастивих сила, и сваке невоље, чове-
ка, његову кућу и иметак.

Крст се израђује од различитог материјала, а најчешће од дрвета 
или метала. Понекад се само извезе концем. Такође се жељени об-

28 E. A. Volis Badž, Amajlije i talismani, “Slobodan Jović“- Bakar, Beograd – Bor, 
1988, str. 141.

29 Душан Бандић, Народна религија Срба у 100 појмова, Нолит, Београд, 1991, 
стр.105. 

30 Душан Бандић, Исто дело, стр.113.
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лик постиже плетењем канапа, низањем шкољкица, или повезивањем 
других ситних предмета. 

Када је у питању метал, избор је широк, а најрадије га праве од 
сребра и злата. У обредној употреби најчешће се користи крст од сре-
бра, што као и много шта друго доводи до подударности митологије 
и медицине. Сребрни крст као заштита и амајлија, носи поред зна-
ка крста и унутрашња својства овог метала, који се у митолошким 
веровањима сматра елементом везаним за Месец, ноћ, хтоне силе, а 
предмети од њега сматрају се граничником између овостраног и оно-
страног31.

Када је у питању дрво, крстићи се најчешће праве од тисовине, 
јер се сматра да предмети начињени од овог дрвета имају нарочиту 
моћ.

У српском народу тиса ужива велико поштовање 32. Тиса се сма-
тра за „часно древо“33. Цењена је у својој свеукупности, а нарочито је 
цењена такозвана „предворена тисовина“. 

Поред тисе, цењено је и много друго дрво, као што је храст и ја-
вор из реда листопадног дрвећа, или све врсте четинара. Четинарског 
порекла је и луч, чија се главна улога у народу везује за појам ватре и 
светлости, и за који се верује да „брани од злих духова и вештица“34.

Крстићи направљени од дрвета или другог материјала користили 
су се код заштите људи и домаћинства. 

Понегде (као на пример у Босни), крстиће од луча стављали су у 
кључаонице како би бранили кућу од злих духова35. 

Крстић као осмишљени и опредмећени облик, носио се и носи се 
као привезак на врпци или ланчићу, са основним значењем припадно-
сти в е р и, и поруком да је онај ко крст носи – под његовим окриљем. 

Поред тога, у народној традицији је познато да су крстић често 
ушивали „у хаљине“ 36, то јест у одело, или на одело и на капу, и слич-

31 Љубинко Раденковић, Симболика света у народној магији Јужних Словена, 
Ниш-Београд, 1996, стр.261; према: Сребрица Кнежевић, Милка Јовановић, Јарме-
новци,СЕЗб 73,1958,стр. 88.

32 Веселин Чајкановић, Речник српских народних веровања о биљкама.Рукопис 
приредио и допунио Војислав Ђурић, СКЗ, САНУ, Београд, 1985, стр.169.

33 Сима Тројановић, Психофизичко изражавање српског народа поглавито без 
речи, Просвета, Баштина, Београд, 1986. 

34 Веселин Чајкановић, Речник српских народних веровања о биљкама.Рукопис 
приредио и допунио Војислав Ђурић, СКЗ, САНУ, Београд, 1985, стр. 169.

35 Веселин Чајкановић, Исто.
36 Веселин Чајкановић, Исто.
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но. Сходно томе да ли је амајлија била сакривена од очију других, 
амајлије су подељене на: скривене и нескривене. Крст у том смислу 
носи се по избору и одређењу његовог власника. Наравно, и условље-
но околностима, друштвеним и историјским, јер је порука амајлијских 
знакова читљива целом човечанству и без речи. Пример: У време по-
кушаја остварења комунизма у социјалистичкој Југославији, к р с т 
би био схваћен као порука о противљењу актуелној идеологији. Или: 
у време ропства под Турцима, „луна и крст“ да кажемо Његошевим 
речима, били су симболи две супротстављене верске и народносне 
стране. 

Амајлије и њима слични симболични заштитни предмети имају 
у целом свету једну заједничку особину, а то је – р а з у м љ и в о с т 
п о р у к е. Зато амајлије и јесу широм света распрострањене и у њих 
се верује, и зато и представљају, по нашем уверењу, заједничку веру 
свих људи света. Најзад, не треба прескочити и чињеницу о њиховом 
дугом, неизбрисивом, и жилавом трајању.

3. КРУГ. КОНАЦ И БРОЈАНИЦЕ

КОНАЦ

Конац или канап довољан је сам себи у магијској употреби. Ко-
нац се везује на тело на одређеном месту: око руке, ноге, врата, пр-
ста, струка, и већ сам обомотај конца ствара круг и затворени облик 
линије. Да би круг опстао, крајеви се везују у чвор. (Узгред, постоји 
више врста чворова и они се користе како ситуација налаже према за-
кону: „ваља се /не ваља се“. ( Види: Миодраговић, Јован, Народна пе-
дагогија у Срба, Београд, 2009)37. И круг и чвор имају важно значење 
у магији. Круг се асоцира са сунцем, и главно симболично значење му 
је непрекидни ток живота и времена. Чвор је тачка која спаја два краја 
једне линије, и утврђује њену границу и облик. Чвор је некада имао 
значење чврсте обавезе, у друштвено-комуникацијском смислу, али је 
с временом прерастао у магијски чвор38.

Везивање конца остварује магијски чин опасивања, чиме се раз-
дваја своје од туђег, питомо од дивљег, и човеково од демонског, и при 

37 Јован Миодраговић, Народна педагогија у Срба или Како наш народ подиже 
пород свој, РТС, РАРА, Београд, 2009.

38 Сима Тројановић, Психофизичко изражавање српског народа поглавито без 
речи, Просвета, Баштина, Београд, 1986, стр.139.
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чему коришћени предмет (конац) игра улогу граничника. Везивање и 
обујмљивање је готово исто што и опасивање.

Конац је основни елеменат сваког предмета за опасивање.На њега 
се могу додати и други предмети. Сви заједно, и поред појединачних 
моћи, по правилу о магијској слози, (да тако назовемо ту појаву), де-
ловаће снажније.

Тако на пример, бројанице су направљене од канапа, чијим пле-
тењем се добијају лоптице или „пуцад“, или се додају привесци. При-
том, и конац и привесци, као основа и потка, имају свако своју сврху, 
а делују и појединачно и заједно.

ЦРВЕН КОНАЦ

Од старина па све до данас, црвен конац се користи као магијска 
заштита и амајлија. Верује се да штити од злих очију и демона.

Детету одмах по рођењу везују црвен конац око руке. Конац треба 
да је од свиле или финог предива. Везивање конца око детиње руке 
представља поруку о томе да новорођени члан сада припада новој 
средини, породици, и да га породица овим симболичним везивањем, 
привезује за себе, и обележава као своје. У исто време, широј околини 
се ова припадност ставља до знања, и јасно указује на супротност 
између својег и туђег.

Поред наведеног друштвеног аспекта, од њега нераздвојни ма-
гијски аспект, показује да се овакви чинови изводе као превенција у 
борби против демона.

Само на овом примеру видеће се разграната симболична значења 
таквих поступка. Везивањем конца на део тела, намерно се жели ство-
рити слика да је нарушена природност и целина, чиме се демони од-
бијају, јер су они заинтересовани само за оно што је скроз цело, склад-
но и непоремећено.

Конац се везан ради заштите од урока, има улогу да дејствује као 
изазовни предмет, и да као такав скрене пажњу на себе, и одврати је 
од детета. 

Обомотан конац, добивши облик круга, као и сваки повез, има 
значење граничника и кружне осе. Оса дели у овом случају тело на: 
горњи и доњи део, и на унутрашње и спољашње поље. Чак сматрам 
да се одвајањем шаке од осталог тела упућује симболична порука и о 
томе да се шака као периферна, оставља да послужи као посреднички 
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фактор између некултивисаног и социјализованог света, и у том слу-
чају, добија амбиваленту улогу да буде или залога, или заклон.

Још један стари и универзални знак постиже се обухватањем руке 
концем и везивањем на крају у чвор39. Чвор указује на заветну оба-
везу чувања, а конац који је добио облик круга , симболизује сунце, 
светлост и живот. Аналогном магијом, све ове добре стране желе се 
пренети на дете и човека.

СВИЛЕН КОНАЦ

Свила као материја није без разлога узета поред практичних и у 
магијске сврхе. Свила се добија на природан начин, помало необичан, 
и тајанствен, из ларве свилене бубе, па би се њен долазак у свет ствар-
ности могао сматрати мистичним. Настанак свиленог конца наликује 
неком специфичном „рођењу“, или доласку из неког другог света. 
Уобичајено је, према народном веровању, да нешто што је мистично 
настало, као такво може магијски да делује. Специфично „рођење“ 
свиленог конца, и две опречне одлике, тананости и отпорности, 
уврстиле су свилу у магијске материје и то магијски чисте за разлику 
од магијски нечистих.

БРОЈАНИЦЕ

Бројанице потичу још из давних времена. Источног су порекла. 
Употребљавали су их побожни људи за „богоугодно одбројавање сми-
рених молитава“40. Будисти су их користили од давнина, а прихваћене 
су и код православаца и муслимана 41. Из верских кругова прешле су 
у народ. 

У народу се б р о ј а н и ц е користе као амајлија и широко рас-
прострањено средство за одбрану од злих сила. Сматра се да штите од 
урока, од злих очију и демона. Везују их око руке малој деци. Носе их 
и одрасли. Веома су популарне. Нарочито се добрим сматрају броја-
нице освештане у црквама и манастирима. Бројанице су једна су од 
ретких старинских ствари у чију се моћ верује и данас и чија се упо-
треба задржала и у народу и у вери. 

39 Сима Тројановић, Психофизичко изражавање српског народа поглавито без 
речи, Просвета, Баштина, Београд, 1986, стр.139.

40 Тројановић, Исто.
41 Тројановић, Исто.
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Изглед бројаница. Израда. Избор руке

Некада су бројанице била састављене од лоптица различите вели-
чине, али се то с временом мењало. Величина и облик лоптица (или 
„пуцади“) су се уједначавали, а додавани су и верски симболи као што 
су иконице, крстићи и друго.

Израда бројаница подразумева боју, материју и изглед. Једностав-
није бројанице праве се плетењем чворова од конца. Сложеније броја-
нице поседују поред тога и придодате иконице. 

Израђују се углавном у три боје: црвеној, плавој и црној. Црвена 
боја је, према прастарим веровањима, јако средство одбране од злих 
сила42.

Бројанице се носе везане око зглоба руке, леве или десне. Избор 
руке на којој ће се носити је ствар личног избора и схватања тајан-
ствености порука и симбола предмета преко којих човек, немушто 
општи са вишим силама.

ОПАСИВАЊЕ И ВЕЗИВАЊЕ

На пољу народних веровања, опасивање је магијски чин, изве-
ден кроз низ главних и пратећих поступака. Циљ сваког чина опаси-
вања је раздвојити своје од туђег и поставити границу између та два 
подручја. Предмет којим се опасивање изводи и остварује игра улогу 
границе, граничника.

Везивање значи исто што и опасивање, или је једна врста опаси-
вања. Опасивање је магијска радња помоћу које се жели извршити 
раздвајање простора и свега у њему на два подручја, своје и туђе, и 
притом се између њих поставља граничник који ту поделу означава и 
озваничава. По рођењу детета, постеља са мајком и дететом опасива-
на је конопцем, лозом, или врежом. Увек помињани принер опасивања 
на човековом телу је појас. Њиме се раздваја горњи део од доњег, чи-
сти од нечистог, и уједно се опасује ч о в е к као нешто што је своје, 
како би се изузео од онога што је туђе и што је изван. Појас се и сма-
тра магијским граничником.

Приликом обомотавања руке концем, или бројаницама, или 
стављањем врпце или ланчића око врата, нема суштинске разлике у 
односу на типичне примере опасивања. Раздвајање два поља гранич-

42 Требјешанин – Жарко Требјешанин, Представа о детету у српској култури , 
Софос, Београд, 2008, стр. 111.
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ником постиже се и код везивања конца око руке, прста, врата, струка, 
ноге.

ОБЛИК КРУГА – РАДЊА И ПРЕДМЕТ; ОМЕЂЕЊЕ И 
ОПРЕДМЕЋЕЊЕ

Обухватом конца око дела тела врши се магијска радња, а пости-
же се облик круга, који има соларну односно животну симболику. Да 
би се остварила магијска аналогија потребно је да се тај к р у г сачини 
кроз о п р е д ме ћ е њ е, да би могло да се изврши о м е ђ е њ е про-
стора.

ЛЕВО И ДЕСНО – ЈЕДАН ОД ЕЛЕМЕНАТА ФУНКЦИОНИСАЊА 
НАРОДНЕ КУЛТУРЕ

Лево је, у митолошкој симболици, демонска страна. Често се де-
шава да се заштитни предмет или амајлија стављају на леву страну. 
Постављањем магијског предмета на леву страну, жели се постићи 
следеће: да се привуку и упију демонске силе леве стране, али жели 
им се у исто време и угодити, приказивањем своје неотуђености од те 
стране. Тако и овде до изражаја долази човеков амбивалентни однос 
према вишим силама, што је заправо један од ставова на којима се 
темељи митолошко-религиозна структура обредне праксе.

Десно је страна божанске исправности. Постављањем магијског 
предмета на десну страну, указује се на покровитељство деснице и на 
њену одбрамбену спремност. 

Поред наведене поделе левог и десног као ђавољег и божијег, у 
нашем народу постоји још подела и различитих уверења о томе, као 
на пример, да је лево - женска страна, а десно – мушка; да је лево – не-
срећно, а десно – срећно, па тако се ваља увек десном ногом ступити и 
учинити први корак при сваком значајнијем послу. Уосталом, и у ши-
роко распрострањеној народној пословици, модерној и данас, каже се 
за неког понекад кад је набусит: Устао на леву ногу, што значи: није 
му од јутра кренуло како треба. 

Повезујући одреднице којима митолошка свест карактерише две 
стране простора и човека у њему, добиће се ови низови. На једној 
страни: десно-мушко-добро-срећно- недемонско-цивилизовано, а на 
другој страни: лево-женско-зло-несрећно-демонско- некултивисано.

Митска свест у томе не види ништа лоше, јер се подела на д в а 
подручја уклапа у општу космогонијску слику и представу о свету 
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и свему што је човек могао досегнути у давна времена и уградити у 
своју културу, обичаје, законе и норме понашања.

* * *

СЛОВО ЗА КРАЈ

Према народним митолошким схватањима, постоје предмети који 
поседују магијску моћ и који су у стању да се супротставе злим си-
лама и демонима, и одбране човека и његов иметак. Такви предмети 
радо су држани као амајлије код себе или у свом дому.

Код магијски моћних предмета, изузетно су цењени материја и 
облик, а такође и начин настанка и порекло. Својства која долазе отуд, 
старинском човеку уливала су велико поверење. У том смислу, од уну-
трашњих својства саме материје били су најцењенији: тврдоћа, от-
порност и дуговечност, а од спољашњих својстава остварени облици: 
углови, зупци, шиљци, бодежи, оштрице, на једној страни, или, круг, 
полукруг, и спирала, на другој. 

Живот свакодневице, који укључује људску заједницу и рад, че-
сто су били испреплитани са обредном и магијском делатношћу и 
мишљу. Њихов квалитет и изглед често су били исти у радној и об-
редној употреби. Чврста и трајна материја обећавала је човеку помоћ 
и преносила представу о аналогним дејствима да сопствену јачину и 
самоодрживост, може пружити и човеку. Поред тога, обличка свој-
ства раног човековог оруђа и оружја, шиљатог и оштрог, подигла су 
се са поља практичности на поље магичности. Симболика и порука 
постала је јединствена и сводила се на значење упозорења и претње 
– зарад одбране и самоодбране човековог живота. Говором симбола 
требало је да човек могућем непријатељу, видљивом и невидљивом, 
најави и предочи равномерност снага и спремност за борбу, борбу која 
се увек водила између две врсте сила: добрих и злих . – Тако, са овим 
изводима из архаичних митолошких представа поново се упућујемо 
ка каснијим достигнућима у науци, у овом случају у етици, где као 
трајне универзалне супротности егзистирају категорије добра и зла. 
Амајлије су показатељ да су добро и зло, као и њихова борба, нешто 
што вечито постоји и траје.

ЈеленаСтојановићЂорђевић
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TALISMANS AND FORMS – IN THE TRADITIONAL CULTURE OF SERBS

Resume: According to ancient believes talismans are objects with magic pow-
ers ascribed to it, which may protect a person and its goods, if the person believes 
in it. Believes into talismans are known to exist world-wide.

A talisman power comes from its supernatural properties reflected in the ori-
gin, matter and form. In this paper the attention has been paid toward a form and 
its magic effects. There are three forms of talisman which are the most dominant 
in Serbian tradition: triangle – which is represented by “lightning arrow”, tetragon 
– which is represented by a “cross”, and circle – which is obtained by tied string 
or chaplet. Although the matter is usually superior and decisive, one can see that 
the form plays an important role as well, because human incorporated his own 
mind and the message into form of talisman, and gave to it an important symbolic 
meaning.

Keywords: form, matter, lightning arrow, cross, string, chaplet.
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PO^ECI SLOVENSKOG BOGOSLU@EWA NA 
BALKANU OD SREDINE £H DO PO^ETKA 
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Апстракт: Хронолошки оквир који се обрађује у раду јесте 
период од доласка ученика Свете браће Кирила и Методија у 
крајеве Јужних Словена до почетка XIII века. Њихов ангажман 
међу словенским живљем био је од пресудног значаја за фор-
мирање јаког словенског националног и црквеног идентитета. 
Ради лакшег упознавања епохе и њеног контекста већа пажња 
је посвећена расветљавању честих политичких промена које су 
уједно мењале и црквену ситуацију. Нестабилност држава зна-
чила је и нестабилност црквених јединица. У то време је Охрид-
ска архиепископија била кључна црквена организација која је 
одржaвала византијску духовну и политичку доминацију. Када 
је реч о богослужбеној традицији ових простора, она није била 
уједначена. Типици монашких традиција су обликовали бого-
службену праксу јужнословенских крајева. Као таква, она задо-
бија облике хомогености тек превагом јерусалимског богослуж-
беног обрасца почетком XIII века.

Кључне речи: петочисленици, Самуилова држава, Охридска 
архиепископија, Димитрије Хоматин, словенско богослужење. 
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Увод

Од времена доласка словенских племена у област Балкана, Црква 
je настојала да их покрсти. Верује се да мисионари, како латинофони 
тако и гркофони, нису имали већег успеха пуна два века због језич-
ке баријере. Масовније примање крштења забележено је тек у време 
српског кнеза Мутимира (860–890), а под притиском цара Василија 
Македонца (867–886). Донедавно се претпостављало да нема сигур-
них доказа за постојање црквене организације међу Србима овог пе-
риода1. Последња археолошка истраживања доносе другачију слику. 
Остаци цркава овог периода доказују да је већ у раном IX веку Ср-
бија имала епископат2. Питање којој црквеној јединици вишег ранга 
Србија тада припада остаје нерешено. За сада је извесно да се Рас у 
другој половини X века налази под Дубровачком архиепископијом3. 
Поред тога, остаје чињеница да тада није дошло до корените духовне 
промене у народу. Узрок овоме опет можемо потражити у неразуме-
вању проповедане речи са једне, и политички мотивисаном мисионар-
ству са друге стране. Ако погледамо Словене који су живели нешто 
јужније, у областима где је грчко становништво било већинско, аси-
милација је била неминовна управо услед сталне употребе грчког је-
зика у литургији. Византија је охрабривала ширење хришћанства на 
словенском језику како из аутентично мисионарских разлога тако и 
због своје дипломатске визије4. У том духу је и одлучено да Света 
браћа Кирило и Методије крену у Моравску. Овде се неминовно от-
вара питање мисије међу Словенима солунске области. Историјски 
извори не дају сведочанства да је вршена христијанизација у тим 
крајевима. Једно од могућих објашњења зашто Византија није ради-
ла на том пољу јесте намера да се тамошње словенско становништво 
лакше асимилује5. Са друге стране, има околности које би могле ићи 

1 Т. Живковић, Црквена организација у Србији до почетка XI века, Београд, 2011, 
стр. 145–163. Исти аутор је сматрао да почетак црквене организације у Србији овог 
периода није могуће тачно одредити већ да је сигурно само то да се услови за ства-
рање озбиљније црквене организације формирају тек у време Василија II (976–1025), 
тачније 1018. године (Исто, стр. 169–170).

2 Ђ. Јанковић, Епископија Србија Дубровачке и Барске архиепископије у свет-
лу археолошких података, Осам векова манастира Милешеве, Зборник радова, том 
први, Пријепоље, 2013, стр. 229.

3 Исто, стр. 235.
4 Д. Оболенски, Византијски комонвелт, Београд, 1991, стр. 98.
5 Г. Јовановић, Свети Ћирило и Методије – мисионари међу Словенима, Култура, 

138, Београд, 2013, стр. 13.
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у прилог мишљењу да је мисија ипак спровођена. Наиме, моравско 
посланство је стигло у Цариград 863. године, а Кирило и Методије 
већ исте, или почетком наредне године, одлазе и са собом носе бого-
службене књиге. Из ове хронологије догађаја следи да су они морали 
раније превести потребне књиге на словенски језик и евентуално их 
користили у покрштавању Јужних Словена6. 

У исто време, Бугари, под притиском Византије, примају 
хришћанство 864. године7. На сабору у Цариграду 870. године, у при-
суству свих представника пентархије, одлучено је да Бугарска мора 
припасти византијској патријаршији. Бугарска није тада добила свог 
архиепископа. Тачно време његовог доласка се не зна. У сваком слу-
чају, када је постављен, припадале су му, поред бугарских, и неколико 
епархија са простора данашње Србије. Такође ваља исправити и доса-
дашњу неправилност у погледу добијања бугарске аутокефалије. Она 
није никако успостављена 870,8 већ на цариградском сабору 879/880. 
године9. Најранији датум који се може узети као релевантан у проме-
ни статуса бугарске архиепископије у виши ранг јесте 934. година, 
што пада у време цара Петра10.

Долазак петочисленика у области Јужних Словена

За панонске Словене несрећне околности које су задесиле наслед-
нике Св. Кирила и Методија биле су од пресудног значаја. Осујећи-
вање ширења и развоја писмености и духовности словенског духа у 
тим крајевима дало је замах развоју истих у средини Јужних Слове-
на11. Као да се само чекала смрт последњег великог ауторитета, Св. 

6 Исто, стр. 21.
7 Д. Оболенски, нав. дело, 103. Нема консензуса око тачности овог датума. Осим 

ове године, поједини научници сматрају да је крштење било 865/866. године. Детаљ-
није у: Г. Подскалски, Средњовековна теолошка књижевност у Бугарској и Србији 
(865–1459), Београд, 2010, стр. 69.

8 Као што се по правилу наводи како у бугарским тако и у српским историогра-
фијама. На пр. В. Златарски, История на Българската държава през средните веко-
ве, I/2 София, 1927, друго фототипско издање 1994, стр. 202–204; Д. Кашић, Исто-
рија српске цркве, књ. I, Београд, 2010, стр. 46.

9 П. Коматина, Црквена политика Византије (843–866), Београд, 2012, стр. 233–
240, (дисертација у рукопису).

10 С. Пириватрић, Самуилова држава, Београд, 1997, стр. 34–36.
11 Добар приказ дешавања после Методијеве смрти дао је В. Јагић у свом чланку: 

Изгнаници из Моравске после смрти Методијеве, Браство, XVII, књ. 29, Нови Сад, 
1923, стр. 19–36.
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Методија (885), да би се угушило све што је створио са својим братом 
и ученицима. После његове смрти почиње прогон ученика. Увидевши 
да за њих у тим областима нема будућности одлучили су да крену на 
југ.

Најужи круг међу њиховим ученицима чинили су: Сава, Горазд, 
Ангеларије, Климент и Наум, познати као петочисленици. Зна се да 
је Методије изабрао Горазда за свог наследника, који је био родом 
Морављанин и имао латинско образовање, али шта се са њим даље 
догађало није извесно12. Савина судбина је такође непозната. Остала 
тројица крећу према југу, у Бугарску. Узроци њиховог усмерења су за-
сигурно вишеструки, од којих су барем два извесна. Наиме, Климент 
је био родом из македонских крајева и знао је од свог учитеља, Св. 
Методија, да кнез Борис трага за ученим људима који могу помоћи 
развоју словенске писмености и одабиру месног становништва за 
свештенство у његовој земљи13. После одушевљеног пријема, Борис 
је морао да одлучи где ће петочисленици радити и под којим околно-
стима. У складу са тадашњим политичким приликама распоредио је 
мисионаре у различите крајеве.

Климент је, будући свесрдно помаган од владара, пуних седам 
година неометано радио на описмењавању месног становништва. Ње-
гово училиште у Кутмичевици је имало двоструки задатак: да оживи 
словенску писменост у народу и да регрутује младе снаге за све црк-
вене функције у држави. За то време успео је да одшколује неколико 
хиљада људи14. Постоји мишљење да је Климент бежећи из Моравске 
са собом вероватно понео, колико је могао, богослужбених књига пре-
ведених на словенски. На њему и његовим ученицима сада је било да 
наставе започету преводилачку делатност и допуне оно што је недо-
стајало15. Њиховим трудом првобитни корпус јужнословенских бого-
службених књига оформљен је крајем IX и почетком X века16.

12 Д. Оболенски, Шест византијских портрета, Београд 1991, стр. 29–31.
13 В. Златарски, нав. дело, стр. 220–221; Детаљније у: К. Станчев, Г. Попов, Кли-

мент Охридски, живот и творчество, София, 1988.
14 В. Златарски, нав. дело, стр. 230–235. 
15 Ι. Ταρνανίδης, Σελίδες από την εκκλησιασική γραμματεία των Σλάβων, Θεσσαλονίκη, 

2004, стр. 265.
16 А. Пентковский, „Охрид на Руси“: древнерусские богослужебные книги как 

источник для реконструкции литургической традиции охридско-преспанского реги-
она в Χ–ΧΙ столетиях, Кирилометодиевската традиција и македонско-руските духов-
ни врски, Зборник на трудови, Скопје, 2014, стр. 56.
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Црквено – историјске прилике у време Првог бугарског царства

Кнез Борис, видевши да су и црква и држава кренуле чврстом уз-
лазном линијом, одлучује да се повуче са престола. На трон поставља 
сина Владимира, а он прима монашки завет 889. године. Убрзо се по-
казало да то није била најсрећнија одлука. Заједно са својим плем-
ством, Владимир окреће леђа свему што је наследио од оца: преки-
да добре односе са Византијом, прогони хришћанско свештенство и 
враћа се паганским коренима. Кнез Борис зато устаје против сина, 
ослепљује га и затвара у тамницу17.

Један од кључних датума за историју Јужних Словена јесте 893. 
година, када је Борис одржао велики сабор који је донео следеће одлу-
ке: нови бугарски владар биће Симеон, најмлађи син Борисов, престо-
ница се сели из Плиске у Преслав и уместо грчког језика, званични 
језик бугарске државе и Цркве постаје словенски. Последња одлука 
је подразумевала замену грчке јерархије словенском или оном која ће 
настојати да подржава словенску традицију18.

У складу са новом државном политиком, природно је било да се 
Климент постави за првог епископа коме је словенски матерњи језик. 
Исте године је отишао на епархију која се налазила у области дана-
шње јужне Албаније, северозападне Грчке и југозападне Македоније19. 
Своју архипастирску и просветитељску делатност је обављао дваде-
сет и три године (893–916). Школу у Кутмичевици је преузео Наум20. 
Ако можемо да судимо на основу Климентових Сабраних дела21, ви-
дећемо да се његов рад пре свега базирао на киригматско-пастирској 
делатности у виду омилија, панигирика и катихетских слова. Његов 
рад је био условљен временом и местом. Паства коју је водио била 
је у великој мери новокрштена. Зато је разумљиво што је од њега 

17 Д. Оболенски, Шест византијских портрета, стр. 37–38.
18 Детаљније о овим догађајима у: В. Златарски, нав. дело, стр. 240–243.
19 А. Пентковский, Почитание святителя Климента в Охриде в X–XIV вв., Ста-

робългарска литература, кн. 48, София, 2013, стр. 81.
20 Д. Оболенски, Шест византијских портрета, стр. 39. Од њега је сачувано не-

колицина химнографских састава: С. Кожухаров, Песенното творчество на старо-
блъгарски книжовник Наум Охридски, Литературна история, 12, София, 1984, стр. 
3–19; Е. Сурцова, Канон апостолу Андрею Наума Охридского, Хиляда и осамдесет 
години от смъртта на св. Наум Охридски, София, 1993, стр. 58–68. 

21 Климент Охридски, Събрани съчинения, Том I, приредили: Б. Ст. Ангелов, К. 
М. Куев, Хр. Кодов, София, 1970; Toм II, приредили: Б. Ст. Ангелов, К. М. Куев, Хр. 
Кодов, Кл. Иванова, София, 1977; Том III, приредили: Б. Ст. Ангелов, Хр. Кодов, 
София, 1973. 
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највише сачувано катихетских поучења, којима је требало утврдити 
тек просвећени народ. То не значи да није био и активан химнограф. 
У последњих неколико деценија, бугарски и руски научници су открили  
обиље Климентових химнографских састава22. 

Поред Климента, активни преписивачи и културни ствараоци 
су били Константин Преславски, Јован Егзарх и Петар Црноризац. 
Из непознатих разлога, њихова имена се не везују уско са Кирилом и 
Методијем, као генерацијом њихових првих ученика, иако за такав 
став има доказа23. О књижевним остварењима ове тројице истакну-
тих трудбеника, значајних за културну историју јужнословенских зе-
маља, написане су бројне студије24. 

Борис II није владао у целој балканској Бугараској свог великог 
деде Симеона. Под његовом влашћу је остала само првобитна 
Бугарска, тј. њен дунавски део са седиштем у Преславу25. Од 967. 
године Бугарска постаје важна интересна зона Руса и Византинаца. 
Борба око бугарских територија завршена је 971. године војним ак-
цијама Јована Цимискија који заробљеног цара Бориса II води у Цари-
град и даје му титулу магистра26.

22  Значајнији радови су: Л. Мошкова, А. Турилов, Неизвестный памятник 
древнейшей славянской гимнографии (канон Климента Охридского на Успение Бого-
родицы), Славяноведение, 1999, 2, стр. 24–36; В. Савова, Непознато химнографско 
произведение на св. Климент Охридски за св. Алексий човек Божи, Palaeobulgarica, 
XXVII, 2, София, 2003, стр. 3–12; Г. Попов, Новооткрити химнографски произве-
дения на Климент Охридски и Константин Преславски, Български език, 1, София, 
1982, стр. 3–36; К. Иванова, Неизвестни преписи от творби на Климент Охридски в 
книгохранилищата в Югославия, Palaeobulgarica, XIII, 4, (1989), стр. 51–67; М. Йов-
чева, Новооткрити химнографски произведения на Климент Охридски в Октоиха, 
Palaeobulgarica, XXIII, 3, (1999), стр. 3–30; Иста, Староблъгарската служба за св. 
Аполинарий Равенски от Климент Охридски, Palaeobulgarica, XXVI, 1, (2002), стр. 
17–32.

23 П. Динеков, Кои са били учениците на Кирил и Методий, Кирило-методиевски 
стидии, книга 8, София, 1991, стр. 5–10.

24 Г. Попов, Триодни произведения на Константин Преславски, Кири-
ло-методиевски студии, книга 2, София, 1985; о Јовану Егзарху погледати: 
Кирило-методиевска енциклопедия, Тoм II, София, 1995, стр. 169–194; о Пе-
тру Црноризцу: Р. Павлова, Петар Черноризец старобългарски писател от 
Х век, Кирило-Методиевски студии, книга 9, София, 1994.

25 D. Anastasijević, Болгарія 973-го года, Tirage apart de la revue, Byzantinoslavica, 
III/1, 1931, стр. 103–109.

26 Д. Оболенски, Византијски комонвелт, стр. 156–159. 
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Самуилова држава и Охридска патријаршија

Византијска власт после 971. године није имала пуну контролу 
над свим бугарским областима. То се пре свега односи на југозападне 
и западне крајеве. Управо у тим срединама 976. године креће устанак 
Самуила и његове браће, познатијих као комитопули. Ваља одмах на-
гласити да је данас напуштена теорија по којој је исход Самуиловог 
покрета стварање словенске државе са центром у Македонији. Ново 
Самуилово царство се сматра државним континуитетом Бугарске. То 
значи да претпоставка о паралелном постојању два бугарска царства, 
источном и западном (Самуиловом), није одржива27. Према томе, бу-
гарско царство траје све до 1018, а не до 971. године28. Исто важи и за 
бугарску патријаршију.

Границе Охридске цркве су се поклапале са границама Самуило-
вог царства. Северну границу су чиниле реке Сава и Дунав, источну 
Црно море, а на југу од планине Балкан граница је ишла у линији Сер, 
Бистрица, Верија, Олимп, одакле се формира западна граница са Јон-
ским морем све до Доње Далмације29.

Самуилова држава није имала пуно мирних година. Ратовање из-
међу цара Василија II (976–1025) и Самуила је било готово непреста-
но. Ратна срећа је прелазила са једне на другу страну. Пресудна битка 
на Беласици је докрајчила и самог Самуила 1014. године. Наследио га 
је син Гаврило Радомир, кога је већ следеће године склонио са власти 
Јован Владислав. Он моћној византијској војсци није могао дуго да 
пружа отпор и већ 1018. године бива поражен од Василија II30.

Охридска архиепископија

Суверени господар Балкана, Василије II, добија епитет Бугароу-
бица. Међутим, његов надимак није адекватан политици коју је водио 
према Бугарима пошто их је освојио31. Цар је њима даривао толике 
повластице да је то личило више на савезништво него на вазални од-

27 Д. Анастасијевић, Хипотеза о „западној Бугарској“, Гласник Скопског научног 
друштва, књ. III, Скопље, 1927, стр. 1–11.

28 С. Пириватрић, нав. дело, стр. 53–57.
29 Б. Прокић, Постанак охридског патријархата, Београд, 1912, стр. 245–246.
30 О последњим годинама Самуилове државе детаљније: С. Пириватрић, нав. 

дело, стр. 120–132. 
31 О карактеристичној политици цара Василија II погледати: Б. Крсмановић, Зна-

чај Атона и Охридске архиепископије у политици Василија II на Балкану, Зборник 
радова византолошког института (=ЗРВИ), 49, Београд, 2012, стр. 87–112.
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нос; државне и црквене уредбе оставио је као што су биле32. Кључна 
личност заслужна за добијање толиких привилегија био је дотадашњи 
патријарх Јован. Он је лично ступио са Василијем II у преговоре. 
Успео је да издејствује потпуну аутономију за Охридску цркву, али у 
статусу архиепископије33.

Правна акта којима се формирала Охридска архиепископија јесу 
три царске хрисовуље. Њима се пре свега одређује обим архиеписко-
пије. Овим привилегијама цар је индиректно успоставио византијску 
власт у унутрашњости полуострва и словенску цркву потчинио себи 
а не цариградском патријарху34. У времену цара Василија II инсисти-
рало се на континуитету између Охридске архиепископије и Бугар-
ске патријаршије Петровог и Самуиловог времена. То је условила 
сама хронологија догађаја и дипломатија тог времена коју су водили 
цар Василије II и архиепископ Јован. Отуда је и његова титула била 
архиепископ бугарски. Каснији архиепископи су инсистирали на вези 
своје цркве са Јустинијаном Примом из VI века, што је била очевидна 
манифестација ромеофилске оријентације. 

Оно што је за цркву било важно јесте долазак првог Цариграђа-
нина на њен трон. Устоличење Лава (1037–1056) за архиепископа 
још једно је у низу проблематичних историјских тема. По правилу 
је сматран човеком који је свим силама настојао да уништи словен-
ску писменост, богослужење на словенском и све оно што је у кул-
турном смислу имало везе са словенском традицијом35. Све се више 
доказује нетачност оваквих тврдњи и духовна величина овог јерар-
ха36. Као аргумент за противљење словенској писмености од стране 
Грка архиепископа, обично се наводила чињеница да је сачувано мало 
јужнословенских рукописа од X до XII века. Међутим, та празнина 

32 С. Новаковић, Охридска архиепископија у почетку XI века, Београд, 1908, стр. 
1.

33 Б. Прокић, Први охридски архиепископ Јован, Београд, 1911, стр. 285–287.
34 Б. Крсмановић, О односу управне и црквене организације на подручју Охридске 

архиепископије, Византијски свет на Балкану I, Београд, 2012, стр. 32.
35 На пример: Б. Прокић, Први охридски архиепископ Јован, стр. 268; Р. Грујић, 

Православна српска црква, Београд, 1921, стр. 10–11.
36 Довољно је прочитати чланак Б. Тодића, Архиепископ Лав – творац иконограф-

ског програма фресака у светој Софији охридској, Византијски свет на Балкану I, 
стр. 119–134. Читалац ће видети шта је све Лав радио да би очувао самосталност 
своје архиепископије и какав је теолог био, што се види из његове полемике (како 
иконографске тако и епистоларне) са западним теолозима у време великог раскола. 
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никако не доказује да је у питању нагли прекид развоја писмености37. 
Ова историјска грешка у нашој науци трајно је исправљена38. Свака-
ко да је Лав, као и његови наследници, богослужио на грчком језику, 
што никако не значи да је то наметано и осталом свештенству. Из тих 
разлога је данас прихваћено да: „(...) и поред тога што су Охридском 
архиепископијом доминирали грчки архијереји, она је у својим гра-
ницама сачувала континуитет словенског свештенства, монаштва и 
литургијског живота“39. 

Без обзира на то што је Охрид уживао велики углед у хришћан-
ском свету, нико се у Цариграду није борио за место његовог архиепи-
скопа. То се најбоље види на примеру Теофилакта (1089/1090–1108), 
после Лава, најзначајнијег поглавара из овог периода. Њега је историја 
такође неправедно сврстала у оне који су мрзели све што је словенско 
и наметали јелинско. Ова тврдња је базирана на његовим писмима у 
којима се жали на провинцију и месно становништво40. Међутим, за-
боравља се то да је заједно са народом трпео државне намете и борио 
се да заштити паству која му је поверена41. Да је чак био наклоњен и 
словенској традицији, сведоче његова хагиографска дела: Житија Св. 
Климента и Св. Мученика тивериопољских. Нема никаквих доказа 
да је забрањивао својим клирицима да служе на словенском, иако је 
он користио свој матерњи42. Упркос свој толеранцији архиепископа, 
словенски живаљ је све више доживљавао свог црквеног поглавара 
као амбасадора ромејског василевса, а Охридску архиепископију као 
продужену руку византијске спољне политике.

Ови разлози, као и политичке прилике крајем XII века, покрећу 
словенска племена да отпочну процес свог националног осамостаљи-
вања. Заједничка акцијa Стефана Немање и бугарских великаша 

37 Д. Богдановић, Историја старе српске књижевности, Београд, 1980, стр. 125.
38 Ђ. Трифуновић, Ка почецима српске писмености, Београд, 2001, стр. 65.
39 П. Коматина, Појам Бугарске у XI и XII веку, Византијски свет на Балкану I, 

стр. 54.
40 Д. Оболенски, Шест византијских портрета, стр. 57–58; 68.
41 Исто, стр. 59–64.
42 Исто, стр. 86; још о односу Теофилактовом према словенској писмености и 

култури погледати: Б. Н. Флоря, А. А. Турилов, С. А. Иванов, Судьбы Кирилло-Ме-
фодиевской традиции после Кирилла и Мефодия, Санкт-Петербург, 2000, стр. 53–57; 
погледати рад који одлично описује словенофилску политику Теофилакта и Јована 
Комнина: И. Илиев, Делото на Кирил и Методий и на техните ученици и последо-
ватели в България през погледа на охридските архиепископи от XI и XII в., Кирило-
Методиевски студии, книга 17, София, 2004, стр. 356–371.
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створила је Друго бугарско царство, од Дунава до Старе планине, и 
проширила српске крајеве до Ниша43. 

Са друге стране, Византија се 1216. године распада на четири 
самосталне државе, од којих се истичу Епир и Никеја. Супарништво 
између њих се осећало како на политичком, тако и на црквеном плану. 
У тој подели Охрид припада Теодору Комнину (1216–1230) који од 
Димитрија Хоматина44 (1216–1234) тражи и добија царску круну45. 
Овим чином Охридски архиепископ иступа на међународну сцену као 
велики ауторитет и директни ривал никејском патријарху46. Велика 
личност своје епохе, Хоматин је за собом оставио богату епистоларну 
збирку47. За нас је важна његова коресподенција са српским краљем 
Стефаном Радославом (1192–1235). Реч је о питањима Радославље-
вим и одговорима Хоматиновим на разне теме: црквеноправне, дог-
матске, обредне и друге48. Наводимо само она која се односе на бого-
службену праксу:  

Питање: Може ли се на једном хлебу (просфори) вршити про-
скомидија?

Одговор: Божанску литургију треба служити најмање на три хле-
ба, а у нужди, литургија се може одслужити и на два хлеба, али на 
једном никако.

43 И. Снегаров, История на охридската архиепископия, София, 1934, стр. 89. 
44 Наша научна средина до сада је овог архиепископа називала Хоматијан. Од 

недавно се усталио другачији назив – Хоматин. Колику пажњу Хоматин заузима код 
историчара потврђује мноштво научних радова везаних за њега. Неки од њих су: Д. 
Џелебџић, Словенски антропоними у судским актима Димитрија Хоматина, ЗРВИ, 
43, (2006), стр. 483–497; В. Станковић, Цариградски патријарси у актима Охрид-
ског архиепископа Димитрија Хоматина, ЗРВИ, 48, (2011), стр. 119–121; G. Prinzing, 
Convergence and divergence between the Patriarchal Register of Constantinopole and the 
Ponemata Diaphora of Archbishop Demetrios Chomatenos of Achrida/Ohrid, Византиј-
ски свет на Балкану I, стр. 1–16; В. Станковић, Стефан Немањић и његов брат Сава 
у списима Димитрија Хоматина, Византијски свет на Балкану I, стр. 111–118.

45 И. Снегаров, нав. дело, стр. 111.
46 G. Prinzing, A quasi patriarch in the state of Epiros: the autocephalous archbishop of 

„Bulgaria“ (Ohrid) Demetrios Chomatenos, ЗРВИ, 41, (2004), стр. 165–181. 
47 Критичко издање Хоматинових списа издао је Гинтер Принцинг: Dem-

etrii Chomateni Ponemata Diaphora, Berlin–New York, 2002.
48 Прво издање ових питања и одговора приредио је Филарет Гранић: Одговори 

охридског архиепископа  Димитрија Хоматијана на питања српског краља Стефана 
Радослава, Посебна издања Српске краљевске академије, књига СХХV, Светосавски 
зборник, књига 2, 1939, стр. 147–189; исти превод је објављен и у Богословљу, 1–2, 
Београд, 1998, стр. 424–455. Питања и одговори су наведени у скраћеној форми.
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Питање: Да ли у почетку јутрења и вечерња треба свештеник 
претходно да изговори „Благослови владико“, или да почне само са 
„Благословен Бог?“

Одговор: Као што дакле, и све остале ђаконске дужности врши 
свештеник и узглашује, тако треба и да напред каже „Благослови вла-
дико“ на почетку и јутрења и осталих светих појања и служби, када 
наравно нема ђакона.

Питање: Ако су одсутни свештеник и ђакон, сме ли чтец да чита 
Јеванђеље дана или не?

Одговор: Пошто је чтец члан свештеничког сталежа, није му за-
брањено да чита Јеванђеље када нема свештеника ни ђакона, јер је 
нужно да буде читано ради освећења и користи народа.

Питање: Могу ли се на литургији читати три Јеванђеља или не?
Одговор: Не могу се читати три Јеванђеља, него само два. 
Ових пет питања, тј. одговора, јесу редак извор за проучавање 

литургијске праксе Хоматиновог времена. Одговори на питања ве-
зана за проскомидију, почетак богослужења и читања јеванђелских 
перикопа за време и ван литургије, показују једну особену праксу у 
Охриду. Разлике у односу на данашњу праксу су евидентне. Са дру-
ге стране, чињеница да се ова питања упућују Хоматину из српских 
крајева, после два века охридске јуриСдикције над њима, показује јед-
ну нестабилност и велику неуједначесност богослужбених облика на 
балканским просторима. 

Закључак 

Да би се добила што боља слика црквених прилика централног 
Балкана, неопходно је направити мали резиме историјских догађаја. 
Преломна година за судбину хришћанства јужнословенских земаља 
је била крштење бугарског кнеза Бориса и његових великаша 864. го-
дине. Од тада се у Подунављу и Поморављу средњовековно хришћан-
ство јавља као кључна историјска компонента49. Од тада, па све до 
формирања српске аутокефалије, епархије српских области биле су 
потчињене црквеним средиштима изван српских земаља. На првом 
месту се то односи на Дубровачку и Бугарску архиепископију која је у 
том периоду обухватала поједине српске крајеве (београдска, брани-

49 В. Поповић, Епископска седишта у Србији од IX до XI века, Годишњак града 
Београда, књ. XXV, Београд, 1978, стр. 33.
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чевска и нишка епархија)50. Међутим, нестанком преславске Бугарске 
971. године градови у Србији били су слободни од виших духовних 
власти. После 998. године Самуило учвршћује своје позиције на се-
веру, када српске епархије, којима се придружују Рас и Сирмијум, 
потпадају под Охридску патријаршију51. Недуго после слома Саму-
илове државе већи део Балкана, а самим тим и српски крајеви, ула-
зе у састав Охридске архиепископије52. Оснивањем архиепископије, 
српска традиција се формира под утицајем Атона и Охрида53. Ради 
боље прегледности културне историје и развоја Охрида као вишеве-
ковног црквеног средишта, доносимо временску поделу која је данас 
у науци прихваћена54:

1) 916–997. године, Охрид је био само једна од епархија само-
сталне Бугарске цркве иако је био најзначајнији културни центар за-
падног дела Првог бугарског царства, а затим и Самуилове државе, 

2) 997–1037. године, Охрид је центар самосталне Бугарске цркве 
на челу са Бугарином и бугарским епископатом,

3) 1037–1180. године, Охрид је центар аутокефалне цркве са грч-
ким архиепископом на челу и грчким епископатом,

4) 1180–1230. године, архиепископија се смањује територијално 
на рачун српских и северозападних бугарских области које улазе у 
државу Немањића и Другог бугарског царства. 

Као што се да видети, историја Охрида и Охридске цркве није 
била једнострана и уједначена. За мање од два и по столећа Охрид 
је био периферија али и престоница. Њиме су управљали како Сло-
вени тако и Византинци. Територија се наизменично повећавала и 
смањивала. Словенски и грчки језик су се смењивали у доминацији. 
Ромеји и Словени настојали су да одрже и истакну свој идентитет. 
Све ове околности, које су имале кључну улогу у обликовању живота 
месног становништва, неминовно су утицале и на судбину богослуж-
бених поредака. Оваква слика ствари се добро уклапа у историју раз-

50 Ј. Калић, Црквене прилике у српским земљама до стварања Архиепископије 
1219. године, Сава Немањић – Свети Сава историја и предање, Београд, 1979, стр. 30. 

51 В. Поповић, Исто, стр. 36.
52  Најновији преглед историје Охридске архиепископије, оцену и преглед обим-

не литературе дао је Гинтер Принцинг: Die autokephale byzantinische Kirchenprovinz 
Bulgarien/Ohrid. Wie unabhänging waren ihre Erzbischöfe?, Proceedings of the 22th In-
ternational Congress of Byzantine Studies, Volume I: Plenary Papars, Sofia, 2011, стр. 
389–413. 

53 Б. Н. Флоря, А. А. Турилов, С. А. Иванов, нав. дело, стр. 161.
54 Исто, стр. 83. 
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воја хришћанског средњовековног богослужења. Она је подељена у 
четири фазе: а) период импровизације (I–V в.), б) период састављања 
засебних молитвених образаца (IV–VII в.), в) пориод компилације 
(VII–XII в.), г) период фиксирања богослужења (XII–XIV в.)55. По-
стављање оштрих граница између ових периода није могуће. Али, су-
гурно је то да се судбина Охридске архиепископије уклапа у трећи и 
четврти период.  

Када је реч о развоју словенског богослужбеног поретка, не сме 
се заборавити важност мисије Св. Кирила и Методија. До њиховог 
одласка међу Словене, у Византији су паралелно постојали и прак-
тиковали се и парохијски и манастирски тип богослужења. После по-
беде иконоборства, палестински типик почиње да односи превагу у 
манастирима Цариграда и околине, док су градске парохије престони-
це и Солуна чврсто држале азматски типик56. Питање који од ова два 
типика су Св. Браћа превела и прилагодила за словенску употребу, 
решено је у корист азматског57. Њихови непосредни ученици, прешав-
ши у крајеве Јужних Словена, не остају у оквирима парохијског типи-
ка. У тим крајевима је очито утицај монашке богослужбене традиције 
већ био толико јак да су Климент и Наум своју активност усмери-
ли у том правцу. Да је Климент радио на преводу књига неопходних 
за дневни круг богослужења монашког типа, нема никакве сумње58. 
Према томе, можемо рећи да су на тај начин новокрштени словенски 
крајеви одмах били активно укључени у оновремене црквене токове. 
Прилагођавање, пре свега монашког типика, у првој фази развоја јуж-
нословенског богослужења условило је да се ту азматски никада и не 
развије, као што је то био случај у Солуну и Цариграду.

Истраживања филолога и историчара књижевности последњих 
деценија, као и интензивније проучавање јужнословенског рукопис-
ног наслеђа, показује да су ученици солунске Браће преводили и при-

55 Б. Чифлянов, Богослужебният чин, преведен от св. братя Кирил и Методий в 
началото на тяхната моравска мисия, Аνάλεκτα Вλατάδων, 31, Солун, 1994, стр. 93.

56 Исто, стр. 106. Други назив за парохијски типик је азматски. Буквални превод 
би гласио певани типик. Тако је назван зато што је певање у парохијској пракси било 
доминантније у односу на монашку праксу где се много више читало.

57 Исто, стр. 112–113.
58 Исто, стр. 118; о Климентовој активности на овом пољу погледати: Г. Попов, 

Проблеми на химнографското творчество на Климент Охридски (Към въпроса за 
пентикостарния състав на староизводните славянски триоди), Palaeobulgarica, XXX-
II, 2, (2008), стр. 3–58.
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редили за употребу скоро све неопходне богослужбене књиге59. Ста-
ро мишљење да је оснивањем Охридске архиепископије Балканско 
полуострво захватио јак талас хеленизације нема утемељења. Сама 
чињеница да је од Климента и Наума до оснивања архиепископије 
прошло скоро 150 година иде у прилог широкој распрострањености 
словенско-грчког богослужења60. Да су службе вршене двојезично, 
сигурно је, а по ком тачно поретку није лако утврдити. Чак и када би 
се утврдио типик Охридског катедралног храма Св. Софије, опет би 
било тешко установити како је то изгледало по унутршњости архие-
пископије. 

Према томе, можемо рећи да словенско богослужење у балкан-
ским крајевима није ни на који начин било уједначено, да су се бого-
службене традиције смењивале и формирале специфичан литургијски 
облик који је током XIII века потиснут јерусалимским богослужбеним 
поретком.

НиколаЈоцић

THE BEGINNINGS OF THE SLAVONIC LITURGICAL PRACTICES IN 
THE BALKANS FROM THE MID 9TH TO THE BEGINNING OF THE 13TH 

CENTURY

Summary: The chronological framework of this paper encompasses the period 
from the arrival of Saint brothers’(Cyril and Methodius) disciples to the South 
Slav regions to the beginning of the 13th century. Their activities among the Slavs 
were decisive for the formation of strong Slavic national and spiritual identity. 
In order to understand the époque and the context, particular attention is paid to 
frequent political changes that also altered the Church climate. Instability of the 
states meant instability of church units. At the time, the Archbishopric of Ohrid 
was the key church organization that reflected Byzantine political and spiritual 
dominance. As for the liturgical tradition of this region, it was not coherent. Typ-
icons of the monastic traditions modeled liturgical practice of the South Slavs. 
Being as it was, this tradition gained some homogeneity only after the liturgical 
forms of Jerusalem prevailed at the beginning of the 13th century.

Key words: the disciples of St Cyril and Methodius, Samuel’s empire, the 
Archbishopric of Ohrid, Demetrios Chomatenos, Slavonic liturgy

59 Б. Н. Флоря, А. А. Турилов, С. А. Иванов, нав. дело, стр. 152–153.
60 Ђ. Трифуновић, нав. дело, стр. 121.
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DOMENTIJANOVA HIMNA NESRAVWIVE 
QUBAVI HRISTOVE

„Сврх свега обуците се у љубав
 која је свеза савршенства“ (Кол. 3, 14).

Апстракт: Српска средњовековна књижевност је вели-
чанствени храм у коме се химнично прославља љубав која 
превасходи све добродетељи - јеванђелска љубав. Истинско 
приближавање делима старе српске књижевности је у ствари 
приближавање неодгонетљивој тајни личносне љубави: „Бог је 
љубав“ (1. Јн. 4, 16). 

Најлепшу апотеозу мотив боголике љубави доживљава у 
делима писца високе духовности, богословске ерудиције и по-
етског надахнућа, хиландарског инока XIII века – јеромонаха 
Доментијана. Доментијан у својој хагиографици, симболич-
но-метафоричним представама, гради теологију љубави која 
своју основу има у новозаветној теологији љубави која источи 
из саме Личности Господа Исуса Христа. Овај проповедник 
и теолог у својим делима представља одуховљени лик Светог 
Саве, лик „небеског човека“ и „земаљског анђела“, човека који 
је „устрељен стрелом љубави“ и „уловљен од Христа“ постао 
„богогласна свирала Духа Светога“. Љубав у Доментијановој ха-
гиографици је свеза између Љубитеља љубави, Христа, и оних 
који га љубе (оних који су уловљени од Христа).

Кључне речи: Љубав, божанска љубав, христолика љубав, 
Бог, Христос, Свети Сава, Свети Симеон, Доментијан.
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Свирала која трепери љубављу под свемоћним неким гудалом

Христос, Који је Љубав и Премудрост, заузима централно место 
у српској књижевности средњег века. Он је првенствујући: „Да буде 
Христос у свему првенствујући јер у Њему благоизволе да обитава 
сва пуноћа Божанства телесно“ (Кол. 1, 18-19). Дела старе српске 
књижевности су драгоцено сведочанство и похвала љубави која је пут 
ка Божанском Свебићу. То је она љубав која Бога чини човеком, а чо-
века Богом. Она која је једина заслужила да се њоме именује Бог (1. 
Јн. 4, 16).

Апотеоза мотива боголике, христоцентричне љубави у нашој 
средњовековној књижевности углавном се везује за дело деспота Сте-
фана Лазаревића. Ипак, овај мотив је присутан у старој српској књи-
жевности и пре XV века. Мотив непатворене и нетварне христолике 
љубави, како запажа Драгиша Бојовић, први у српску стару књижев-
ност уводи Свети Сава: „У Житију Светог Симеона од Светога Саве, 
овај мотив заузима значајно место, нарочито у беседи Стефана Не-
мање поводом одрицања од престола“.1

Поред Слова љубве Деспота Стефана, тема љубави доминира и у 
Слову љубави које је саставни део Посланице кир Исаији новобрдског 
песника, Димитрија Кантакузина. Ипак, тема бесмртне и исконске бо-
жанске љубави јединствено је заискрила из литерарног стваралаштва 
светогорског монаха Доментијана. Иза оскудне биографије Савиног 
животописца заправо се крије духозрачна и богообразна личност, по-
ета који се, према речима Ђорђа Трифуновића, по „бескрајним ле-
ствицама“ узносио да би у њему блаженствовало надахнуће Светога 
Духа: „Пре писања Доментијан се по бескрајним лествицама узноси. 
Велика је то узвисујућа молитва, која га херувимским шестокриљем 
вине до његове водиље-Светог Духа. Када пробије сва небеса, иште 
најлепше песничке дарове-разум, разумна уста, добар разум и сред-
ства правог поетског изражавања и реч.“2 То су оне лествице о којима 
пише и Св. Јован Лествичник: „Пењите се, пењите, браћо! Храбро 
постaвљајте лестве у срце своје (...)“.3

1 Д. Бојовић, Трпеза премудрости, Београд, Рашка школа, Ниш, Центар за 
црквене студије, 2009, 5.

2 Ђ.Трифуновић, Доментијан песник светлости, у: Српска књижевност у књи-
жевној критици, књ. 1. Београд, Нолит, 1965, 359.

3 Св. Јован Лествичник, Лествица, Православна црквена општина Линц, 1997, 
285.
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Претпоставља се да се Доментијан родио у првој деценији XIII 
века и да потиче из племићке породице. Сматра се да се замонашио 
у манастиру Жичи, где га је опазио Сава Немањић. Из његовог дела 
се сазнаје да је био последњи Савин ученик. Са доста сигурности се 
може претпоставити да је пратио Светог Саву на његовом другом пу-
товању у Свете земље (1233-1235). Уз свог учитеља несумњиво је био 
у време његовог кратког боловања у Трнову у Бугарској. Доментија-
нов живот се везује за Свету Гору и манастир Хиландар. Житије Све-
тог Саве и Житије Светог Симеона овај даровити српски писац је 
саставио по жељи краља Уроша I. Последњи помен овог благочести-
вог монаха је из 1264.г. Вероватно се након тога упокојио. Сахрањен 
је свакако у Хиландару.

Књижевно дело јеромонаха Доментијана, као и сва дела старо-
српске књижевности, ослања се на естетско-философске категорије 
и појмове система византијске културе. Да би се поимала теолошка, 
новозаветна конотација појма љубави која обележава Доментијанову 
хагиографику, неопходно је разумевање поетике, конкретније теоло-
гије стваралаштва која прати његово дело. Својеврсна аскеза писања 
и феномен богонадахнућа, карактеристични за писце српског средњег 
века, очитују се и из дела овог светогорског црнорисца. Почетак Жи-
тија Светог Симеона карактеристичан је управо због тога: 

Помишљам на ово велико и преславно дело, и дивим се, и у не-
доумици сам, откуда ћу прво почети говорити. Зар није од почет-
ка свима нама општи извор божанствене благодети од Пресвете и 
Животвореће Тројице? Њој се молим и од Ње разума просим, јер рад 
Ње сваки савршен дар силази одозго. Тај исти дар Светога Духа нека 
и нама отвори разумна уста, и испунивши нас благодаћу, нека нама 
који јављамо добру вест даде глас својом великом силом, и нека нам 
даде реч на отварање устима нашим, и добар разум, утврђен благо-
даћу високоугаонога камена, Христа истинитога Бога нашега, да бих 
и ја недостојни слуга Свете Тројице могао говорити, јер је довољна 
тајна, смотрење Светога Духа.4

Поистовећујући реч са духовном храном, Доментијан се трудио 
да нахрани своје читаоце љубављу слађом од меда и саћа. У својим 
делима он је искомпоновао химну христочежњиве љубави. Надахнуће 
је пронашао у Химни љубави Светог апостола Павла. Овај богонад-
нахути писац био је заправо песник, лира Духа Светога, свирала која 

4 Доментијан, Живот Светога Саве и живот Светога Симеона, Београд, 1988, 
201.
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трепери љубављу под свемоћним неким гудалом. Његово литерарно 
ткање богочежњивим, христочежњивим је нитима везано за небо и за 
вечност.

Доментијанова литерарна творевина-апологија христолике и 
молитвене љубави

Да познамо љубав Христову
 која превазилази свако знање“ (Еф. 3, 19).

Мотив љубави је, попут неког чудесног праха, посут по свакој 
страници Доментијановог дела. Ово богонадахнуто остварење слова 
богонадахнутог црнорисца, уводи нас у ризницу богатства растков-
ског, светосавског осећања живота. У ту ризницу, у којој тиња огањ 
христолике љубави, повео нас је Доментијан, животопишући о свом 
духовном учитељу, Светилнику који чистом вером, честом молитвом 
и духовном љубављу гори ка Христу. 

Житије Светог Саве је одраз сазнања о свевредносној божанској 
љубави Христовој, сазнања о тајни која, према речима Светог апосто-
ла Павла, превазилази свако знање, сваку људску датост и стварност. 
Житије је, заправо, златна пређа свете љубави, оне која је пут у по-
знање вечне истине, оне љубави која повезује љубитеља Христа и оне 
који Га љубе. Онај који пребива у љубави, пребива у Богу, а у коме 
пребива Бог, у њему пребива и љубав. Према речима Светог Максима 
Исповедника, од божанске љубави нема ничег већег: „Ако је живот 
ума светлост познања, а ову светлост рађа љубав према Богу; то је 
добро речено, да нема ничег већег од божанске љубави.“5 Доментијан, 
творац житија богате емоционалности, раскошних метафора и маје-
стетичног стила, духовним оком нам разоткрива Растка, „истинито 
семе Божје“, човека који бди над недомисливом тајном света и човека, 
света који је за њега теофанија Богочовека Христа, а чији је васцели 
живот богослужење. Лик Растка са којим се сусрећемо на почетним 
страницама Доментијановог дела, а којег ће писац у истом смеру гра-
дити до самог краја, лик је човека који је заљубљен у Христа. Чудни 
дечак, како га назива Доментијан, био је васпитан у великој љубави, 
доброј вери и чистоти, научен од стране богобојажљивих родитеља 
сваком богољубљу и доброј нарави. Именом предодређен да узрасте у 
божанственим добродетељима, Растко је врло рано поверовао речима 
Господњим:

5 Св. Максим Исповедник, 400 глава о љубави, Подвижничко слово, Мистагогија, 
Призрен, 1997, 38.
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„Ко љуби оца или матер више него Мене, није Мене достојан“ 
(Мт. 10, 37).

„Ко не узме крста свога и не иде за Мном, није Мене достојан“ 
(Лк. 14, 27). 

Растко, надахнут светим књигама и распаљен Светим Духом, бо-
гомисаоним умом разумеде да је земаљски живот пролазан, метежан, 
пустошан и да брзо ишчезава. Чезнући за бесконачним животом, а 
сматрајући земаљску славу као ништа, Растко оставља земаљско цар-
ство и хита да оствари реч Христову: „Тражите прво царства небес-
кога и правде његове, и ово све, додаће вам се (Лк. 12, 31). Занесен 
љубављу Христовом, он се одриче материјалних драгоцености и зе-
маљских почасти. Наоружан Духом Светим, богоразумљем, девичан-
ством и великом уздржљивошћу, управља ноге на пут смерности и 
смирења: „Пошто је он издавна био уловљен од Христа, и устрељен 
стрелом љубави, његовом се љубављу ранивши, и наоружавши се Ду-
хом Светим, сатвори животворећи крст у срцу своме рече Господу: 
Управи ноге моје на пут миран, да пођем и ходим по истини твојој све 
дане живота мог, свагда и сада, и увек и у векове векова, амин“.6

У сусрету са Доментијановим делом, Светозар Радојчић одмах 
запажа присутност, заправо свеприсутност мотива љубави, а затим и 
проширење љубавне симболике:

„Почетни пасуси `Житија Светог Саве` као да су увод у неки 
трактат о љубави“.7

Доментијан непрестано има пред очима лик човека горостасног 
духа, човека у чијем срцу обитава љубитељ љубави, Христос: „Домен-
тијан омдах пада in medias res. Без великог увода и описа спољашњих 
догађаја, Доментијан отвара срца младога Растка, у коме је сам љуби-
тељ љубави, Христос, према Павлу, кога помиње без имена, као бо-
жанственог апостола“.8

Држећи се речи свог најдражег писца, Светог апостола Павла, До-
ментијан наставља исту идеју љубави, користећи раскошну метафо-
рику и богатство речи: „Јер ради чисте вере његове ка Христу живео 
је у срцу његову Сам Љубитељ љубави, према божанственом апостолу 
који је рекао: у коме су сакривена скровишта разума, ово скровиште, 

6 Доментијан, нав. дело, 59.
7 С. Радојчић, Лик Светог Саве у Доментијановом Животу и подвизима архиепи-

скопа све српске и поморске земље преподобног оца и богоносног наставника Саве, 
у: Доментијан, Живот Светог Саве и Живот Светог Симеона, Београд, 1988, 42.

8 Исто, 42.
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које је сакривено на дну срца, јер ради тога сам Бог рече: блажени су 
чисти срцем, јер ће ти Бога угледати, пошто тај Сам беше сакривен у 
срцу онога који љуби и који верује у Њега.“9

Унутрашњи, душевни живот Светог Саве главна је тема Домен-
тијановог животописа. С намером да прикаже размишљања и осећања 
богомислећег оца Саве, Доментијан непрестано даје прилике свом 
духовном учитељу да се искаже у молитви, говору или писму. Мо-
литва, омиљени облик у старим српским животописима, учестала је 
и у Житију Светог Саве. Приказујући душевни живот богомудрог 
младића, хиландарски инок Доментијан ставља акценат на његово мо-
литвомислије. Он приказује молитвомисленост и благодарност у срцу 
свог духовног учитеља као његов основни језик општења са Богом и 
са светом око себе. Пре него што ће отићи на Свету гору, млади Растко 
се молитвом обраћа Пресветој Богородици, Источнику Живоносном, 
да га Она заступа код свог Сина:

Пречиста Мати живота свију, која си понудила нетражено 
милосрђе, умоли Сина свога и Бога мога Створитеља, да ми пошље 
своју светлост и истину своју, да ме упућују и воде у твоју Свету гору 
и у твоје станове које си спремила онима који те љубе, и удостоји ме 
да уђем у твој дом ка Божјем олтару и ка Богу који весели моју мла-
дост, и принећу Му жртву благодарности, и да дадем своје обете 
Господу, које изрекоше усне моје, да постанем узор отачаству моме 
и свима који га љубе.10

 Молитва и тиховање у молитви у којој је пребивао духом гладни 
Растко, потоњи отац Сава, била је његов начин живота. Она је пред-
стављала оне неопипљиве лествице које воде до дара божанске љуба-
ви. Доментијан је похвалу божанској љубави ткао кроз Савина уста, 
од ћутања... у молитвеној атмосфери тишине.

Слово о љубави као парадигма Доментијанове теологије љубави
„Као што Отац има љубав к Мени,
 и ја имам љубав к вама; 
будите у љубави мојој“ (Јн. 15, 10).

 Доментијанова похвала инспирацију налази у Химни љубави Све-
тог апостола Павла, а своје главно исходиште има у Првој саборној 
посланици љубљеног Христовог ученика, Св. ап. Јована: „Јер је Бог 
љубав“ (1. Јн. 4, 8). Најопширнији Доментијанов дискурс о љубави 

9 Доментијан, нав. дело, 58.
10 Доментијан, нав. дело, 58.
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налазимо у Слову о љубави које Свети Сава изговара на двору угар-
ског краља Андрије. То је, наиме, прво слово љубави у нашој књи-
жевности, присутно као поджанр у Доментијановом Житију Светог 
Саве:

Ово му опет засведочи о љубави:
Као што се у нама јави исконска и света љубав Божја, ради тога 

Бог очисти све зло у нашим наравима, и исправи живот, и заволе овај 
свет, и ради тога посла Сина свог вазљубљенога, хотећи Њиме цео 
свет уверити к Себи и спасти све оне који га са вером љубе. И толику 
љубав јави свима да није поштедео ни Свога Јединочеднога Сина, но 
му рече да умре за све нас, да они који су умрли оживе Његовом смрћу 
и опет с Њиме васкрсну, и да још у телу сазнају Бога и да разумеју 
Његову љубав. Јер све што је на земљи и на небесима, све је створено 
љубављу Божјом и њоме све живи. И љубављу нас Бог позва к Себи и 
приведе нас у истиниту веру Сина Свога, Христа. И ако знамо Сина 
Божја, и верујемо Му, то разумемо љубав Божју и бићемо примљени 
од Њега. Бог је љубав, као што рече Јован Богословац, који пребива у 
љубави, пребива у Богу, и Бог с њим пребива.11

Љубав се овде манифестује кроз три битна елемента: рођење 
Сина Божјег, смрт и стварање света.

Из немерљиве љубави према својој најсавршенијој творевини, 
круни васцелог стварања, човеку, Господ шаље Сина Свог Јединород-
ног, желећи да спасе све који Га љубе обесмрћујућом силом љубави. 
Христово страдање је кулминација Божје љубави. Господ је из велике 
љубави према људима дао Свог Јединочедног Сина да се кроз љубав 
оваплоти, буде распет и васкрсењем из мртвих зајамчи спасење људ-
ском роду. Љубав која је неухватљива у појмове и речи била је разлог 
Христовог очовечења. Она је пут којим је Христос сишао на Земљу: 
„Из љубави се Бог оваплотио и постао човек“12. Оваплоћење неви-
дљивог Бога је најлепше сведочанство Његове свесавршене љубави: 
„Оваплоћење Сина Божјег највећи је и најјачи доказ љубави Божје 
према свету“.13 Стварање света је величанствено сведочанство Божје 
љубави. Све што је на земљи и на небесима створено је боготворећом, 
обожујућом љубављу и њоме све живи.

11 Исто, 163.
12 Св. Јустин Поповић, Тумачење Посланица прве и друге Коринћанима Светог 

апостола Павла, Београд: Манастир Ћелије, 2001, 218.
13 Св. Јустин Поповић, Новозаветно учење о љубави, Светосавље. http://www.

svetosavlje.org/. 30.08. 2014.
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У наставку, богоумни Доментијан разграничава љубав која под-
разумева познање Христа од телесне љубави која значи одсуство тог 
познања: „Јер ако сте заволели Христа Сина Божјега, и разумели Ње-
гову љубав, и пребивате у Његовој љубави, то нека не живи у вама 
телесна љубав, као пре, када не самишљасте, и Бога не знађасте.“14

Доментијан Слово завршава апотеозом љубави Божје која је Сам 
Христос: „Љубав Божја је Христос, и Христос Бог спашће све хри-
стољупце и богољупце и праведне. Христос Господ је праведан и чист 
и све изванредно љуби. Сви ми који љубимо Христа треба да сатво-
римо Божју вољу, и да све Његове заповести с радошћу сачувамо, ми 
којима је Бог тако веома изразио своју љубав кроз Сина Свога, Исуса 
Христа, Господа нашег, Коме нека је слава и част и безначелије у бес-
коначне векове, амин“.15

Богочовек Христос је Сам Љубав, бивствује љубављу и Његово 
Божанско Биће је све саткано од љубави. Али, и хришћани верују и 
постоје једино љубављу, живљењем Христом и ради Христа. Домен-
тијаново Слово је утемељено на новозаветној, богочовечанској тео-
логији љубави. Реч је о божанској, чудесној сили коју је Сам Господ 
назвао „новом љубављу“: „Нову вам заповест дајем: да љубите један 
другога, као што Ја вас љубим, да се и ви љубите међу собом“ (Јн. 13, 
14). Ова љубав има Христов лик. То је светрајна љубав, она која „све 
сноси, све верује, свему се нада, све трпи“ (1. Кор. 7, 13). То је љубав 
која никад не престаје.

Христос (Љубитељ љубави) и уловљени од Христа
У Доментијановом литерарном стваралаштву тешко се може раз-

лучити однос љубави Бога према човеку од односа љубави човека пре-
ма Господу. Ово свепрожимајуће ткање свете љубави лепо илуструје 
писмо које Свети Сава пише свом оцу из Свете Горе, позивајући га да 
и он душом прионе Господу, човекољубивом Пастиру. Љубав чове-
ка према Богу се огледа кроз старозаветно богословље, док се љубав 
Бога према човеку изражава новозаветним мислима. Доментијан на 
сједињеној псаламској и новозаветној теологији гради слику саврше-
не љубави: „Ради тога приступих Господу моме свим срцем и свом ду-
шом, топлом вером и приближих Му се, и прионух к Њему, по писаној 
пророчкој речи: `Мени је добро приањати Богу (Псалми 73, 28) и по 
Апостолу: `Који приања Господу, један је дух` (1. Кор. 6, 17). Зато ћу 

14 Доментијан, нав. дело, 164.
15 Исто,164.
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и ја с вером рећи: оче мој, приону душа моја ка Богу (Псалми 63, 8), 
да за Њиме летим мисаоним крилима духовним, као пчела за својом 
матицом, и вазда к Њему зидати љубав у срцу моме као медени сат; 
јер је Сам љубав, и Он је мене пре заволео, и обукао се у моје тело, а 
реч Његова духовна пита ме љубављу слађом од меденог сата, и храни 
ме истинитом вером у својој љубави. Не љуби ме само у ово време, но 
ме је заволео од искони пре векова и пре бића мога, јер је Бог преми-
лостив и веома милосрдан“.16

 Доментијан не користи случајно метафоре о пчели, меду, миса-
оним крилима и матици. Символика меда која се односи на Христову 
љубав присутна је како у Библији, тако и у патристичкој литератури.

 Љубав је највероватније најучесталија мисаона именица у Жи-
тију Светог Саве, присутна како у свом потпуном облику тако и као 
корен у другим облицима речи. За Доментијана су Свети Сава и Свети 
Симеон христољупци, богољупци али и вазљубљени: „Вазљубљени, 
љубимо један другога, као што је Бог љубав (1. Јн. 4, 16). 

Доментијан ставља знак једнакости између појмова „хришћанин“ 
и „вазљубљени“: „Јер као што веровасмо Христу и назвасмо се хришћа-
ни, и распећем Његовим урачунасмо се у смрт, и крстом побеђујемо 
смрт, тако и љубав Његову примивши, постадосмо вазљубљени“.17

Указујући на љубав човека према Богу, духоносни светогорски је-
ромонах се позива на Светог апостола Павла: „Љубав Божја садржи 
нас (2. Кор. 5, 14); „Ко ће нас одлучити од љубави Божје“ (Рим. 8, 
35). Богољубље и горућу љубав према Христу коју су имали отац и 
син, Доментијан наглашава изједначавајући их са апостолима. Свети 
Сава и Свети Симеон су извори божанствене благодети, оштре стре-
ле Христове, богогласни славуји, реке божанствених бања, незалазна 
светила мисаоног истока, земаљски анђели, небески људи, духовни 
инструменти, богогласне свирале, птице рајске и пустињски грађани.

Уз благоверне богољупце који су заволели Христа топлом Авеље-
вом љубављу и вером Авраамовом увек стоји и љубитељ њихов Хри-
стос: „Крај, дакле, закону и пророцима је љубитељ твој Христос, који 
је дошао на крају времена и свршивши сваку жељу Очеву, због не-
исказаног милосрђа преклонивши се и снизивши се у нашу слику, бо-
гатом милошћу погледавши на твоју смерност, сили те да дошавши у 
Свету гору уграбиш царство небеско“.18

16 Исто, 73.
17 Исто, 164.
18 Исто, 78.
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Срце младога Растка постало је гнездо у које се уселила и заплам-
тела најјачим жаром љубав према Волитељу милости и Љубитељу 
љубави: “ И наоружавши се Духом Светим, и опасавши бедра своја, 
богоразумљем и чистим девичанством и великом уздржљивошћу, сам 
себе спреми чистом молитвом и духовном љубављу као светилник 
који гори ка Христу. Јер ради чисте вере његове ка Христу живео је у 
срцу његову Сам Љубитељ љубави“.19

С друге стране, сликајући унутарњи портрет и душевну ставрност 
Стефана Немање, потоњег Светог Симеона Мироточивог, Доментијан 
примењује идентичан мотив као и при опису Растковог одласка, пола-
зећи од Љубитеља Христа. Одрастао у доброј вери и чистоти, обаси-
пан срдачном љубављу својих родитеља, Стефан Немања, изабраник 
Божји, од младости се последова Ономе „Који ће га просветити неза-
лазном светлошћу, зраком трисијанога божаства, Коме се од младости 
сав приврже“.20 Испуњен страхом Божјим, свети и преподобни отац 
облачи се у анђеоски образ и достојно ступа на примање небеских 
добара која му је спремио Љубитељ његов Христос: „И чистим ср-
цем и праведном душом, и благодаћу Христовом и топлом љубављу, 
и Духом Светим испуњен, имађаше велики плод умиљења у душевној 
утроби, и ваистину без лажи приброја се у ученике Христове“.21 

 Троједна света добродетељ
Пишући о Сави као о Богом наоружаном слуги који босим ногама 

обилази пустиње и пећине тражећи све преподобне и праведне свете 
мужеве, лепореки Доментијан говори о нераздељивој љубави у Светој 
Тројици: „Једном, по свом обичају, као што и свагда чињаше, при-
мивши топле хлебове, пође велики богољубац да посети пустињаке, 
земаљски анђео и небесни човек, из млада заволевши пустињу и оне 
богоносне другове који живе у њој, јер слуге Господње садрже се Све-
тим Духом, гдегод били, али су свезани везама духовне љубави, надом 
и вером и љубављу, што је Истинита и Животворећа Тројица, којом 
светом љубављу душевним рукама дотичу један другога, имајући у 
својим срцима Живога Христа, о чему рече Свети Павле: `Блажени су 
који су Га гладни и жедни`“.22

19 Исто, 57.
20 Исто, 239.
21 Исто, 271.
22 Исто, 67.
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Доментијан овде износи своје мишљење о јединствености љуба-
ви, вере и наде као о тајни Триипостасне Тројице. Тако Свети Сава 
у Поуци о истинитој вери (Прва жичка беседа) дефинише човекову 
љубав према Богу. Он овде истиче нераскидиву свезу љубави и вере: 
„Зато чеда моја богољубна, ми који Га љубимо треба да чинимо дела 
верна у Христу Исусу Господу нашем, ми који смо примили бесмртну 
веру од Њега, толики дар да не умремо у векове.“23 Нема вере без љу-
бави јер вера извире из љубави, нити има љубави без истинске вере. 
Ово чудесно свепрожимајуће ткање љубави и вере се неизоставно 
преплиће и са трећом силом благодети – надом. Благодетно духовно 
плетење јеванђелских врлина, Свети Јустин Поповић назива „тројед-
ном добородетељи“: „Иза свега људског остаје троједна добродетељ, 
етичка тријада: вера, љубав и нада“.24

 Ова етичка тријада је, по речима Светог Јустина Ћелијског, „са-
држина личности и познања“.25 Она је пут ка познању Христа: „По-
знање Христа једино је могуће саоваплоћавањем Христу кроз етичку 
тријаду“.26 Слуге Христове о којима пише Доментијан, а од којих је 
најлепши пример богообразни отац Сава, узрастају личношћу кроз 
етичку тријаду до познања „љубави Христове која превазилази сваки 
разум“ (Еф. 3, 19). О свези добродетељне тријаде врлина и њиховом 
узајамном дејству, пише и Св. Јован Лествичник: „Вера може све да 
учини, све да твори. Наду милост Божја ограђује и чини је непостид-
ном. А љубав никада не пада, не заостаје и не да мира ономе који је 
занет њеним блаженим одушевљењем“.27

 Етичка тријада је прадалеки одраз Божанске тријаде и „тројед-
на добродетељ води Троједином Богу“.28Жичка беседа приближава и 
чини доступнијим богословље Светог српског архиепископа. Благо-
верни отац Сава богољубним својим чедима у беседи истиче помену-
ту савршену свезу вере, љубави и наде: И свагда делајте бесмртна 
дела у Христу, веру чисту и молитву честу, имајући са љубављу наду 
к Њему, и савест чисту ка Богу и ка људима постом и бдењем, истину 

23 Исто, 152.
24 Јустин Поповић, Тумачење Посланица прве и друге Коринћанима Светог апо-

стола Павла, Београд, 2001, 246.
25 Богоносни Христослов, Изабрани списи оца Јустина, Света гора, Манастир Хи-

ландар, 2007, 141.
26 Исто, 141.
27 Св. Јован Лествичник, нав. дело, 284.
28 Јустин Поповић, Тумачење Посланица прве и друге Коринћанима Светог апо-

стола Павла, Београд, 2001, 247.
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при свему, телесну чистоту и душевно уздржање, чувајући разум све-
тога крштења просвећења Божја, којим се одрекосмо Сатане и свих 
његових дела; но свагда љубећи покајање, исповедање грехова својих 
и плакање над њима и смерност, оправдање, поучење, исправљење 
живота свога, мржњу греха, не опијање, не блуђење, но чист живот, 
јер годи Божјим очима да то гледају.29

Поред благодетно-етичког тројства, Свети Сава овде набраја и 
остале јеванђелске врлине које помажу етичку тријаду у њеном под-
вигу богочежњивости и богоустремљености.

 Само љубав, љубав, љубав и то христозарна
Љубав којом је Савин хагиограф био надахнут приликом стварања 

својих дела, та иста преображавајућа сила коју је препознао у свом ду-
ховном учитељу, и која је била главни и једини пут богоустремљења 
Савиног бића, суштина је живота. Заиста, човекова љубав према Богу 
изједначава се са његовим постојањем, као што пише Свети Јустин 
Поповић: „То је нешто свуда присутно у мени, али и најприсније. У 
мени, ја јесам, равно је са: ја волим. Љубављу јесам оно што јесам. 
Бити, постојати за мене је исто што и волети, љубити. И зар може 
бити бића без љубави?“30 

 О подвизима у светој љубави, оној која је „претежнија од знања“ 
(Еф. 3, 19) и уопштено о боголикој љубави светогорски писац говори 
и у Другој жичкој беседи Светога Саве која је названа Поучавање уче-
ника. Беседа обилује мислима о љубави које своје извориште налазе у 
Новом завету, а то још једном показује извор Доментијанове теологије 
љубави.У овој беседи Свети Отац саветује вазљубљене ученике да по-
божно извршују све Божје заповести. Држање заповести и ревновање 
у вери истински је показатељ љубави према Богу. Спаситељ је јасно 
одредио мерило: љубав к Њему има онај који држи заповести Његове: 
„Ко има заповести Моје и држи их, он је тај што има љубав к Мени“ 
(Јн. 14, 15). Свети Сава поучава ученике да достојно љубе Христа и да 
се приближавају Њему законском љубављу и послушањем Његових 
заповести. Једна иста божанска љубав произлази из Оца кроз Сина у 
Духу Светом: 

 „Стога нам сам Господ све дарује бесплатно од Оца, и Сам је до-
шао и измолио нам љубав, и Духа Светога послао, и сам се љубављу 

29 Доментијан, нав. дело, 153.
30 Јустин Поповић, Срна у изгубљеном рају, Исповест, Двери српске, часопис за 

националну културу и друштвена питања, 2004, бр. 22, 79-81.
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уселио у све верне, да већ и они који живе не живе себи, но Господу 
који живи у њиховим срцима и душама верних, и који влада њима и 
чува их од свакога зла и овога века и преидућега.“31

 Овде је садржан образац савршене љубави: живот у Богу који 
се уселио путем љубави у срца својих вазљубљених. Тумачећи бо-
гословље Светог Саве које се пројављује у свим његовим беседама 
па и у овој, владика Атанасије Јефтић пише да је акценат у овој бе-
седи на безмерном Божанском човекољубљу. Љубав Божја према љу-
дима, сагледана у богословљу Светог Саве је „најконкретније дело 
Божјег оваплоћења и очовечења у Христу, или још тачније: као Сами 
Христос Богочовек, Који јесте сама оваплоћена Љубав Божја и Чове-
кољубље“.32

 Епископ Атанасије сматра да је за Светог Саву „ипак карактери-
стично да то није само моралистичко доцирање, или етичко убеђивање 
или `душеполезно наравоученије`, него је то код Светога Саве живо 
и практично изражавање доживљене богољубави, активно на делу и 
у искуству комуницирање са Богом Живим и Истинитим, истинско 
православно благодатно-подвижничко `богоопштење`, какво нам је 
познато и код осталих Светих отаца и подвижника на православном 
Истоку, а какво је Свети Сава видео и доживео у њему савременој 
Светој гори“.33

Светлост без краја и почетка
 У Доментијановом делу се говори о светлости као еманацији љу-

бави. Веза светлости и љубави се темељи на новозаветној мисли:“Ко 
љуби брата свог, у виделу (светлости) живи, и саблазни у њему нема“ 
(1. Јн. 2, 10). Доментијанову приврженост духовној светлости запажа 
и Ђорђе Трифуновић: „ На Доментијановим светлим пољима запаље-
ни су светилници“.34 

 Иако није писао стихове, благообразни Доментијан се може на-
звати „песником светлости“. Он је песник нетварне, незалазне свет-
лости којом светли Светилник Христос. То је беспочетна и бескрај-
на светлост, како примећује Драгиша Бојовић: „Није, наравно, реч о 
светлости која на истоку исходи и на западу васходи јер је материјална 

31 Доментијан, нав. дело, 185.
32 А. Јевтић, Богословље Светог Саве, Врњци, Требиње, 2004, 152-153.
33 Исто, 153. 
34 Доментијан, изабрао Васко Попа, приредио Ђ. Трифуновић, Београд, Нолит, 

1963, 10.
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светслост само одраз духовне, божанске светлости. Она влада космо-
сом, она је награда за наша дела, она је симбол избављења и радо-
сти“.35

До небеске светлости, нематеријалне и неугасиве, достиже се 
чувањем Божјих заповести: Пожурите се браћо, и са љубављу сачу-
вајте заповести, да будемо истинити наследници рајских радости 
и достојни славе небесне светлости, коју нам је достојно молити у 
Господа; не ове светлости, која на истоку исходи и на западу заходи, 
која се с временом свршава, и која се дели доласком ноћи, коју зајед-
нички са животињама видимо; но молимо светлости, коју са једи-
ним анђелима можемо видети, којој ни почетак не почиње, ни крај 
не престаје, ка тој истинитој светлости пут је права вера, која нас 
уводи у вечни живот и у бесконачну светлост Господа нашег Исуса 
Христа.36

 У овој Речи о светлости, како је назива Васко Попа, Ђорђе Три-
фуновић види највеће усијање светлости у којој „беспочетност и бес-
крајност се удружују у слици вечитог трајања.“37

Срце – скровиште за христољубље и човекољубље
„Јер где је ваше благо,
 онде ће бити и срце ваше“ (Мт. 6, 21).
„А Господ да управи срца ваша на љубав Божју
 и на трпљење Христово“ (2. Сол. 3, 5).

Срце је извориште љубави према Богу и љубави према ближњи-
ма. Срце је основни орган путем којег се изражава љубав према Твор-
цу. Оно је узгајалиште богољубља и врт човекољубља. Доментијан 
на почетку Житија пише да је Христос, Љубитељ љубави, боравио у 
срцу младога Растка. Ова мисао се пројављује као кључна кроз цело 
дело и своју основу има у новозаветној теологији љубави. 

Доментијан се позива на Светог апостола и јеванђелисту Матеја: 
„Блажени су чисти срцем, јер ће Бога видети“ (Мт. 5, 8), али и на хри-
стољубивог апостола Павла:“ Да се утеше срца њихова, да се сједине 
у љубави и у свакоме богатству пунога разумевања за познање тајне 
Бога и Оца и Христа, у коме су сакривена сва блага премудрости и 
знања“ (Кол. 2, 3).

35 Д. Бојовић, Песник будућег века, Приштина, К. Митровица, Лепосавић, 2002, 
28.

36 Доментијан, нав. дело, 193.
37 Ђ. Трифуновић,нав. дело, 359.
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Теологија богочовечанске љубави бива изражена кроз теологију 
срца. Растко је издавна био уловљен стрелом љубави. Та стрела је по-
годила право у срце. Сава је у срцу породио и утврдио осећање према 
Богу. Срце је врт у коме се гаје „дух вере, наде и преданости вољи 
Божјој“38. Из срца непрестано исходе помисли, добре и зле. Зле ника-
ко не треба следити. Најбоље би било закључати срчану клијет да у 
њу, без допуштења ума, ништа не би могло да уђе нити би шта из ње 
могло изаћи. Чисто срце води до боговиђења: „Блажени чисти срцем, 
јер ће Бога видети“ (Мт. 5, 8).

Из срца исходи и умиљење онога који Бога види „срдачним очи-
ма“, које су још и умне и душевне: „И Преосвећени, узишавши на то 
свето место, поклони се и целова подложење свемоћне деснице на том 
светом камену и на великом боговидцу, и ту сатвори целовање са мно-
гом љубављу, узмучив се великом жалошћу не хтеде се отргнути од 
тога камена, као видећи самога тога који је преклонио небеса и сишао, 
и као да је ту крепка и свесилна света мишица његова и мислећи да се 
још није подигла, и приносећи умиљење из срца, гледаше умним и ср-
дачним и душевним очима Онога који горе седи на престолу херувим-
ском, чекајући од Њега богате милости, видећи га верна у обећањима, 
нераскајан у благодати, и који свакоме испуњује прозбу“.39

И када пише о Савиним чудима на двору угарског краља, Домен-
тијан истиче да је Свети „отворио умне и душевне и срдачне очи“.40

Блаженстена сила љубави размекшала је и срца разбојника. У 
делу Житија у коме се прича како су разбојници пресрели Светог 
Саву на путу до светогорских пустињака, Доментијан пише: „И Бог 
обрати срца њихова на умиљење по вери и љубави Светога, коју има-
ше ка Богу и ка онима који га љубе“.41

Савино јеванђелско осећање света величанствено је изразио До-
ментијан на свакој страници Житија. На таблице Савиног богољуби-
вог срца биће урезана страдања Христова: „И подобећи се оним сун-
чаним зракама које су оптекле крајеве васељене, неиспитане путеве 
Владике свога, које на земљи походи својим пресветим ногама, све 
ћеш отећи и поклонићеш се свима светим стопама Његовим, и напи-
саћеш сва страдања на таблицама богољубивог срца твога, и света 

38 Св. Теофан Затворник, Речник хришћанског опитног живота, Београд, 2005, 
101.

39 Доментијан, нав. дело. 209.
40 Исто, 159.
41 Исто, 68.
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душа твоја биће престо томе самоме, и Господ Који царује у векове 
биће с тобом“.42

Таблице срдаца Савиних првих епископа носиће Савине речи из-
говорене у Жичи: „Блажене су очи ваше, који видите ово моје худо 
смирење, и уши ваше, који слушате, и свете душе ваше које ће напи-
сати ове речи на таблицама ваших чистих срдаца“.43

Доментијан је проширио семантику значења појма срце ства-
рањем синтагме „срдачни олтар“. Овим је желео да нагласи светост 
срца али и светост исписаних речи и заповести. Запажа се употреба 
ове синтагме у делу када се говори да Свети Симеон није одбацио 
Божје заповести: „Да, ваистину овај преподобни отац наш тако заволи 
Бога и усрдно му последова, да ниједној од светих заповести његових 
не даде да падне на земљу, но све примивши у свој свети ум и у ду-
шевна своја недра, и написавши на својем срдачном олтару, истинити 
потече за његовим светим заповестима“.44

Знао је Свети Симеон да је држање заповести Божјих услов без 
којег љубав Божја не може да се настани и да борави у његовом срцу. 
Из овог дела се јасно препознаје Доментијаново познавање новоза-
ветних мисли: „Ако заповести Моје држите, остаћете у љубави Мојој, 
као што Ја одржах заповести Оца свога и остајем у љубави Његовој“ 
(Јн. 15, 10).

 Божанска љубав настањује у срцу вазљубљеног не само Богочо-
века Христа, већ и Божанску Тројицу: „Ко има заповести Моје и држи 
их, он је тај што има љубав к Мени, имаће љубав к њему Отац Мој: и 
ја ћу имати љубав к њему, и јавићу му се Сам“ (Јн. 14, 21).

 Ових заповести придржавали су се и ученици Светог Саве, бо-
гољубна деца његова која су Савино свето и чесно тело дочекала 
исто као што су јерусалимска чеда дочекала Господа Исуса Христа 
при уласку у Јерусалим: „Узашиљући различне гласове ка вишњему 
за покој Преосвећенога, и раширивши љубавна срца раније запојена 
боголепним његовим учењем и услађена боготоворним језиком њего-
вим, течаху на сусрет издавна жељеноме, богосветлој зраци која иде 
од истинитог сунца, и славују богогласног јеванђелског учења, који 
им је бодрим умом и неуснулим очима испрва објавио божанствену 
радост неизречене благодати“.45

42 Исто,100.
43 Исто, 193.
44 Исто, 119.
45 Исто, 232.
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 Божанска љубав се уселила у срца Савиних ученика захваљујући 
учењу сатвореном његовим светим језиком. 

Неизрецива тајна љубави која превазилази свако знање
„А сад остаје вера, нада, љубав, ово троје; 
али је љубав највећа међу њима“ (1. Кор. 13, 13).

Љубав која је надахњивала и хранила светогорског инока Домен-
тијана исти је онај духовни дар кроз који је његов учитељ, Свети Сава, 
узрастао до „мере раста висине Христове“ (Еф. 4, 13). То је иста она 
божанска и бесмртна вредност којој је христоносни апостол Павле ис-
певао химну. Жива и животворна сила без које је знање човеко ништа: 
„И ако има пророштво и знам све тајне и сва знања, и ако имам веру 
да и горе премештам, а љубави немам, ништа сам“ (1. Кор. 13, 2). Љу-
бав осуштињује тајну знања, она ополођује веру, она непрестано ду-
ховно-благодетно исходи и з Источника свих благодети: „Љубав је од 
Бога, и сваки који љуби Бога од Бога је рођен и зна Бога“ (1. Јн. 4, 7).

Светитељ Сава које нам открива Доментијаново Житије је сми-
реноумни подвижник никада задовољене жеђи за мистичним сје-
дињењем с Богом. Његово биће је аскетским начином живота, сми-
реноумљем и молитвомислијем досегнуло целомудреност. Трагајући 
за „преображеним еросом“ као православном мистичком категоријом 
у Доментијановим житијима, Милорад М. Лазић закључује: „Естети-
ка преображеног или божанског ероса у Доментијановом делу пред-
ставља целовит духовни став произашао из његових дубоко аскетских 
схватања то јест свих оних аретолошких степеница `добродетељи` 
које и чине врх средњовековне естетике аскетизма“.46

Љубавну росу која је оросила Доментијанове списе источило је 
Божанско Свебиће. Доментијан је био опијен сладошћу Тајновидца, 
оном сладошћу коју помиње и Свети Јефрем Сирин: „ Како да заћути 
слуга Твој, Владико, који је окусио велику сладост љубави Твоје и 
благодати?“47

Љубав је суштина Богочовештва: „Суштином Бога није названа 
ни мудрост ни свемоћ већ љубав“.48 Љубавна стрела која је устрелила 

46 М. Лазић, Теологија лепоте, Београд, Отачник, 2007, 106.
47 Св. Јефрем Сирин „ Душа која је осетила спасење у Господу“, Молитвеник и 

псалтир Преподобног Јефрема Сирина, ур. Братство Манастира Успења Пресвете 
Богородице, Пирот, 2007, 195.

48 Св. Јустин Поповић Молитвени дневник. Јустинов завет, Двери српске, 
часопис за националну културу и друштвена питања, бр. 22, Београд, часо-
пис 2004, бр. 22,83.



БРАТСТВО94

старосрпског хагиографа излетела је из кутака вечности у којима је 
један дан као хиљаду година, а хиљаду година као један дан. Духовни 
портрет светитеља Саве портрет је човека који нам је мио. Мио нам 
је јер је био свезан „свезом савршенства“, па нам је тако заличио на 
Христа: „Сви они људи који личе на Њега, мили су нам“.49

Свеблаговест коју узвисује у свом делу христољубиви чернори-
зац, по угледу на Св. Павла, нераскидива је нит. Оне који љубе Госпо-
да ништа не може раздвојити од љубави Божје: „Ко ће нас раставити 
од љубави Божје? Невоља или туга? Или гоњење? Или глад? Или го-
лотиња? Или страх? Или мач?“ (Рим. 8, 35). „Ни висина, ни дубина, 
ни друга каква ствар не може нас раставити од љубави Божје, која је у 
Христу Исусу, Господу нашем“ (Рим. 8, 37).

Само о једном кључу за двери бесмртности пева Доментијан, а 
тај кључ је љубав. На духовном портрету Светог Саве који је поетич-
но насликао овај писац, боголикост и богочежњивост доминирају као 
знаци истинске љубави коју је Свети Отац неговао према Тросунча-
ном Господу. О тој богочежњи и стремљењу ка лепоти божанске љу-
бави певао је и Свети Симеон Нови Богослов:

„О љубави свежељена блажен је онај који те је пригрлио, јер више 
неће пожелети да страсно пригрли лепоту ичега земљородног.

Блажен је онај који те је обујмио из чежње Божје, јер ће се одрећи 
читавога света и никако се неће упрљати, ма ком се човеку прибли-
жио. 

Блажен је онај који је заволео твоју лепоту и насладио се њоме са 
бескрајном чежњом, јер ће се душевно освештати водом и крвљу која 
од тебе непорочно струји.

Блажен је онај ко те је жудно пригрлио, јер духовно ће се измени-
ти добром изменом и душом ће се обрадовати будући да си ти радост 
неизрецива.

Блажен је онај ко те је стекао, јер ће се светска блага сматрати 
трицама, пошто си ти истинско неисцрпно благо.

Блажен је и триблажен онај кога си ти примила, јер ће у привид-
ној беславности бити славнији ид свих славних и часнији и уваженији 
од свих поштованих. 

Хваљен је свако ко теби стреми, још је више хваљен ко те је на-
шао, а најблаженији је онај кога си ти заволела, кога си ти примила, 

49 Св. Јустин Поповић, Срна у изгубљеном рају, Исповест, Двери српске, 
часопис за националну културу и друштвена питања, 2004, бр. 22, 79- 81.
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кога си ти поучила, ко се настанио у теби и кога си ти отхранила као 
храном Христом бесмртним, Христом Богом нашим“50.

Тајна Христове личности је у љубави. Љубав коју нам је даровао 
Богочовек Христос је нови пут сазнања, отуда је у љубави и тајна но-
возаветне гносеологије: „Њен категорички императив гласи: љуби да 
би познао. Истинско знање у свему зависи од љубави: оно се зачиње 
у љубави, расте љубављу, достиже савршенство помоћу љубави. Ја 
љубим, значи: ја знам. Знање је еманација љубави. Сва философија 
сазнања садржи се у философији љубави. Љуби ли човек христоли-
ком љубављу, он је истински философ, јер зна тајну живота и света. 
Бог љубављу богује: исто тако и човек љубављу човекује“.51

Премудрост Божја је еквивалентна љубави Божјој као што 
расуђује Свети Николај Велимировић у Беседи о несравњивој љубави 
Христовој: „О дубино премудрости и разума Божја! Ко ти се само 
и мало приближи, тај осети, да си ти истовремено и дубина љубави 
Божје“.52

Љубав је на врху је духовне лествице врлина. Она је тридесети, 
највиши ступањ мислене лествице у Лествици Св. Јована Лествични-
ка: „Објави нам, о најлепша врлино, где напасаш овце своје, где почи-
ваш у подне? Осветли нас, напоји нас, води нас, руководи нас, јер, ето, 
желимо да достигнемо висине твоје. Ти владаш над свима. Ранила си 
ми душу, па не могу више да издржим силину твог пламетања. Одакле 
да почнем с песмом у твоју част?

Ти владаш силом морском, таласање валова морских у бури Ти 
укроћујеш и умртвљујеш. Ти, као рањена војника обараш на тле горду 
помисао. Мишицом силе своје разбила си непријатеље твоје и љуби-
теље твоје чиниш непобедивим! Горим од жеље да дознам како те је 
Јаков видео учвршћену на врху лествице (Мојс. 28, 12)! Како је, дакле, 
изгледао тај пут у висине, реци ми, молим те!“53

Закључак

Доментијанова теологија љубави је теологија непатворене, нели-
цемерне љубави која беше у почетку, која јесте и која ће бити заувек, 

50 Св. Симеон Нови Богослов, Сабране беседе, Катихетске беседе, Беседа о љу-
бави. Светосавље. http://www.svetosavlje.org/. 30. 08. 2014.

51 Богоносни Христослов, Изабрани списи оца Јустина, Света гора, Манастир Хи-
ландара, Хиландарски путокази, 2007, 210.

52 Св. Николај Велимировић, Пролог, Линц, 2001, 271.
53 Св. Јован Лествичник, нав. дело, 284.
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јер се љубављу именује Бог (1. Јн. 4, 8). Стилом химнографа и тоном 
беседника, Доментијан исписује апотеозу богоцентричној, христо-
центричној љубави. Љубав у Доментијановом делу има библијско-
отачку конотацију. Хагиографија хиландарског инока Доментијана је 
апологија љубави која није апстрактна идеја већ је конкретизована у 
Самој Личности Господа Исуса Христа. Из реторских житија мисаоне 
и осећајне атмосфере, богате емоционалности и речитости откривамо 
светитеље чији су животи заправо продужење живота Самог Господа 
Исуса Христа, живота Оваплоћеног Логоса, живота Свезе Савршен-
ства. Доментијанов славопој божанској љубави парадигму има у Хим-
ни љубави Св. ап. Павла, а друго главно исходиште му је у мисли Прве 
саборне посланице љубљеног Христовог апостола: „Бог је љубав“ (1. 
Јн. 4, 8). Визију љубави у својој књижевној творевини Доментијан об-
разлаже библијском аргументацијом и велича светописамску, богочо-
вечанску, личносну љубав. Ова посланица велича само достојанство 
љубави као највишег хришћанског идеала и сигурног пута „обожења“.

СнежанаКадић

DOMENTIAN’S ANTHEM OF THE INFINITE LOVE OF CHRIST

“And over all these virtues put on love, 
which binds them all together in perfect unity“
(Colossians 3:14)

Summary: Serbian medieval literature is a magnificent temple that, in an an-
themic manner, celebrates the love that transcends all virtues, the love which is 
the bond of perfection and fullness of law, the evangelical love, the Christ-like 
love. Getting closer to the old works of Serbian literature in a truthful manner is 
in fact getting closer to the inexpressible and indiscernible personal love: „God 
is love” (John 4:16). The most beautiful apotheosis of the motif of the Godlike 
and God-yearning love is found in the works ofa writer of high spirituality, the-
ological rudition and poetic inspiration, a XIII century hermit from the Hilandar 
monastery—monk Domentian. In his hagiography, through the use of symbolic 
and metaphorical representations, Domentian constructs a theology of love that is 
based on the New Testament theology of love emanating from the very Person of 
our Lord Jesus Christ. This preacher and theologian reveals, through his spiritual 
vision, the internal character of St. Sava, the figure of the „heavenly man” and 
„earthly angel”, the man who „shot an arrow of love” and „was caught by Christ,” 
later to become „the God-voiced flute of the Holy Spirit.” Gazing constantly upon 
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the character of the spiritual man, Domentian reveals the heart of his spiritual mas-
ter, in which lives the Lover of love and the Lover of mercy—Christ. The thought 
of the Christ-like, the Christ-centric love is present in the First and Second Žiča 
Sermon of Saint Sava. The holy love in Domentian’s hagiography is an unbreak-
able bond between the Lover of love of, Christ, and those who love Him (those 
who are caught by Christ). Domentian’s apologia of the Godlike love, based on the 
New Testament and the Psalms, is expressed in the theology of the heart. Domen-
tian’s body of work is a hymn, a prayer-like exclamation to the triune virtues,to the 
flame tsarina and the perfect amalgam of faith, love and hope.

Keywords: love, divine love, Christ-likelove,God, Christ, St. Sava, St. Sime-
on, Domentian.
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УДК 821.163.41-2.09 СУБОТИЋ, Ј.

LIK SVETOG SAVE U JEDNO^INKAMA 
JOVANA SUBOTI]A SAN NA JAVI I KRST I 

KRUNA

Апстракт: У прилогу ће бити речи о историјским драмо-
летима Јована Суботића Сан на јави и Крст и круна, насталим 
као пригодни комади за светосавске прославе у новосадском 
Српском народном позоришту. Окосница њиховог садржаја 
везује се за важност Светог Саве као духовног заштитника 
српског народа, а њихов историјски контекст одређен је јасним 
разликама које говоре о два потпуно другачија приступа пригод-
ној драми.

Кључне речи: пригодна драма, драмолет, драмска алегорија, 
једночинка, Свети Сава, родољубље, историја

Јован Суботић (1817-1886) био је свестрани стваралац: песник, 
приповедач, романописац, аутор филозофских, историјских и поли-
тичких расправа, естетичких списа и уџбеника (читанки за ниже и 
више разреде гимназија, које је издала влада) и аутор неколико ан-
тологија и опширне аутобиографије. Уређивао је Летопис Матице 
српске, био Матичин председник и начелник Друштва за Српско на-
родно позориште. Био је уредник и издавач листа Народ, а пошто су 
му ставови Вука Караџића о језику и правопису били веома блиски, 
посредовао је у помирењу између Матице српске и Вука. Као исто-
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ричар залагао се за критички поглед на историјске изворе, чиме је 
снажно утицао на Илариона Руварца.

Суботић је почео да се бави драмом шездесетих година деветна-
естог века, када је већ био познат као књижевник. То је време када 
се у Новом Саду, Београду и Загребу много радило на оснивању по-
зоришта, па су у размаку од десет година настале све његове драме.
Основни подстицај за писање драма био је његов патриотизам који је 
имао широк југословнски смисао. Драмски рад схватио је као једну 
од обавеза коју  је морао испунити српски књижевник који је анга-
жован у политичком и култур ном животу свога народа јер је позо-
риште било важна културна институција. Он се слаже са ставом Јова-
на Ђорђевића да је позориште „школа и уточиште свега што је добро, 
лепо и узвишено; да је јасна сведоџба пробуђеног у народу духовног 
живота.”1 Његове драме одликују се романтичарским заносом и пови-
шеном емоционалношћу, али у њима нема злоупотребе осећања гле-
далаца према личностима из наше историје, већ је наглашена трагика 
родољубивог заноса јунака и њихова несрећна судбина која у одређе-
ним неповољним околностима угрожава суштину поноса, части, вере 
и јунаштва. О томе Марта Фрајнд каже:

„Припремљена да на позорници угледа своје омиљене јунаке и 
да види приказ догађаја о којима је дотад само читала или слушала, 
српска публика деветнаестог века била је склона да превиди једно-
ставност психологије коју су испољавали њени јунаци. А наративни 
склоп рамских заплета није јој сметао јер је управо такве приче и оче-
кивала.”2

Радња једночинке Сан на јави3 врло је једноставна и омеђена је 
одржавањем помена у топчидерској цркви убијеном кнезу Михаилу 
Обреновићу. Пред завесом, на средини позорнице, седи стари слепац 
са гуслама, док су са његове десне стране старији и млађи мушкарци и 
деца, а са леве „женскиње”. Кад завеса почне да се подиже, пукне топ 
и зазвоне звона, а слепи човек склопи руке да се помоли, што за њим 

1 Из Ђорђевићеве беседе изговорене 1809. године. Преузето из: Б. Стојковић, 
Историја српског позоришта од средњег века до модерног доба (драма и опера), 
Београд, 1980, стр.189.

2 М. Фрајнд, Политика и легенда у српскојисторијској драми, у књизи: Исто-
ријска драма XIX века I. Приредила Марта Фрајнд, Београд, 1987, стр.12.

3 Пун наслов драме гласи: Сан на јави, слика из прошлости српске. Oбја-
вљена је у Новом Саду 1869. године. Дело смо добили у формату PDF од 
Ирене Стојковић Кикић, библиотекара – вишег кустоса у београдском 
Музеју позоришне уметности, на чему јој најтоплије захваљујемо.  
Једночинка је прештампана у књизи: Историјска драма XIX века I .Приредила М. 
Фрајнд, Београд, 1987.  Цитати су из овога издања.
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учине сви остали. Повремено се чује пуцање топа док звона звоне, 
а из цркве се тихо чује појање. Кад све престане, са цркве се уклања 
црна застава и истиче српска. Народ који излази из цркве, распореди 
се слепцу иза леђа, а он се пита шта ће без кнеза Михаила бити са  Ср-
бима. Оваква сруктура распоређених на сцени указује на слојевитост 
ондашњег друштва и пишчеву жељу да обухвати различита поколења. 
Улога слепца асоцира гледаоца на нашу епску народну поезију која 
се преносила уз гусле, а слепило упућује на духовне очи  којима се 
понире у суштину судбине српског народа,4 док старац симболизује 
велико животно искуство. 

Слепац долази из Дечана где је од једног црногорског певача чуо 
причу која као да је смишљена за овакву прилику и присутнима пева о 
смрти црногорског кнеза Данила који од Бога захтева да себи позове и 
кнеза Михаила како би њих двојица, бар са небеса, заједно пронашла 
пут спасења српског народа. Њих двојица сложе сe да спаса нема ако 
се не подигне златни крст на цариградској цркви Свете Софије. Гра-
дацијом се појачавају тешкоће које стоје на путу до остваривања овога 
циља, а у поенти песме истиче се неопходност уједињења Срба, Руса, 
Бугара и Грка као православних народа.5 Старац каже да ова прича 
„није ништа друго до пријатан један сан”, а слепац му противречи, ре-
кавши да Бог људима шаље разна знамења кад хоће да се на земљи до-
годи нешто велико и подсећа да је тако било пред почетак буне против 
дахија. И сада може послати чудеса, снове и светитеље ако треба да се 
догоди нешто важно. Тим речима писац мотивише изненадну појаву 
калуђера на сцени јер је његово појављивање одређено као својеврсно 
чудо. То је Свети Сава који се не разоткрива јер жели да им покаже 
прошлост из које могу назрети будућност, као и да их позове да бране 
свој народ и веру. Сценом, која се претвара у царску дворану у При-
зрену, уз грмљавину и муње, пролазе српски средњовековни владари 

4 Очигледна је пишчева алузија на игумана Стефана из његошевог Горског вијен-
ца.

5 У песми се каже:
„Сад Бог справља анђела гласника
Да га шиље до краља грчкога:
Даде л’ Грчка вешта неимара,
И Бугарска доста надничара,
Даде л’ Букреш за позлату блага
А Београд обрану од врага,
Крст ће синут’ на Софији цркви,
А раја ће свуда пропевати,
Србија ће с Босном загрлит’ се,
Црна Гора са Ерцеговином,
Бугарска ће сдружит се с’ овима,
Па ће синут на југу Славија
К’о што сину красна Италија!”
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за које се везује државност и самосталност Србије у том периоду: Не-
мања, Стефан Првовенчани са синовима Радославом, Владимиром и 
Урошем, краљеви Милутин и Драгутин, Стефан Дечански, цар Душан 
Силни, коме је посвећено највише пажње јер је за његове владави-
не средњовековна Србија била на врхунцу моћи, његов син Нејаки 
Урош, краљ Вукашин, лица покривеног црном копреном јер је Уро-
шев убица, и кнез Лазар. Затим се враћа првобитна слика позорнице, 
а калуђер каже:

„ А ви, сад сте вид’ли своју слву стару
Па верујте тврдо на будућност славну.
Лав лавића рађа, соколове соко,
Крв Душана мора тежит’ на високо.”

Старац од калуђера тражи да им прикаже и будућност српског на-
рода, али овај одбија, рекавши да будућност још нема никакве слике и 
приповеда им причу која се својим садржајем везује за слепчеву песму 
на почетку драме јер се тиче крста на Светој Софији у Цариграду. Реч 
је о Гргуру, сину деспота Ђурђа Бранковића, који од султана тражи да 
му тај крст поклони или прода. Овај му га даје по цену његових очију 
и Гргур пристаје јер му је часни крст дражи од вида. Сазнавши од тур-
ског пророка да крст даје власт,6 султан тражи да му Гргур врати крст, 
али га овај не враћа и умире не откривши где га је сакрио.

После ове приче калуђер се тихо уклони. Нико од присутних то 
не примети, већ их писац оставља да разреше шта значи прича о кр-
сту. Старац сматра да Србима није суђено да на овом свету дођу „до 
владе и славе”. У изненадном нестајању калуђера он види потврду 
свога мишљења, док младић сматра да је светитељ хтео да им поручи 
да је крст припадао српском народу и да је још његов, па му даје право 
да влада земљом у којој живи.  Ако је крст у земљи и не зна се где је 
сакривен, не треба га тражити, већ целу земљу треба ослободити:

„ О хвала Ти Божји светитељу,
Ти нам каза, да надође време,

6 Пророк каже цару:
„ Мохамеде, што учини болан,
Што продаде  Софиј’н крст Србљину?
Знаш ли јадан, не знала те беда
Тај крст даје владу и господство
У земљама међ два мора сиња
Међ Црним и међ Јадранским.
Ко га има тај ће ту владати,
Ко га изгуби, мора му служити.”
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Кад нам ваља кренути истоку.
Та ће вера народ подигнути,
Свак ће од нас три срц добити,
Свак ће вољно на ноге скочити,
Оставиће децу и љубовцу,
Оставиће и кућу и благо,
Под бојни ће барјак похитати,
Поћи ћемо у бој певајући,
Славно ћемо покајат’ Косово.
Душаново вратићемо царство,
Српско ћемо име прославити,
Међ народе народ ћемо стати,
Чела чиста, а образа сјајна,
Па ко падне певаће му мајка,
Ко остане поживеће славно!”

Овом позиву у борбу за коначно ослобођење одазваће се и жене и 
деца у складу са својим могућностима. Тако је разрешена порука при-
че о крсту7 која је основица ове драмске „слике из прошлости српске”, 
како своје дело назива аутор.

После овога старац моли светитеља да им се врати и каже где 
је сакривен крст како би им зајамчио срећу и допунио своју славу. 
Тада загрми и севне, а позорница се још једном претвара у дворану у 
двору у Призрену и појави се група српских краљева и царева са Са-
вом у владичанском орнату. Краљеви песмом моле Бога да се смилује 
српском народу који треба да буде једнак са дугим народима и да га 
„озаре равне славе зраци”. Затим се позорници, уз грмљавину, севање 
и пуцање, враћа претходни изглед. Младићу, пуном родољубља, чини 
се да је задобио крила јер народ има тако моћне заступнике пред Бо-
гом. У родољубивом заносу он узима заставу са цркве, подиже је и 
позива остале присутне да са њим запевају будничарску песму којом 
зове у бој за ослобођење Словена. Бреме ропства мора пасти јер „Бог 
славе, Бог Славјана / узнеће Срба свог”.

Слепац и калуђер носиоци су значења ове драме, што се нарочи-
то види у другој целини. Слепи гуслар уводи у драму мотив златног 
крста, а калуђер, тј. Свети Сава, предочава славну прошлост и наго-
вештава да је српски народ сам ковач своје будуће судбине. Младић, 

7 Прича је, у ствари, парабола која много подсећа на легенде о потрази за светим 
предметима какви су, нпр. свети грал или Часни крст који је открила царица Јелена, 
мајка цара Константина Великог.
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као представник нових нараштаја, позива у борбу за слободу, актуе-
лизујући тако светитељеве речи и идеју да је Свети Сава симбол наци-
оналне самосталности и да се народ ослањао на његову заштиту кад 
год је био угрожен јер је у Савином култу било обједињено верско и 
национално обележје свих Срба. Зато Марта Фрајнд каже да је Сан на 
јави пример драме „која је у суштини сценски ритуал. Уједињујући 
се кроз тај ритуал, глумци и публика одају пошту неким личностима, 
или оживљавају успомену на прошлост, са намером да окрепе свој 
дух и своја убеђења исто онако као што у ц рквеном обреду могу да 
окрепе своје веровање.”8

Савин драмски лик статичан је и сведен само на реплике који-
ма коментарише појаве српских владара на сцени. У тим репликама 
писац идеализује и поетизује све историјске личности, осим краља 
Вукашина у коме је народна легенда видела узрок почетка пропасти 
српске средњовековне државе због неслоге великаша. Ради истицања 
националне, васпитне и моралне идеје писац Сави даје натприродну 
моћ да оживи средњовековне српске владаре и тако подсети на слав-
ну прошлост. Кад се на крају  драме појави у владичнском орнату, 
постигнут је снажан драмски и емотивни ефекат јер се тако открива 
ко је био непознати калуђер, а Суботић исказује идеју о јединствено-
сти културног простора српских земаља, видевши у драми средство за 
ширење националних, културних и хуманистичких порука.

Око Савиног лика суштински се организује значењски план ове 
једночинке. Писац га је градио на контрапункту старчевог безнађа и 
калуђеровог предочавања да се народ сам мора изборити за светлију 
будућност, што младићу даје повод за позив у борбу. Између клонућа 
и патриотизма, тј. песимизма и осећаја да је српски народ сам и ро-
дољубивог заноса стоји сава као посредник који ће сновиђењем под-
стаћи веру у бољу будућност. То је покретало и надахњивало публику 
која је хтела да у позоришту доведе своје родољубље до националног 
заноса. Зато се Сан на јави завршава тако што после младићевог по-
зива у бој за ослобођење „сви узимају мале тробојне заставе, и изводе 
еволуције певајући” док свира музика. Кључ за откривање драмске 
поруке крије се у примњеном говорном чину. Јунаци се непосредно 
обраћају једни другима и то их приморава да одлучују и суде, а наро-
чито када је на сцени Свети Сава који подсећа на славну прошлост. 
Зато је уметнички светб овог Суботићевог дела духовнији од епског 
и историјског наслеђа и садржи више норми којих се аутор морао др-
жати. Првенство је дато збивању и у тријади збивање – ликови – про-

8 М. Фрајнд, Наведено дело, стр. 37 – 38.
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стор радња је на првом месту јер њена структура указује на то да су 
симболичке вредности поређане тако да најважнија буде на крају. То 
је у вези са знаковношћу градације у народној књижевности јер оно 
што Свети Сава жели да поручи на значењском плану јесте остварење 
идеје о борби за коначно ослобођење српског народа јер Бог хоће да 
сви народи буду једнаки. Драма делује на гледаоца на свом фиктивном 
плану јер је појављивање Светог Саве, као и свега што он открива, у 
ствари сан на јави. Тако ова Суботићева једночинка постаје снажан 
коментар прошлости наше средњовековне државности и код гледа-
лаца развија свест о цивилизацијском наслеђу српског народа. Њено 
упориште је у прошлости у којој се тражи извор идеја које би могле 
указати на пут остваривања националног идентитета и његовог очу-
вања и развоја у будућности. Зато сценом пролазе српски средњове-
ковни владари, а прича о скривеном крсту послужила је, у ствари, да 
мотивише гледаоце да размишљају о своме националном бићу. Тако 
Суботић, шездесетих година деветнаестог века истиче наду у коначно 
ослобођење српског народа од Турака, па су, уз елементе религије, 
приметне и асоцијације на тадашње историјске прилике. Иако је слав-
на, у прошлости није све било толико лепо, па Сава показује и краља 
Вукашина, подсећајући Србе на страдања која су их сустигла због гре-
шака њихових владара у прошлости. Зато Зорица Несторовић каже да 
би се Сан на јави могао назвати драмском алегоријом у којој алегорија 
води „експликативности основних порука које између прошлости и 
садашњости посредује Савин лик.” 9

Драма Крст и круна10 има много сличности са Сном на јави јер су 
обе једночинке одређене истим поднасловом ( „слика из прошлости 
српске” ), а сам писац позива се на више места у Крсту и круни на 
гледаочево познавање свог претходног комада о Све том Сави.

Крст и круна је мала драма завере са темом сукоба добра и зла и 
победом добра. Њоме је Суботић одговорио потреби тадашње публи-
ке да кроз драмску форму динамично и сликовито схвати историјску 
судбину свога народа. Реч је о династичким превирањима у Србији у 
XIX веку и покушајима учвршћивања уставнг поретка у њој.

9 З. Несторовић, Јован Суботић – драмски писац, Нови Сад, 2000, стр. 160. Ау-
торка је о Сну на јави и Крсту и круни опширно писала у одељку Познице наведеног 
дела, стр. 135 – 160.

10 Ј. Суботић, Крст и круна или крунисање Стевана Немање краља Српског. Об-
раз из прошлости спске у IV слике, Нови сад, 1870. Дело је штампано и у библиотеци  
Драмска баштина Музеја позоришне  уметности Србије: Ј. Суботић,  Крст и круна, 
Београд, 1997. Цитати су из овога издања.
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Алузијом се прошлост доводи у везу са садашношћу и сукоб 
браће Стефана и Вукана и узурпација престола указују на потребу да 
обреновићевска Србија буде уставна монархија у којој владар неће 
злоупотребљавати своја права.

Радња је симетрично организована у паралелним сценама које 
повезује лик Светог Саве. Он је грађен у складу са схватањем публике 
да је светитељ заштитник свога народа и лика и делаСтефана Немање, 
тј. Светог Симеона. Сава је праведан судија и строго кажњава све који 
су угрозили српску државу и цркву. У том светлу треба тумачити се-
миотичко значење  наслова: реч је о црквеној (крст) и државотворној 
(круна) делатности Светог Саве.  На том пољу видимо недељивост 
духовности и родољубља јер су симболиичке вредности чврсто по-
везане са положајем јунака у времену и простору о којима се говори. 

Утемељена на црквено-државним ставовима Светог Саве не-
мањићка држава је 200 година била јака и уважавали су је чак и 
непријатељи. Када је Савин брат Стефан Првовенчани постао српски 
краљ 1217. године, угарски краљ Андрија II спремио се да зарати са 
Србијом зато што је његова краљевска титулатура обухватала и њу. 
Стефан је замолио Саву да оде угарском краљу и одврати га од те 
намере. По Теодосијевим речима у Житију Светог Саве архиепископ 
Сава краљу „богоречитим својим језиком много изговори о правди 
и истини и љубави, и што не годи теби, рече, ни другоме не чини. 
Претходно је охоли краљ дуго одбијао да прими Саву и тек кад је овај, 
због велике жеге, измолио од Бога да падне град, тј, лед са неба којим 
су се сви расхладили, примио га је и одушевио с ењеговим поукама 
и одустао од напада. Сава није био задовољан само тим успехом него 
је хтео да провери колико је јака краљева вера у Бога, а после тога 
га је, по Теодосијевом Житију Светог Саве, „свега обновио вером 
православља” и удостојио га да прими свету тајну причешћа по прво-
славном обреду.

Теодосијево житије веома је утицало на Суботићеву концепцију 
Крста и круне и лика Светог Саве, али он не говори о преобраћању 
Андрије II православље, већ у центар драмских збивања ставља Ву-
канову издају да би указао на важност слоге за опстанак самосталне 
српске државе којом треба да влада династија Немањића. 

Једночинка Крст и круна састоји се од две композиционе целине 
које су раздвојене Прологом на почетку треће слике. 

У првој целини Сава настоји да одврати брата Вукана да преотме 
престо Стефану Првовенчаном. Радња отпочиње разговором двоји-
це „часника” који уводи у догађаје у драми. Они имају супротне ста-
вове у вези са Вукановим крунисањем пошто је овај затражио да га 
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крунише мађарски краљ Андрија. Први се радује, а други страхује од 
последица. Тај разговор служи као припрема за појаву Светог Саве и 
Стефана на сцени.

Стефан сумња да је добро што су дошли Вукану, а Сава га храбри, 
рекавши му да га је отац, дајући му круну, узвисио над другим братом 
и да је сада време да покажу Вукану да је и духовно изнад њега. Од 
тог тренутка говориће само Сава који прекорева Вукана што је прекр-
шио заклетву коју су сва тројица дали оцу кад је био на самрти. Његов 
тон је узвишен, али и претећи јер пита брата да ли ју је одржао. Савин 
прекор и Вуканов одговор представљају супротна решења за будућ-
ност Србије: Стефан је хтео часно да се бори, а Вукан да пође стопама 
Бугара и покори се јачем, тј. да се приклони Риму и затражи мађарско 
покровитељство да би осигурао своје право на српску круну. Пошто 
није стао уз брата, који је, уједно, и његов краљ, Вукан је издајник 
„и крви и круне”, па мора да се правда. Да није тако учинио, ни Сава 
не би смео доћи, али овај, вођен идејом братске слоге, која је једино 
решење за опстанак српске државе, каже:

„ Ал’ би сва три другчије стојали!
Ја бих с крстом пред вама ишао,
Стеван и ти за мном са мачеви,
А за нама наша Србадија,
Сједињена вером и љубављу,
Узхићена ваљаним вођама,
Вољна мрети за дом и крст часни.
Пуна тврде на победу наде:
Таквој војски не би протистали
Ни легати разнежена Рима
Ни мађарске чете накићене.”

Пошто није тако, Сава се стиди брата, а за Мађаре каже да су сла-
би и мали да би могли задржати Србију. Зато каже Вукану да увиди да 
је погрешио и врати се где му је место да би га „тамо”, тј. у царству 
небескоме, „светитељ Немања” могао загрлити као сина.Савина ре-
плика заснована је на обрасцу националног и херојског, а Вуканово 
размишљање на политичким интересима који су далеко испод места 
које у моралу српског народа заузима јунаштво као највиша врлина. 
Да је Вукан јуначки погинуо, Сава би се њиме поносио, а над гробом 
би му се ориле „песме славе, гласи благослова”. Међутим, будућност, 
која ће свима судити, тражи да се браћа помире и невоље ће престати. 
Зато Сава захтева да Вукан брату пружи руку помирења, али овај, иако 
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је дирнут, не пристаје. На то Сава, свечано и подсећајући га на владар-
ску част, каже да је боље да се убије него да убија своју земљу. Вукан 
каже да се све може решити двобојем и позива Стефана да се боре, 
али Сава не дозвољава и упозорава Стефана да је  припасао мач када 
му је отац оставио круну и да њиме треба да брани земљу и народ, а 
не да убије рођеног брата. Тада још једном позива Вукана да се поми-
ри са братом, али се овај презриво смеје, назива Стефана краљем без 
земље, а Саву попом без народа и прети да их обојицу може заробити. 
Тако је прекорачио границе хришћанског морала и починио смртни 
грех охолости, али својим непокоравањем брату угрожава и српску 
државу и Цркву, па мора бити кажњен. Сава подиже руке ка небу и 
болно се обраћа Немањи да са неба види да је принуђен да „жеље-
зом”, тј. силом, реши настали проблем. Он проклиње брата:

„ Ти си дакле десну диго руку
На свој народ, и на своју цркву,
А ето је мало час подиже
На кров свога оца рођенога.
 (Дигне штап с крстом у висину.)
Нек ти зато усахне десница,
Нек на теби живом буде мртва,
И нек јој се живот не поврати,
Док год натраг ти не узмеш речи
Које њоме ујамчи душманом,
И док год је свом не пружиш брату
Молећи га да ти крв опрости.
 (Дирне га штапом у десну руку.)” 

Одузимање снаге десне руке симболично је јер је она, по народ-
ном веровању, носилац добра, а Вукан њоме чини зло. Зато му из ње 
испада мач. Видевши да је обогаљен, моли Саву да повуче клетву.
Овај то хоће само ако Вукан опозове своју реч дату мађарском краљу, 
а пошто његов брат то не може јер га обавезује света заклетва, Сава 
му поручује да иде даље путем уништења јер његови људи управо 
дознају за „црни гријех” који је крио од њих. Осрамоћени Вукан на-
ређује „часницима” да вежу Саву и Стефана, али наређење остаје не-
доречено јер га прекида Други часник који не дозвољава да дирају 
„светца” пошто је Вукан признао да је истина да је Мађарим предао 
земљу. Кад Вукан хоће да га ућутка назвавши га невером, приступи 
Први часник и оптужи Вукана за издају и овај увиђа да мора пропасти 
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јер га је војска напустила и признала Стефана за краља. Тада Сава 
каже да је Вукан војску „повео срамоти”, док ће је Стефан водити 
путем славе и препушта да „часници” изаберу кога ће следити. Сви 
кличу Стефану, а Сава, као човек цркве, која проповеда праштање као 
највећу хришћанску врлину, позива Вукана да пође „кући свога роди-
теља” јер га краљ Андрија неће ни погледати, а што је било, заборави-
ло се, те га нежно  повлачи за собом, узевши га за леву руку. Овде је 
Суботић веома добро искористио библијски мотив блудног сина који 
се, иако нерадо, враћа својим коренима.

Полазећи за Савом, Вукан се осврне на свој мач који лежи на 
земљи и обраћа му се апострофом:

„Ту остани, иструни у прашини:
Бољу судбу и не заслужујеш.”

Таштина и властољубље су поражени, а победили су правда и ро-
дољубље. Земља је  спасена и један од војника каже да је ова победа 
славнија и светлија од многих других и позива да је прославе игром 
којом се завршава прва слика.

Радња друге слике дешава се у табору мађарског краља Андрије 
II коме Сава долази кад је владар добио вести о тешком здравственом 
стању свога сина Беле. Ипак, мађарски краљ мора да одговори својим 
владарским обавезама и прими Саву. Сценом дочека Суботић исти-
че једнакост11 мађарског краља и српског архиепископа јер је Сава 
представник свога народа у врема када су Стефан и Вукан завађени 
и српској држави прети опасност од њиховог сукоба. Видимо га као 
дипломату који стално истиче да су Срби и Мађари једнаки јер је Ср-
бија суверена краљевина и никада неће признати туђинску власт. Он 
мађарском краљу нуди мир упркос његовим претњама:

„ Син Немањин не боји се смрти.
Него да ти кажем зашто дођох,
Ја сам, као што видиш, свештеник,
И грозим се од крви и покоља;

11 Сава каже:
„Кад седети оба не можемо,
А ми ћемо стајато обадва.
Тек да виде и познаду људи,
Да долазим равном а не већем.”
Ово је изговорио када је видео да мађарски краљ седи и да је одговорио само махнувши 

главом иако му се Сава поклонио. Кад је затражио да му донесу столицу, краљ Андрија му нуди 
своју, истакавши да поштује свештенство. Међутим Сава одбија, па ће обојица стајати док  раз-
говарају.
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Задаћа је моја мирит’ људе,
И чинит добра и душману.
И с тога ти мир понуђам краљу.
(...)
Останеш ли ту као душманин,
Ја ћу у свету затворит се цркву
И за ваше Бога молит’ душе,
А Стефан ће дужност извршити,
Коју земља на њега налаже.
Сад те сммијем и молити краљу,
Јер ме молба понизити неће:
(Молећи)
Прими, краљу, ту братску понуду,
Ја те молим, ја те братски моли.”

У том тренутку стиже вест да се Вукан са својом војском придру-
жио брату Стефану, а лекар утрчава и тражи леда јер ће без тога Бела 
умрети од високе температуре.

Тада се, у складу са хришћанским милосрђем и светачком љу-
бављу према ближњем, Сава моли за спас болесног краљевог сина. 
Ове врлине превазилазе појединачне интересе, чак и кад су држав-
ни12. Мали краљевић чудесно ће  оздравити, а захвални отац склопиће 
мир и разрешити Вукана дате речи. Тада га Сава позива да му буде 
гост у Приштини и овај радо прихвата.Узимајући Саву за руке, краљ 
Андрија кличе: „Живели Србљи! Живела Србија! ” Овим клицањем 
суштински је завршена главна радња једночинке.

У наредним двема сликама види се зашто краљ то чини. Са првим 
двема повезује их Пролог који се позива на драму Сан на јави, заокру-
жујући тако драмску слику славне српске прошлости. Трећа слика у 
ствари је само дугачак Савин монолог у којем краљу Андрији говори 
о Немањиним прецима из династије Војиславића. Тако овај увиђа да 
су Срби и Мађари два „равна и једнака” народа, па ће у Сабору донети 
закон „ да на Србље Мађар не удара”. Он назива Србе браћом и прија-
тељима и обећава доживотно пријатељство. 

12 Сава се моли:
„ Спаси дете, које греха не зна,
Спаси једну за будућност снагу,
Спаси наду једнога народа.
И покажи и тим чудом свету,
Да је теби нјмилија молба
Коју шаље човек за душмана.
Спаси живот, смрт погази грозну.”
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Склапањем мира са Мађарима створени су услови да се среде раз-
мирице међу Савином завађеном браћом. Вукан ће се заклети на вер-
ност Стефану и, као што је чудесно одузета, тако му се и враћа снага 
десне руке. У име будуће слоге Сава благосиља браћу.13 Његовим бла-
гословом завршава се трећа слика, а у четвртој је представљено кру-
нисање Стефана Првовенчаног. У њој Сава има само улогу архиепи-
скопа који чинодејствује у церемонији крунисања, а, како каже аутор, 
написана је првенствено „да  се црквено пеније уметнички сложено и 
музиком праћено у пуној красоти покаже”. 

У Сну на јави Свети Сава само посредује између прошлости и 
садашњости и његовим ликом Суботић наглашава значај поруке о по-
треби уједињење у борби за коначно ослобођење од завојевача, док 
у Крсту и круни нема алегоријских значења светитељеве појаве на 
сцени. Та једночинка наглашено говори о славној прошлости српског 
народа и Савин лик у њој треба да послужи развијању националне 
свести гледалаца. Писац приказује историјски догађај у чији центар 
ставља Саву који узвишено  и светачки, али без патоса, решава кон-
фликтну ситуацију. Духовна димензија његовог лика у Крсту и круни, 
која утиче на расплет драме, дата је у духу народне легенде о усахлој 
Вукановој руци. У обе Суботићеве једночинке Савин лик није изван 
сфере утилитарног јер је у служби поруке коју дело носи и њиме пи-
сац утиче на друштвену свест. Зато је у тим драмама збивања14, које 

13 Ти стихови говоре о слози као услову за сигурност и опстанак државе која до-
бија свога првог краља:

„Тако драги: докле српска браћа
Коју судба на крму позове
Тако стоје један до другога
Ко што сада ви стојите овде,
Неће бити силе на свијету
Која ће нам образ погазити.
На ту вашу слику и прилику
Потомци ће очи упирати,
И на слогу браћу позивати;
А јуначки наши прадедови
Којих дуси сад над вама лебде,
У своме ће небеском насељу
Сласт у чистим осећат душама,
И нечујним нашем уху гласом
Благослов ће над вама изрицат’!
Спустите се, браћо, на колена,
Да ваш савез брат вам благослови
Чистим срдцем и смртном молитвом.” 

14 У наведеном делу З. Несторовић каже да су ове једночинке Суботићеве варијан-
те модела пригодне панорамске драме које своја основна значења изводе из алегори-
зације (стр. 142).
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су најближе Аристотеловој дефиницији драме као етички озбиљне, за 
себе затворене, обимне радње која треба да је изнад ликова и изазива 
сажаљење и страх, Светитељев лик покретач догађаја и носилац оно-
га што гледалац треба да одмери и закључи јер тамо где свет постаје 
драмски, престаје једноставно мирно посматрање догађаја. Кључ раз-
решавања драмске поруке у обема драмама јесу Савине реплике у које 
је уткан модел применљивог говорног чина јер су у њима гледаоци 
могли да у просторима имагинарног препознају потребу за национал-
ним освешћивањем које се остварује кроз слогу и православље. 

МиливојеСпасић

ОБРАЗ СВЯТОГО САВВЫ В ОДНОАКТНЫХ ПЬЕСАХ ЙОАНА СУБОТИ-
ЧА СОН НАЯВУ И КРЕСТ И КОРОНА

Одноактные пьесы Сон наяву и Крест и корона написанные к какомулибо 
событию пьесы. Они написаны по поводу празднования дня Святого Саввы в 
Сербском национальном театре в Новом Саде. Йоан Суботич творит их основу 
содержания на образе Святого Саввы как духовного защитникасербского 
народа. Исторический контекст определён разницами в подходе к этому 
типу драмы. В Сне наяаву Святой Савва только открывает изображения 
из сербского прошлого и приглашает на оборону народа и его веры пока в 
Кресте и короне активно участвует в действии. Он особенно подчёркивает 
историческое величие своего народа и таким образом Суботич подчёркивает 
значимость его государственно-созидательной и церковной работйю.
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SVETE MO[TI

Ово је стара словенска ријеч, изведена из коријена mog- на који је 
дошао инфинитивни наставак –ti и тако је, фонетским преливом, до-
бијена именица у облику множине – МОЩИ. Она има значење моћи: 
било да је у форми глагола – моћи, било у форми именице – моћ, али 
у множини – моћи, дејства. 

Овај је израз у Цркви тек добио своје пуно и реално значење: док 
је код Грка термин λείψανα значио кости светих или уопште тијела 
упокојених, код Латина је то израз religiquae, који значи: посмртни 
остаци уопште, посебно светих. Код хришћанизованих Словена овај 
израз добија нову и добро наглашену значењску улогу: то су посмрт-
ни остаци тијела светога човјека – па било да је био подвижник или 
испосник па скончао мирно, природном смрћу – било због старости, 
било због болести, или је мученички пострадао ради вјере у Христа. 
Он је тиме постао Богу близак и добио је од Бога, у тој блискости 
и нераздвојивости, улогу посредника: преко њега се човјек/вјерник 
из овога свијета обраћа Богу – и молитвено и захвално, и он као по-
средник преноси молбе и бладарности, жеље... Богу. Али како, кад је 
он већ одавно скончао и завршио свој земни вијек? Он је скончао за 
Христа – или у ревновању, или у страдању. У једном и другом случају 
његово тијело – у цјелини или неки његов већи или мањи дио – није 
подлегло природном закону разлагања или труљења материје, него је 
од њега изузето, али – нити је Бог њега оставио, нити је он преки-



БРАТСТВО114

нуо свој однос са Богом. Зато кад се побожна личност са топлином 
и чистотом у души и дубоким доживаљајем у срцу обраћа Богу за 
помоћ, Бог излази у сусрет и одговара, али често не непосредно, него 
преко свога подвижника који и на овај начин наставља свој подвиг 
односом и посредовањем. Божје моћи или дејства дјелују утјешно, 
оздрављујуће и слично преко тјелесних остатака свечевих – тако да су 
тјелесни остаци дио (или можда цјелина) његова реалног тијела које 
је у сарадњи са Богом или је у служби Божјој, па Бог, преко њих, као 
посредника дјелује на молитвеника и излази у сусрет његовој усрд-
ности, искрености, захвалности молитвеној па му буде боље или по-
тпуно оздрави. Тако тјелесни остаци свечева тијела су посредник и 
активни спроводник  Божјих дејстава и помоћи, које унесрећени или 
обољели добије – преко свечевих тјелесних остатака – од Бога, па су 
то моћи или дејства Божја, а свечеви сачувани дјелови тијела или тије-
ло у цјелини, су само посредник, спона у томе односу – али жива и 
активна. Дакле, подвижник, мученик, праведник... који се посветио, 
не посветио сам собом или сам од себе, него га је посветио сам Бог, тај 
неисцрпиви извор светости, и он је у свијету приземне свакодневице 
његов активни сарадник. Дјелујућа светост је невидљива, али њене 
посљедице су и видљиве и опипљиве – опредмећене и материјали-
зоване: то је исцијељени који је оздравио и сад је наш саговорник, 
сарадник, посредник...

Тако, у моштима је сарадња Бога и одређеног човјека и даље – 
људи... па је то правац и пут према есхатону. Саоднос и сарадња између 
Бога и човјека има свој везивни однос у моштима или реликвијама 
светог. Основ и матрица тог односа и садејства – тачније, беспочетни 
почетак, је у Христу. Ту садејствују два лична субјекта – Бог и човјек. 

Тијело свечево је тварно, али је свето, јер преко њега, као прено-
сиоца, зрачи и дјелује Бог који је свет, свет сам по себи, па светост 
која је примарна а не секундарна – од мошти из овога свијета, одозго 
је, од Бога па транзиијом прелази и  зрачи, исцјељује и оздрављује 
од болести, смирује немир, разведрава и оздрављује психу, даје утје-
ху... и све то надусловно – овдје у свијету природном. Та нетварна 
чистота је примјер више реалности која је надтварна / нетварна, али 
њена дејства се реално пројављују у природи; она у свијету творевине 
зраче и дјелују смирујуће, оздрављујуће. Божју светост је немогуће у 
природи примијетити, мјерити, констатовати... из проста разлога што 
она није тварна, па се не може ни мјерити, ни видјети, ни опипати. А 
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оно што је њом освећено и оздрављено, то је оно исто што је било, 
али не онакво, него измијењено на боље, јер светост долази из Божје 
транзиције која је превладала границу тварности, али се не слива са 
стварним свијетом суштински уједно – јер би то водило у сигурни 
пантеизам. 

Али откуд ми то све знамо? То је видљиво и опипљиво: лежао 
човјек, као узет, дуго времена у постељи и одједном, или послије од-
ређених знакова, а без икаквих медикамената, стање се побољшало 
или је можда човјек потпуно оздравио – то је реалност овога свијета 
– видљива и опипљива, али није од свијета, него је само у свијету, 
од натприроднога Бога, господара неба и земље. То дјелује сам Бог, 
сагласно пјесми из Осмогласника : „Јер тамо гдје хоће Бог, побјеђује 
се поредак природе“ (Догматик, VII глас). То дејство, односно његов 
резултат, иде у чуда у којима Бог не апсорбује човјека, нити човјек 
потпуно ишчезава без остатка, него остаје природан и реалан, али – 
здрав. 

Људи који су то доживјели – било тада било доцније, а знали су 
раније стање – немају другога одговора него да то прихвате као кон-
кретан и видљив доказ личне интервенције Божје силе која је својим 
дејствима учинила нешто што је било немогуће људима, чак и уз упо-
требу било каквих вјежби или медикамената. Ово што је доживио на 
смрт болесни  или на неки други начин повријеђени - до степена рас-
ходовања, јесте реалност која је видљива и опипљива, а исцијељени 
није прерађен или преобликован, него само обновљен, а у потпуности 
је сачувао свој идентитет, континуитет, памћење – своју личност, своје 
ја. У нашим манастирима гдје има моштију светих – било у цјелини, 
било дјелимично, што није ријетка појава – дејство Божје моћи је дво-
струко: унесрећени оздрављује, а сумњом поколебани ојачава моћима 
или дејствима Божјим које је молитвено тражио или су му предочена 
и он их примио, и тако је – преко Божјих моћи – поновно успоставио 
контакт и дејствовао позитивно, а оздрављени или исцијељени је то 
примио и тиме утврдио свој однос према Богу. Дакле, молбени и бла-
годарни дијалог је узајамни саоднос који се јавља и развија између два 
субјекта; он се овим потврђује и њих религира – повезује и они су у 
саодносу. То је чудо Божје, јер је то реалност која не проистиче из при-
роднога процеса, него се јавља интервенцијом натприродног Божјег 
дејства преко светога, то јест свеца, чије су нетрулежне мошти/моћи 
видљиви и опипљиви преносилац реалне, али невидљиве силе и моћи 



БРАТСТВО116

Божје и њиховога дејства које ће да се опредмети и тако та стварност 
добија конкретност опипљивога и тварног, чујнога и видљивог, гдје 
се освештавајуће чинодејствује, литургише. – Овако, дијалог Бога и 
човјека показује се – а он је то и кад се не види – као реални дијалог 
између два субјекта – Бога и човјека. То – и само то – јесте сржна и  
сушта реалност религије. Њом се религирају два субјекта – учесни-
ка религије, везе – саодноса. Тако су, осим јеврејства, хришћанства и 
ислама – све друго облици култа и митологије: један субјект, човјек, 
трансцендира и персонификује своје мисли, жеље, планове... имити-
рајући религирање, али овдје нема надтварно постојећега – нема два 
лична субјекта, па нема ни основа за њихово религирање; зато се они 
и не религирају, него овај други, виши „субјект“, је само замишљен 
и умишљен, и његов је почетак у самој мисли човјека који у овоме  
митолошком саодносу само персонификује: а персонификација је – то 
знамо из теорије књижевности – приписивање личних особина без-
личним бићима, па и мртвим стварима. 

За овакве примјере исцијељења – чудеснога, а не природног, по-
стигнутога терапијом или медикаментима, може често да се чује и 
онај ко то није видио обично каже: „прича се...“ Да, прича се истина, 
а не измишљотина. Ово треба да схвати сваки онај који чује а гдје има 
основа за то, као и онај који прочита нешто такво, или слично, у књи-
зи. Иначе оваквих примјера има у нашим манастирима, особито у не-
кима који су на гласу по чудотворству; такви су: Острог, Свети Наум 
Охридски, Високи Дечани, Пећка Патријаршија, Студеница, Миле-
шева, Сопоћани... има, нека нам и то буде јасно, и паралелних нових 
прича, али ту треба бити обазрив и поклонити пажњу ономе што смо 
чули и обрадили, али евентуални израз Божје моћи и дејства наћи ће 
свој нови пут и доћи ће до знања онога који има уши вјере да прими 
ту вијест или видљиво дјело као реалност онога свијета која је ушла 
у овај свијет и у њему се пројектовала, а није из њега потиснута, ис-
кључена, ишчезла...  Све те мошти као гарант светости имамо редов-
но у храму, на светом престолу у антиминсу, а то је оно што свједочи 
транзицију светости у храмовноме, олтарском или ужему амбијенту 
гдје се врши литургијска радња. Без светих мошти у антиминсу, чин 
литургије нема своју аутентичност, па није литургија – света тајна, 
тајна над тајнама. 

У тијесној вези је са овим је и икона свечева на иконостасу, зиду 
собе или канцеларије. Није она ту да буде само украс олтарске пре-



117СВЕТЕ МОШТИ

граде или канцеларијског зида, него да представи и у извјесној мјери 
оприсутни самога Бога или светога који је у посебном поштовању у 
том крају или у тој кући, установи и слично. Дакле, облици и дејство 
провиђења су различити и у благодатној су функцији. 

И тјелесни остаци свечеви и освештана икона су свети, али не 
собом, него Богом: то је светост која транзицијом прелази на свечеве 
тјелесне остатке/мошти или на икону његова лика, гдје је присутна 
његова личност – односно, она ликовно приказује, оприсутњује ње-
гову личност, и одатле, преко тога, дјелује освећујуће, исцјељујуће, 
помажући у свему добром и тако одговарајући на искрену и дубоку 
молитву. Пошто та помоћ није од твари и тварних елемената, а виде се 
и опипавају њени резултати, она је – чудо, а не природна посљедица 
терапије медикаментима, а поготово не резултат из пукога случаја. 
Појави чуда оздрављења, посредовањем мошти, узрок је Бог, а дотич-
ни свети – прималац, прихватилац и даљи преносилац тога дејства. 
То је стварност коју даје Бог давалац, који је свет сам собом и сам по 
себи, а прихватио је исцијељени као прималац. То је видљива реали-
зација дијалога – молитвености и суживота Бога и човјека, па се слика 
и Оригинал огледају узајамно једно у другоме. 

Будући да светост зрачи из транзиције натприроднога Бога, ми је 
не можемо ни видјети ни опипати, али је болесни, обеспамећени, обе-
збудућени и слични, искуствено доживљавају и њоме, а не медицин-
ским медикаментима оздрављују, исцјељују се. Па оздравити и значи 
постати здрав, а исцијелити се – постати изнутра цио, здрав. 

Електро инсталације су спроводник, а не извор, електричне енер-
гије, водоводне цијеви – спроводник, а не извор воде нити сама вода и 
слично. А то обоје су тварни предмети у природи, материјална Божја 
творевина – док преко светих мошти као спроводника дјелује нетвар-
но Божје дејство, па мошти као спроводник имају вишу и деликатнију 
улогу но што је улога електроинсталација у електрици или водово-
дних цијеви код спровођења воде, јер су те инсталације ипак дарови 
Божји дати кроз природу – а ради спровођења Божјега дара, односно 
природног богатства које природу исцјељује и оплемењује. Тако, у 
питању је послединко-тварно средство ради надтвари и њенога деј-
ства у тварној природи. Надтвар улази у природу – неопредмећена, 
али природу лијечи и оздрављује, и човјека у њој, не подводећи се под 
закон тварне природе и не сливајући се у њој уједно са природном 
стихијом. Зато се природа освјетљује и освећује, а натприродна свјет-
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лост и светост се не оприродњују – зато је, рекли смо, свјетлост која у 
природи зрачи од светости Божје немогуће са природом идентифико-
вати, а њено дејство у природи – разни облици чудотворења – остаје 
да лијечи и оздрављује у природи којој припада, чекајући есхатолош-
ки преображај и отворени пут који води у бесконачност и пуноћу вјеч-
ности... Светост Божја својим дејством показује и својим резултатом 
доказује, јер је то видљиво и опипљиво. Дакле, надтварна светост је 
транзицијом ушла у границе и категорије природне твари и оставила 
за собом, у приземљу твари, резултате свога дејства; они су – а не она 
– видљиви и опипљиви. Зато њу не може да ухвати и проучава, као 
нетварну, никакво физичко, оптичко и слично посматрање, снимање, 
мјерење и слично, али – резултат показује дејство и благодатне посље-
дице њене транзиције, јер је она прошла даље, не остајући у мјери и 
категорији твари.

Горње објашњење је видљиво и опипљиво, јер је чулно, али – види 
се – недовољно је: његову дореченост чини и представља оно што даје 
увид, особито чулом вјере, а његове горње сфере су надусловно бо-
гатство које проистиче из безграничја плавети наднебесја. Ево што је 
у питању. 

Мошти су сам свети, материјални остаци његова бића, преко њих 
се његује успомена на њега и држи молитвено-благодарни дијалог с 
њим, а преко њега с Богом. То је управо сам/лично тај свети, и то у 
јачој мјери но што је насликан/оприсутњен на фресци, икони, слици у 
књизи... као што између слике и онога ко је ликовно на њој приказан 
постоји нит идентичности која је у ствари духовни идентитет, тако – у 
једној већој мјери – постоји у свечевим моштима идентитет односно-
га светога са Богом. Мошти су тијело које – не по механичкој нужно-
сти, него по вољи Божјој коју светац прихвата – испољава енергијско 
дјеловање. Овдје се пројављује синергија (συνεργία, СОДЂЙСТВЇЄ = 
садејство, сарадња, заједничко дјеловање).  Тијело свечево је саставни 
дио и димензија личности – те категорије духовне вриједности. Мо-
шти/моћи свечеве су се у појединим случајевима показале нетрулеж-
не, па и послије свечеве биолошке смрти дјелују својим присуством 
у нетрулежнима тјелесним остацима; у питању су њихови изласци и 
пробљесци из безграничја вјечности у вријеме и његов поток. Мошти-
ма личност свечева савлађује и превладава континуитет и каузалитет 
твари. Кроз његове сасушене кости испољава се и даље сарадња двију 
личности – Бога и човјека. Кроз свечеве мошти твари – и човјеку у 
њој – отвара се прави смисао и правилан ток према есхатону. Мате-
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ријални предмети – штап, књига, одежда и друго – нијесу мошти; то 
су реликвије/остаци и свакако су мањега значења него његово/свечево 
тијело, које је – он сам, лично. Али ово је непосредна компонента која 
успоставља однос временски и вјечни, човјека и Бога, невољнога и 
слободног – вољнога. Његова својина је његов посјед, а тијело је ком-
понента његове личности. Личност свечева као духовна суштина је 
непропадљива и несагорива, јер није материјална; али тијело, будући 
да је састављено од дјелића/частица, материје, елемената – пропадљи-
во је као и све материјално: разлаже се (а не враћа ни у шта), и тако 
разложено чека опште васкрсење мртвих – да би, васпостављено као 
цјелина у општем васкрсењу, ушло у нови еон и тако достигло свој 
пуни смисао и циљ постојања – улазак у царство вјечности и његова 
благодатна добра: доброту, правду, светост... благодатну сферу. 

Тијело одређенога светог Бог је изузео из процеса разлагања / 
труљења, јер се човјекови елементи, изласком душе, декомпонују/тру-
ле и разлажу на физичкохемијске елементе. Значи, овдје није у питању 
редовни физички процес, него интервенција самог натприродног Бога 
који тијело одређеног светог изузима из подручја и поретка природе 
и настањује га у свијет натприроде иако његове мошти, као физич-
ки остаци, остају на Земљи. Мошти светога су остатак његова тијела 
преко кога се оприсутњавала личност свечева, та жива слика Бога - 
светога, вјечнога, надтварног... у човјеку који је био биће створено, 
тварно, времено... али окренуто вјечности да прими благодатна добра. 
Благодатни идентитет Бога и човјека у моштима је потврђен, појачан 
и настављен – мошти су живо свједочанство тога. Преко свечеве лич-
ности која је интегрисала у свој састав и његово тијело, а оно сад по-
средује и конкретизује саоднос Бога и човјека, и човјек није ван овога 
саодноса и безблагодатан – он, природни: слика натприроднога Бога 
у њему се обновила и оживјела, па посреднички дјелује. Тако, мошти 
светога нијесу мотив и предмет антрополатрије, него су мошти/моћи 
дјело самога Бога који је богат благодатним добрима која преко иза-
браног светог излива на онога ко се топло и искрено обраћа за помоћ, 
па освећује и њега и његову околину којој прија благопријатно дејство 
које он прима и доживљава потпуно реално. Светац – посредник је 
везивни субјект који успоставља однос између побожнога молитеља/
молиоца и Бога/даваоца добара којима одговара на молбе молитеље-
ве/молиочеве. Он је сарадник и слуга Бога, његова слика, а никако 
оруђе, мртав и пасиван instrumentum. 
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Овдје је ријеч о једноме дијелу светих, али колико њих има – то 
само Бог зна: ко му је удовољио, тога је он на свој начин огласио све-
тим; али будући да Бог није у обавези да људима чини извјесним, и 
то баш кроз мошти, кога је прославио, Црква која је тијело самога 
Бога – Бог продужен кроз вјекове  (израз св. Јустина Поповића) от-
крива на разне начине појединце из велике заједнице светих, тако да 
анонимност није правило, него познавање извјеснога броја одређених 
из велике саборне заједнице светих, коју не чине само свеци, него су 
ту и небеске силе: анђели, арханђели, херувими... Свих девет чинова 
анђелских који својим богатством из кога извире/одвире благодатни 
ток Цркве чини небоземну заједницу личних бића у Богу тројичноме 
од кога и зрачи светост кроз саборност, па су свети у светости сабрани 
у Богу, извору светости. Дакле, Црква као небоземна заједница Бога, 
анђела, светих... и на Земљи и у времену нас грешника који се спаса-
вамо, представља тајну необухвативу и недознајну, иако у њој јесмо и 
живимо. У ту тајну лична бића улазе и светост њену усвајају по својој 
моћи, али је – будући да су та бића појединачна и мања – не обузимају 
својим сазнањем, јер је његов обим мали. Човјек усваја светост Црк-
ве иако не може сву да поцрпи – тако и жедан човјек пије са извора 
колико може иако не може да искапи сву воду које из њега истиче. 
Свети чије су мошти у поштовању усвајао је светост Божију, анђелску 
и светих иако није био кадар да је сву исцрпи – једноставно, усвајао 
је колико је могао и колико је било за њега, и то је нама свједочанство 
(СОН+ВЂДЕТИ = сазнати, заједнички знати) и гаранција да је све-
тост од Бога који светињу зрачи од/из себе на сву твар, али она бића 
која су себе изоловала од светиње не могу насилно и насиљем да буду 
посвећене. Нико од таквих не оставља мошти за собом, из разлога 
што не би имале шта да свједоче.

ДимитријеМ.Калезић
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BRANKO ]OPI] KAO [KOLSKI PISAC U 
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Апстракт: У раду ће се разматрати заступљеност дела Бран-
ка Ћопића у наставним програмима за основну и средњу школу 
у Републици Србији. Укратко ће се прокоментарисати начин на 
који се тумачењу Ћопићевог дела приступало у школи у другој 
половини XX века, у односу на садашњи период. Образложиће 
се зашто је Бранко Ћопић школски писац. Истаћи ће се значај 
дела овог писца за усвајање књижевнотеоријских појмова про-
писаних школским програмима и за обраду наставних јединица 
из граматике. Назначиће се естетска вредност Ћопићевих дела 
за децу и младе, као и збирке ,,Башта сљезове боје”.

Кључне речи: Бранко Ћопић, школски писац, настава 
српског језика и књижевности, естетске вредности

Од половине XX века до данашњих дана, све генерације учени-
ка у Србији одрасле су на књигама Бранка Ћопића. Богато ствара-
лаштво овог писца омогућило је да се његова дела читају и тумаче 
још од предшколског узраста (Јежева кућица), па до завршног разре-
да средње школе (Башта сљезове боје). Увидом у наставне програме 
за Српски језик и књижевност, који су били у употреби у другој по-
ловини XX века, наићи ће се на следеће наслове: Приче партизан-
ке, Сурова школа, Љубав и смрт, Доживљаји Николетине Бурсаћа; 
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Пролом, Глуви барут, Не тугуј, бронзана стражо, Осма офанзива, 
Делије на Бихаћу. Роман Орлови рано лете (у којем писац описује пе-
риод ђачког живота) заједно са романима Славно војевање и Битка 
у Златној долини чини Пионирску трилогију, у којој се, као и у ро-
ману Магареће године и збирци приповедака Босоного дјетињство, 
детињство, ђачки живот и рат, односно детињство у рату постављају 
као доминантне теме. Без обзира на присуство песме Мала моја из 
Босанске Крупе и незаобилазне Баште сљезове боје у настави, уџ-
беници за ђаке и приручници за наставнике из 70-их и 80-их година 
XX века представљали су Бранка Ћопића пре свега као пролетерског 
писца, а дела Орлови рано лете и приче о Доживљајима Николетине 
Бурсаћа убрајала су се у лектиру која код младих утиче на развијање 
патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње 
међу људима. 

Слика писца чија су дела обојени спомен на трагичне дане одрас-
тања у порушеном свету, мења се након пишчеве смрти. Реформисани 
наставни програми (с почетка 90-их) и читанке, као и методичка лите-
ратура, ученицима почињу да приказују Ћопића у другачијем светлу. 
Николетина Бурсаћ, ,,митраљезац голубијег срца”, својим несебич-
ним поступцима поручује ђацима истине о потреби хуманости, ве-
дрине и солидарности у смутним, ратним временима, да би се сагле-
дао крај недаћама. Орлови рано лете читају се као омиљени роман о 
дечјој дружини, а незаборавни ликови овог и других Ћопићевих дела, 
непоновљиви хумористички призори и, надасве, исконска тема борбе 
добра и зла, истичу вредност, лепоту, оригиналност, свевременост и 
универзалност уметничког стваралаштва овог писца, који, пре све-
га гледано по естетском критеријуму, стоји у првом реду такозваних 
школских писаца. 

И данас програми српскога језика и књижевности од самог 
почетка осмогодишњег образовања налажу васпитавање ученика за 
живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и 
других моралних вредности кроз богате наставне садржаје, али се у 
њима сугерише и оспособљавање ученика за читање, доживљавање, 
разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких 
дела разних жанрова и развија поштовање према културној баштини, 
као и потреба да се она негује и унапређује. Тако се већ у првом разреду, 
у причи Сунчев пјевач из Ћопићеве збирке У царству лептирова и 
медвједа, ученици могу упутити на оптимистична гледишта у односу 
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према свету, доживљавање природе као места препуног лепота, а не 
опасности, на значај позитивних мисли и ведрине у животу.

Да је Ћопић велики школски писац, потврђује и удео хумора 
којим његове писане творевине обилују, као и дела у којима животиње 
фигурирају као главни јунаци (Болесник на три спрата, Доживљаји 
мачка Тоше).

У Ћопићевим песмама и поемама присутно је мноштво дијало-
га, који формом наликују разговорном стилу, и самим тим су пријем-
чиви деци млађег узраста која имају врло мало читалачког искуства. 
Такви текстови су погодни за гласно читање на часу, индивидуално 
или по улогама; такође и за усмерено читање у себи, уз схватање са-
држине, тражење одговарајућих података о лику, опису, осећањима 
која доминирају и начину њиховог приказивања. Подстиче се и из-
ражајно казивање и рецитовање напамет научених поетских и проз-
них целина или одломака. Ученици се на примерима Ћопићевих дела 
могу оспособљавати и за усмено и писмено препричавање, причање 
и описивање према захтевима програма. Они се обучавају да уоче и 
тумаче песничке слике, ток радње, основне поруке текстова, изглед 
књижевног лика (цврчка-певача, мачка Тоше, баке, жирафе...), његове 
етичке особине и поступке, да издвоје место и време збивања радње. 
Ћопићеви текстови су драгоцени за уочавање значајних појединости 
у опису природе, откривање чулних дражи: визуелних, акустичких, 
кинетичких, тактилних, мирисних, што доприноси развоју тзв. уну-
трашње чулности ученика.

Стваралачке вредности Ћопићеве књижевности за децу остваре-
не су изузетним смислом за очовечење животињског света: животиње, 
природа и човек успешно сарађују, у непосредном су контакту и сав-
ршено се разумеју. Односи међу животињама алудирају на спорове 
или слагање међу људима, иако их писац поставља у раван утопијског 
оквира. Настављајући да тежи прози модернијег сензибилитета, Ћо-
пић је написао Доживљаје мачка Тоше, једно од запаженијих дела у 
књижевности за децу. Овом делу претходе приче Мачак отишао у хај-
дуке, Воденичар и његов мачак, у којима је јасно испољена порука о 
јединству човека и природног окружења. Да би дело приближио деци, 
Ћопић се првенствено користио алегоријом, антропоморфизацијом и 
хумором. Фабулу је градио на свађи између чича Трише и мачка Тоше 
због мачорове лењости. У ликовима чича Трише и мачка Тоше Ћопић 
је створио два типска јунака из чијих антагонистичких надгласавања 
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варниче хумористички ефекати, али је њихова међусобна сличност 
истовремено и извор пишчевих етичко-педагошких поука о праштању 
и благости. Чича Триша, склон праштању и здравом народном хумору 
у друштву са крчмаром Винком Шљивићем открива себе као маштара 
и сањара. Као и друга Ћопићева дела и Доживљаји мачка Тоше доно-
се слике завичајног, босанског пејзажа, сеоски амбијент, рустикалну 
атмосферу, хумор који избија из весељаштва, дечачких подухвата и 
сањарија двојице пријатеља, језиком који је пун досетки, инвентив-
них метафора, обрта, игре речима, хипербола и пејоративних израза. 
(Сличан однос међу пријатељима показује се касније код дједа Рада 
и Петрака.)

Више од половине свог књижевног опуса, који је почео да ствара 
још пре Другог светског рата, Бранко Ћопић је посветио детињству. 
Писао је песме, бајке, приповетке и романе. Поменућемо најпре збир-
ку песама које наликују стихованим бајкама, под насловом Чаробна 
шума. Ова књига је настала, према песниковој изјави, инспирисана 
усменим предањима и фолклорном тематиком. Пишући мање поезију, 
а више прозу, Ћопић се у српској књижевности за децу појавио најпре 
збирком прича у предратном периоду У царству лептирова и медвjе-
да (1940). 

Другу збирку прича, која је испуњена најразноликијим изворима 
хумористичког погледа на свет, под насловом Испод змајевих крила, 
наговестила је збирка песама Чаробна шума, у целости написана по 
узору на модел народних бајки. Сам Ћопић је истакао: „Ту сам навео 
велики број догађаја и ликова узетих из народних бајки, гатки и при-
ча. Још из детињства носио сам у сећању безброј мотива и јунака из 
богатог света народног стваралаштва и испричао сам их кроз стихове. 
Из народних прича узимао сам не само занимљиве мотиве, него сам 
од народних стваралаца учио и језик, једноставан, жив и сликовит.”1 
У сваку Ћопићеву бајку усађена је тежња ка панхуманизму који се 
противи злу, а залаже се за етику добра остварену међу невиним љу-
дима, у амбијенту природе, на селу, у средишту народног живота и 
његове простосрдачности. 

У послератним збиркама кратке прозе Ћопић превазилази свој 
препознатљив патриотизам и тенденциозност „друштвеноисторијског 
тренутка”, отвара се према фантастици, сатири, ефектима комичног, 

1 Бранко Ћопић, Чаробна шума, Багдала, Крушевац, 1978, стр. 5.
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хумористичким асоцијацијама које се остварују играма речи, нонсен-
сима, парадоксима, маштом, у чему важну улогу има и феномен чу-
десног. 

Изокренута прича је врхунац Ћопићеве имагинације која поспе-
шује читаочеву фантазију и раздраган дух. Написана је по принципу 
алогистичког и нонсенсног повезивања основних мотива у причи, јер 
алогизми, како их је Проп2 дефинисао у својој типологији комичних 
поступака, настају услед неспособности елементарног правилног за-
пажања, повезивања узрока и последица. Пишчева намера није била да 
обликује одређену фабулу, већ да мотивише читаоца да игром маште и 
логике врати све појмове на своје место, што значи да је Ћопић довео 
до крајњих консеквенци већ наговештене напоре да се укину границе 
између литерарне фикције и стварности, између књижевног дела и 
читаоца. Ослањајући се на сопствено језичко осећање, ученици по-
уздано, у оквиру стваралачког бављења поводом књижевноуметнич-
ког текста, ,,враћају” изокренуте речи у њихову логичку позицију, те 
се тако може увежбати улога субјекта и објекта у реченици, чиме се 
функционално повезује настава српског језика и књижевности.

Језик има велики удео у сугестивности Ћопићевог приповедања. 
Ћопић пише лако, течно, живописно; чини се да нема потребе да тра-
жи и бира речи, јер оне налазе њега. Језик је у његовом приповедању 
једна од чаролија, лиричност његових дела. Овај писац је изградио 
посебну, фино заталасану мелодију реченице, трудећи се да му никад 
не промакне ниједна погрешна реч. Обиље вокала и ијекавица дају 
посебну сласт и чар том језику. Ослушкујући живот и речи живота, 
писац је створио сопствени језик, свеж, мек, ведар, нежан, сеновит 
као шума и повремено тужан као изненадна сета. Ћопићеви јунаци 
говоре сваки својим речима, које је писац заокружио лиризованим ре-
ченицама и удахнуо им хумор као живот. 

Ћопић је осећао тајне, надграматичке законе језика, који се, пре 
свега, повинују мелодији која га је доследно водила. Његова ми-
лозвучна реченица је гипка, врцава и по ритму се приближава народ-
ном приповедању. Писац нас заводи илузијом да је реченица његовог 
дједа Рада некада стварно била изговорена. Тој реченици се беспого-
ворно верује, јер ни у једном сегменту она не одудара од мелодично-
сти говорног језика. Оригиналан и привлачан ред речи у Ћопићевим 

2 Видети: Владимир Проп, Проблеми комике и смеха, Дневник / Књижевна зајед-
ница Новог Сада, Нови Сад, 1984, прев. Богдан Косановић.
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прозним текстовима може се искористити за увежбавање многих гра-
матичких знања наших ученика. Већ у петом разреду, након читања 
приче Поход на Мјесец, ученици на одабраном одломку могу утврди-
ти посебности субјекта, различито позиционираног, као службе речи 
о којој уче:

Тек ми је пета година, а већ се свијет око мене почиње затварати 
и отезати. Ово можеш, а оно не можеш, ово је добро, оно није, ово 
смијеш казати, оно не смијеш. Ничу тако забране са свих страна, јато 
љутитих гусака, хоће и да ударе. 

Целокупно Ћопићево стваралаштво може се сажети и преспојити 
у реченицу која илуструје његов живот. Овако је, служећи се насло-
вима Ћопићевих најпознатијих књига, Борислав Михаиловић Михиз 
сагледао Бранка: 

„Босоного детињство овај занесени дјечак провео је под Грмечом 
испод змајевих крила у царству лептира и медвједа упијајући заувијек 
у своје радознале очи живот у магли својих планинаца и слушајући 
бајке испод крњег мјесеца. Магареће године школовања у сусједном 
градићу и студије у Београду биће само припрема за сурову школу рата 
који је бануо као пролом у свијет његове планине у којем одувијек и 
орлови рано лете. Ту је уз огњено рађање Домовине почело Ћопићево 
ратниково прољеће са росом на бајонетима и уз прасак правог и глу-
вог барута. Одратовао је уз младиће какав је био Николетина Бурсаћ 
и старчекање какав је био Вук Бубало свих седам офанзива и онда у 
Београду почео да живи горки мед оне последње осме офанзиве. За 
цијело то вријеме уз бронзану стражу сјећања писао је оно што је 
запазио око себе и у себи. А запажао је и запазио много.” 3 

Представљање писца кроз наведени одломак из секундарне ли-
тературе може мотивисати ученике да истражују Ћопићево ствара-
лаштво и да, пре свега, одгонетну зашто су поједини делови Михизо-
вог текста написани курзивом. Овакви примери у настави подстичу 
креативан и самостални истраживачки рад ученика упућених на до-
датну наставу (у оквиру које испољавају свој таленат за одређени на-
ставни предмет).

Од петог разреда основне школе, најзначајнија Ћопићева 
књига која се чита и тумачи је Башта сљезове боје. Она се сма-
тра једном од кључних у нашој литерарној баштини када је реч 

3 Борислав Михајловић, Бранко Ћопић у „Башти сљезове боје” (предговор), 
Башта сљезове боје, Бранко Ћопић, СКЗ, 1970, стр. 193.
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о књигама са топосом детињства, ,,раних јада” кроз које сваки 
човек пролази да би се оснажио и одрастао. Кроз приче „виђе-
не” из перспективе дечака, ученицима блиских година, млади 
читаоци се саживљавају са његовим доживљајима, мислима, 
радостима и стрепњама, и много лакше усвајају књижевнона-
учне садржаје и васпитне елементе која те приче изнедравају 
(такав значај и педагошки потенцијал имају и књиге Деца Иве 
Андрића и Рани јади Данила Киша). Пошто збирка ових при-
ча пружа широк спектар текстова погодних за обраду на часу, 
из предвиђеног циклуса Јутра плавог сљеза наставник може 
издвојити насловну причу, затим Поход на Мјесец, причу Ма-
ријана, или неку другу, да би се ученици оснажили у уверењу у 
значај топле породичне љубави и разумевања, упознали са ли-
ком дједа Рада који често разгаљује душу дечака-приповедача, 
усељава у њу оптимизам и веру у праведнији свет. У шестом 
разреду из збирке Башта сљезове боје се тумачи прича Чудесна 
справа која, као и већина из циклуса Јутра плавог сљеза, до-
приноси систематском навикавању ученика на тумачење ликова 
са више становишта: епско (у акцији), чулно (изглед), лирско 
(осећања), драмско (сукоби), психолошко (мотивисање посту-
пака); социолошко (услови формирања и испољавања), етичко 
(процењивање ставова и поступака). У том узрасту практикује 
се и уочавање и тумачење форми приповедања (облика изла-
гања) у епском тексту (нарација, дескрипција, дијалог), откри-
вање композиције епског дела, као и увиђање и образлагање зна-
чајних појединости у структури дела. 

Циклус Јутра плавог сљеза посвећен је раном детињству, вре-
мену када се много сања и жуди за непознатим и далеким, када се 
живот чини тајанственим и бајковитим. Ћопићева намера да пише 
„плаве” бајке, испољила се у Јутрима плавог сљеза, симболу мир-
ног и уљуљканог живота, детињства, заштите. Приче из овог циклуса 
приказују дане без сенки, обојене бојама непомућене среће. У њима 
се могу уочити и оне боје које дјед Раде није уочавао: модра, црве-
на, зелена, плава, жута. Приче првог дела Баште... повезују топла, 
духовита поређења. Она обликују специфичан манир Бранковог пи-
сања. Често су реализована као поређења по супротности, и то тако 
да је немогуће не засмејати се при њиховом читању. Као и целокупан 
пишчев тон, она су спонтана, неусиљена и фамилијарна. Спајањем 
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модрог и црвеног слеза у надолазећим годинама манир дискретне 
алузије провлачи се кроз свих тринаест приповедака Јутара плавог 
сљеза. Заљуљани „дјечји сан” из реченице:

... сјутра је Михољдан, наша слава, биће печења, гостију, ларме и 
читав ће се свијет претворити у заљуљан дјечји сан. 4

у Данима црвеног сљеза постаје пољуљан дечији сан. Слична алу-
зија се увиђа и у приповеци Млин поточар, где се писац дистанцира 
од позиције дечака-приповедача и јавља као глас одраслог човека:

Будио сам се, скакао на ноге и нешто тражио па опет, нераз-
буђен, настављао потјеру за нечим што ће ми вјечито измицати и 
привиђати се и касније у животу, кад будем најбуднији и најсабра-
нији.5

Дани црвеног сљеза су дани револуције и ратног доба. У њима 
више нема дједа Рада као узданице и подршке. Чини се да је са њего-
вом смрћу умро и меки хумор из Јутара плавог сљеза. Уместо њега, 
јављају се ликови „малих” људи, сељака грмечког краја, који са пуш-
кама у рукама и идејом о слободи прерастају у велике борце. Боје у 
овом циклусу не постоје. Сенке варирају од смеђе до сиве, пепељасте 
и гараве. Ипак, једино плаво, које је остало плаво и у ратном кошма-
ру, јесте родни Грмеч у метонимијски интонираној приповеци Плави 
лончићи: 

Мили чета кувара Перајице на зачељу колоне, гњура се све више 
у непознате шикаре, гајеве и кланце, а Грмеч, рођена планина, тек 
ту и тамо покаже своја грбава леђа, већ увелико избрисана даљином, 
прозирно-плава, и јест и није – као сан.6 

У ратним данима, који за аутора значе и суочавање са проблемима 
одраслих, чисто хумористичку црту смењује комбинација хумора и 
сатире. Ћопићева сатира није оштра као код опредељених сатиричара, 
јер је он надасве хумориста, али се њени убоди, посебно усмерени на 
друштвену и политичку стварност тадашње државе, и те како осећају. 
Дани црвеног сљеза носе са собом сазрелу сету, одређену неостваре-
ност живота и дечјих снова. Црвени дани носе крв ближњих и соп-
ствену укоченост у скептичној мисли: зар се ово догађа. 

4 Ћопић, Бранко Башта сљезове боје, издавачка кућа Драганић, Београд, 1998, 
стр. 18.

5 Исто, стр. 32.
6 Бранко Ћопић, Башта сљезове боје, СКЗ, 1970, стр. 122.
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Утицај Домановића, Гогоља и Чехова на Ћопићево стваралаштво 
омогућава заснивање низа компаративних приступа у средњошкол-
ском проучавању Ћопићевог стваралаштва (поменимо овде само при-
чу Шаров у земљи бајки и Домановићевог Вођу).

Ученицима основне школе ближе су приповетке из првог циклу-
са; приповедач који је скривен под маском дечака Баје, његове пу-
столовине и доживљаји. Обрада збирке тако може да отпочне упо-
знавањем ученика са симболиком боја којима су обележени наслови 
циклуса – плавом и црвеном, као и истицањем да се у природи слез не 
може наћи у тим бојама. 

Тумачећи Ћопићево књижевно дело, млађи школски узраст не 
бави се комплексном приповедачком перспективом, док је старијим 
ђацима неопходно представити сложеност приповедања којим нам се 
писац обраћа у Башти сљезове боје. Ученицима је важно предочити 
литерарну метафору детињства и упутити их на размишљање о уни-
верзалним вредностима књижевноуметничког текста и његову свев-
ременост. Док се млађи ученици идентификују са главним ликовима и 
лично проживљавају њихове доживљаје, старији ученици занимају се 
питањима сопствене личности и социјалног окружења, тражећи одго-
воре у свету књижевности. 

Средња школа доноси разноврсност ученичких интересовања и 
читалачку зрелост. Средњошколци се баве формом збирке7, питањима 
жанра, облицима хумора, функцијом пролога и сл. Њихова теоријска 
знања су у том периоду на вишем нивоу, па се може очекивати сложе-
није разумевање и интерпретација Ћопићевог књижевноуметничког 
корпуса.

Упознати са ауторовом биографијом, ученици коментаришу Ћо-
пићево негативно котирање међу писцима након рата, као и разлоге 
његове револтираности и разочараности у систем. Пошто се Ћопић 
осећао као усамљеник међу људима, могуће је подвући паралелу са 
његовим јунацима, који се углавном осећају сами и напуштени. Гра-
дативна линија самоће полази од Петрака, који друштво налази међу 
коњима, и стиже до Стевана Батића, коме живот постоји искључиво 
кроз сећања о страдалим друговима. Описе људске усамљености пра-
те сета и благи цинизам са којим се сусрећемо затворивши корице 
књиге – човек је стално сам, упркос томе што је окружен људима. 

7 Видети: Љиљана Бајић, Методички приступ збирци приповедне прозе, Завод за 
уџбенике и наставна средства, Београд, 1994.
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Прича Потопљено дјетињство је нарочито индикативна с обзи-
ром на образац приповедања који је успостављен, а који подразумева 
експлицитно означеног аутора. Само у контексту целокупне збирке 
ова прича има своју мотивацију. Наиме, надреалистички моменат у 
коме је могуће да одрасли Бранко разговара са Бранком дечаком може 
да има смисла само ако се има у виду уводно поглавље, то јест писмо 
Зију, у коме смо обавештени да ћемо читати бајку о детињству, а ма-
гични и надреалистички моменти су својствени баш овоме књижев-
ном жанру. 

Фантастика сусрета прошлости и садашњости која је овде и до-
словно реализована, у функцији је потпуног стапања већ присутног 
обрасца приповедања. Наиме, док је у претходним причама прошлост 
сусретала садашњост тек на мрагинама текста, сада њихов сусрет по-
стаје централна тема приче. Разговор прошлости и садашњости, оте-
лотворен разговором између Бранка дечака и Бранка у позним годи-
нама, а који је, како је већ наведено, присутан имплицитно у читавој 
збирци, овде има функцију „моста” преко којег се стиже до универ-
залних истина. У том смислу, значајан је симбол реке. Она се овде у 
потпуности доживљава у духу Хераклитове визије живота и времена, 
а да је тако најбоље говори цитат из приче: 

Ево, и ја као да видим ту исту кују како се с муком откида од 
знаног родног дворишта, док језеро полагацко расте и осваја долину. 
Она је узмицала стопу по стопу, забринуто сједила на ивице воде, 
повлачила се и опет се враћала, али је језеро немилосрдно напредова-
ло. Неосјетно је милило кроз траву, дизало увис перје, суварке, сламу. 
Плутали су по њему отпаци завичаја, само отпаци, а све остало по-
кривала је и сахрањивала свемоћна вода, животворни вјечити елеме-
нат који не стари, без година, без промјене...8

С обзиром на то да је прича Потопљено дјетињство огледало 
читаве збирке како на композиционом, тако и на смисаоном плану, и 
тумачење симбола у њој пресликава се на све остале приче. На тај на-
чин симбол воде, као симбол вечних промена, односно исконске воде 
која кружи кроз време, постаје централна идеја збирке. Аутор води 
читаоца кроз приче, као што дечак води аутора кроз целокупну збир-
ку, показујући му да ништа заиста не пролази, да је све обновљиво, а 
доказ томе је причање и сећање на оно што је било. Мада то сећање 

8 Бранко Ћопић, Башта сљезове боје, издавачка кућа Драганић, Београд, 1998, 
стр. 164.
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делује готово вештачки у односу на то како је било у стварном животу, 
прича ипак не престаје да живи. 

Пред сневесељеним путником нема више дубоке зелене долине с 
неједнаким разнобојним крпама њива и поломљеним огледалима рије-
ке нанизаним уз врбике. Поглед више не може да суновратке зарони 
у познат удубљен предјео, да срце претвори у слободну птицу која ће 
запловити низводно као чапље за сушна времена. Сад је пред човјеком 
само пусто блиједо небо одсликано у мирној води пространог вјеш-
тачког језера. По његовим ивицама, непотребно удвојени и сувишни, 
окренути наглавце, ћуте околни брегови. Ти нови брегови нијеми су 
као и сви утопљеници, али ипак живе некаквим својим животом укле-
тих сјенки, подложни мијенама годишњих доба, биљежећи вјерно и 
непогрешиво сваки покрет и промјену код своје живе браће близана-
ца.9

Све је у овом пасусу, у коме се осликава аутопоетички став пре-
ма књижевној уметности, у духу дуализма и промена. Свет приче и 
сећања нема ону пуноћу коју може да има стварност, али зато има 
могућност да живот отргне од пролазност и учини га вечним.

Овде (заједно с ученицима) проналазимо разлог зашто се приче 
из Баште сљезове боје не могу тумачити као дословна сећања и зашто 
не можемо у референцама према пишчевом стварном животу пронаћи 
њихов смисао. 

Није, међутим, детињство за њега само његово, реално, босо-
ного и сиромашко детињство дечачића без оца испод Грмеча, него, 
исто тако, и једно, сањано, измишљено, идеално стање људског жи-
вота.10 

Поставља се питање шта би нам као читаоцима, ученицима, на-
ставницима или тумачима књижевности заиста значило ако бисмо 
сазнали који делови збирке су се заиста догодили, а који су домашта-
ни ако је и сам аутор направио отклон од ове везе, обавештавајући нас 
да читамо бајку. 

Слика света у целокупном делу Бранка Ћопића је дихотоме 
структуре, чији је садржај раздвојеност и супротност између чове-
кове духовне и физичке егзистенције, маште и стварности, сна и јаве, 
идеала и његовог остварења, прошлости и садашњости. Та проти-

9 Бранко Ћопић, Башта сљезове боје, издавачка кућа Драганић, Београд, 1998, 
стр. 162.

10 Драган М. Јеремић, Дело које весели и надахњује, у: Бранко Ћопић у светлу 
књижевне критике, 28.
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вуречност, по општем поетском принципу, представља ону енергију 
која покреће приповедање и конституише приповедачки облик. Упо-
редо са дихотомном сликом света, у Ћопићевом делу препознаје се и 
снажна потреба за успокојавањем у јединству и целовитост света.11

Све нам ово говори да приликом тумачења Ћопићевог ствара-
лаштва у настави, а нарочито у вези са тумачењем збирке Башта 
сљезове боје, ваља водити рачуна не само о односима унутар припо-
веданог света, већ и о односу исприповеданог и самог чина припове-
дања, односно стварања. 

Хумор је за Бранка Ћопића у психолошкој равни био, начин ра-
ционализовања конфликта између сна и јаве, жеља и стварности12, а 
у књижевности хумор је био књижевни садржај којим је противречна 
природа света неутрализована, смиривана и превођена у лирско-ху-
морну синтезу. Може се приметити да је по синтези меланхолије и 
ведрине Ћопић био најближи Сремчевом хумору. Десанка Максимо-
вић је забележила да је Ћопић „поседовао хумор ... неизмишљен који 
је могао и највећег скептика да засмеје”, а Андрић је запазио лакоћу 
приповедања у којој се крије клица комичке снаге: „То што он ради 
као од шале, ја, верујем, не бих могао ни са великом муком. Ко би се 
досетио оног чега се он сети. А, понекад, баш од те досетке све зависи 
... Али како је тешко достићи ту лакоћу приповедања”. Специфична 
црта Ћопићевог приповедног модуса која га чини препознатљивим је 
преплитање „завичајних нити безазлености и ужаса, које се, откако је 
света и века, назиру и у животу и у књижевности”13. Сам Бранко Ћо-
пић је једном приликом рекао Васи Поповићу14 да попут бога Јануса 
има два лица, од којих једно плаче а друго се смеје, да је његов поглед 
на свет по свом карактеру истовремено оптимистичан и меланхоли-
чан. Смех и сузе суштинско су обележје како Ћопићеве личности тако 
и његовог књижевног дела. Из тог разлога, Светозар Кољевић окон-
чава свој оглед о Бранку Ћопићу, „нашем крајишком витезу тужног 
лика, коме је Сервантесов Дон Кихот била једна од првих прочитаних 
књига у животу”, Његошевим стиховима, верујући да су управо они 

11 Ана Вукић Слика света у приповедачком делу Бранка Ћопића, поговор издању: 
Бранко Ћопић Башта сљезове боје, Издавачка кућа Драганић, Београд, 1998, 178.

12 Упоредити: Ана Вукић, Слика света у приповеткама Бранка Ћопића, Институт 
за књижевност и уметност, Београд, 1995, стр. 33.

13 Бранко Ћопић: крајишки витез тужног лика у: Светозар Кољевић, Одјеци речи, 
Службени гласник, Београд, 2009, стр. 138–139.

14 Енес Ченгић, Ћопићев хумор и збиља 1, Глобус, Загреб, 1987, стр. 40–41.
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епитаф који ће овековечити животне и књижевне назоре Бранка Ћо-
пића: 

,,Св’јет је овај тиран тиранину, 
 а камоли души благородној.” 

Књижевно стваралаштво Бранка Ћопића плени ученичку пажњу 
једнаком снагом и у 21. веку. Тако ће бити док год Ћопићево име буде 
истрајавало у школским програмима. Као најпривлачнији још дуго ће 
се показивати мотиви детињства, ђачке дружине, породице, другар-
ства, одрастања; оригинални приступ чудесном и фантастичном; емо-
тивни набој и незаобилазни хумористички ефекти; занимљив језик и 
литерарни стил који су непоновљиви.

ЗонаМркаљ*15

BRANKO COPIC AS A TEXTBOOK WRITER IN THE XXI CENTURY

Summary: The paper will consider the representation of the work of Branko 
Copic within the school curricula of primary and secondary schools in the Re-
public of Serbia. The paper will also briefly comment on the way in which the 
interpretation of Copic`s work has been approached in school in the second half of 
the twentieth century, compared to the current period. The paper will also explain 
why Branko Copic is a school/textbook writer. It will point out the importance of 
the work of this writer for the adoption of literary terms prescribed by the school 
curriculum and teaching units for processing of grammar. The aesthetic value of 
Copic’s work for children and young people, as well as the collection ,,Basta slje-
zove boje” will be indicated.

Keywords: Branko Copic, school writer, teaching Serbian language and liter-
ature, aesthetic values
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TATAR-AGA KNE@EVINE SRBIJE 

(PRILOG ZA BIOGRAFIJU)

Апстракт: Дипломатске курире – татаре, Милош Обреновић 
је, у почетку, користио ради брзог и сталног контакта с депута-
цијама у Цариграду које су у његово име преговарале о ауто-
номном положају Србије. Убрзо је организовао татарску службу, 
која је прерасла у државну поштанску службу. На челу те службе 
од 1837. до пензионисања 1859. био је татар-ага Лазар Аранђе-
ловић Инџе, од 1833. татарин кнеза Милоша. Био је најбржи 
татарин. Преносио је дипломатску пошту и најзначајнија др-
жавно-правна акта, пратио османске званичнике кроз Србију и 
повремено преводио. Бавио се и предузетништвом (закупио је 
мензулану у Крагујевцу, поседовао кафану и воденицу у Београ-
ду). Убијен је у Цариграду 1859.

Кључне речи: Србија, 19. век, татари, дипломатски курири, 
Лазар Аранђеловић Инџе, татар-ага, курирска служба, поштан-
ска служба

У Османском царству je било уобичајено да државне институције 
и важне личности међусобно размењују званичну, па и незваничну, 
преписку преко татара, па је татарска служба на простору данашње 
Србије старија од модерне српске државе. Реч татар/татарин асоцира 
на стари евроазијски народ Татаре, у чијој је култури вештина јахања 
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била веома важна. Разумљиво је, стога, да је тај појам коришћен да би 
се именовали курири који су на коњу преносили званична писма, до-
кументе и новац и предавали их лично у руке ономе коме су упућени.1 

Татари су били стални курири којима су се турски великодо-
стојници служили у званичном саобраћају са Портом у Цариграду и 
управницима других области Османског царства. У начелу, татари су 
носили писма на велике удаљености. Међутим, турски великодостој-
ници користили су их и за преношење усмених и писаних порука ни-
жим чиновницима и уопште људима од значаја у локалној средини. 
Сулејман паша Скопљак, на пример, послао је почетком 1815. године 
татарина за оборкнезом Милошем Обреновићем, кога је пустио да оде 
кући и прикупи недостајући новац за исплату откупљеног робља. Та-
тарин га је сустигао у Раковици и саопштио му да везир тражи да се 
врати у Београд, јер је нешто заборавио да му каже, али се Милош, 
верујући да је позван да би био задржан, извукао речима: „да му напи-
ше што има и хоће, па да за њим у Брусницу пошаље“.2И касније су 
београдски везири не само с Милошем Обреновићем, већ и с његовим 
наследницима на кнежевском престолу, одржавали везу преко својих 
татара.3

Као вођа Другог српског устанка, Милош Обреновић је догово-
ром у Белици с румелијским валијом Марашли Али пашом, касније 
београдским везиром, постао гарант спровођења споразума о начи-
нима умирења народа. Иако њихов споразум није имао снагу закона, 
његове одредбе делимично су прихваћене у осам фермана, којима је 
крајем 1815. и почетком 1816. године озакоњено ново уређење у Бе-
оградском пашалуку. Овим хатишерифима Милош Обреновић није 
званично признат за водећу личности у српско-турским односима. 
Ипак, они су оставили довољно простора за изградњу његове личне, 
а потом и наследне, власти и за даље дипломатске активности ради 
добијања аутономије.4

1 Народна енциклопедија српско-хрватско-словеначка, IV књ, С – Ш (=Енци-
клопедија СХС), Загреб 1929, 526 Abdulah Škaljić, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, 
Sarajevo 1966, 602–603 (татар, татарин).

2 Сима Милутиновић Сарајлија, Историја Србије од почетка 1813е до конца 
1815е године, Београд 18882, 124.

3 Архив Србије (=АС), Књажевска канцеларија (=КК), Народна канцеларија (=II) 
– 242/1820; 309/1820; Алекса Ивић, Из доба Карађорђа и сина му кнеза Александра, 
Београд 1926, 100.

4 Радош Љушић, Историја српске државности, књ. II, Србија и Црна Гора – но-
вовековне српске државе, Нови Сад [2001], 73–74; Историја српског народа, књ. V1, 
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Желећи да избегне ситуације сличне оној у којој се нашао уочи 
устанка, када је једино њега Сулејман паша задржао у Београду после 
постигнутог договора са српским кнезовима (око народних обавеза 
и депутације која је требало да оде у Цариграду и жали се на тежак 
положај народа), Милош Обреновић је избегавао да буде у Београду.5 
Морао је да буде, и био је, с једне стране, у сталној комуникацији с 
београдским везиром и његовим службеницима, градећи на тај начин 
свој положај посредника између Турака и Срба, а с друге, са српским 
депутацијама у Цариграду, да би дипломатским путем обезбедио што 
повољније услове аутономије. Због тога му је била неопходна татар-
ска служба. 

Милош Обреновић је организовао татарску службу првенствено 
зато што је било неопходно да буде у сталној, јавној или тајној, ко-
муникацији са члановима депутација које је слао у Цариград да би 
преговарале о аутономном положају Србије. У почетку су татарску 
службу вршили Турци, који су пратили српске татаре до Цариграда.6 
Међутим, у тим преговорима понекад је пресудна била брзина којом 
су информације или новац примани, па је током 1819. године веза са 
члановима депутације одржавана преко „Јованче момка“, момка Саве 
Љотића, члана депутације. Јованча није носио само преписку чланова 
депутације с Милошем, већ и преписку с Портом, и уопште одржавао 
је комуникацију са султановом администрацијом. Убрзо се показала 
важност његових услуга за континуирано одржавање везе са чланови-
ма депутације у Цариграду и Јованча Спасић је 1824. године постао 
први српски татарин.7 

Најкасније до 1817. године Милош Обреновић је организовао и 
своју личну курирску, односно татарску службу. Где год би кретао, са 

Београд 1994 (Владимир Стојанчевић), 107–108; Михаило Гавриловић, Милош Об-
реновић, књ. I (1813–1820), Београд 1908, 241–244, 248–252, 264–265; Вук Стеф[а-
новић] Караџић, Грађа за српску историју нашега времена и животи најзнатнијих 
поглавица овога времена, Београд 1898, 173–174.

5 М. Гавриловић, нав. дело, књ. I, 140–142, 265–266. 
6 АС, КК – II – 666а/1822.
7 Мита Петровић, Финансије и установе обновљене Србије до 1842, Београд 1897, 

235, 814. У грађи има доказа, па и сам М. Петровић тврди на другом месту, да је 
Јованча Спасић био татарин и пре 1824. године. Као татарин, Спасић се помиње већ 
1821. и 1822, а потом и 1823. у више наврата (АС, КК – II – 666а/1822, 694/1823; 
753/1823; 763/1823). Вероватно Петровић сматра да је био први српски татарин тек 
1824. године због тога што тада није морао да иде у пратњи турског татарина или је 
поседовао документ из те године, данас изгубљен, о његовом званичном именовању 
за татарина. 
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њим су ишла два татарина, који би писма написана током путовања, 
најчешће на леђима неког из кнежеве свите, носили на одредиште. 
И његови наследници користили су за брзу комуникацију татаре, као 
људе од посебног поверења, што је било нарочито значајно у нередов-
ним приликама. Татар Јованча Спасић, на пример, током тзв. Вучиће-
ве буне 1842. године био у близини кнеза Михаила и кнегиње Љубице 
Обреновић и с Михаилом је прешао у Земун. Тома Вучић Перишић и 
његови најближи сарадници дописивали су се, такође, међусобно и с 
локалним чиновницима преко татара.8 

Скоро истовремено с курирском службом, кнез Милош је, по 
угледу на мензулане на Цариградском друму, организовао тзв. ви-
лајетске поште по унутрашњости земље. На мензуланама и вилајет-
ским поштама татари су замењивали уморне коње одморнима.9 Већ 
1820. татарска служба постала је државна поштанска служба и у том 
облику функционисала је до отварања поштанске службе 1840. и ње-
ног законског уређења Устројенијем поштанског заведенија 1843. 
године. Од потврде аутономије 1833. године, татарску службу није 
више користила само државна управа, већ и трговци, а обични људи 
користили су је за слање тзв. новчаних аманета (вредносне пошиљ-
ке). Захваљујући добро уређеној татарској служби, нарочито на ре-
лацијама Београд – Цариград и Београд – Битољ, где је било седиште 
румелијског валије, кнез Милош је добијао прворазредна обавештења 
о приликама у Турској, и то за кратко време, често брже од везира у 
Београду.10

Татарска служба Милоша Обреновића разликовала се од везиро-
ве, као и од курирске службе страних држава чији су курири преноси-
ли пошту кроз Србију. Његови татари нису били најамници или нижи 
државни службеници, већ дворски чиновници са свим правима др-

8 АС, КК – II – 319/1821; Енциклопедија СХС, 527; Белешке Младена Жујовића 
државног саветника, Београд 1902, 70–71; Мемоари Стефана-Стевче Михаиловића 
у два дела, од 1813. до 1842. и од 1858. до 1867, приредио Живан Живановић, СКА, 
Зборник за историју, језик и књижевност српског народа, прво одељење, књ. XVIII, 
Београд 1928, 183.

9 Nikola Gulan, Menzulski saobraćaj i tatarska glasnička služba u Srbiji, PTT arhiv 2, 
1959, 29–30.

10 Историја српског народа, књ. V1, 153; М. Петровић, нав. дело, 812; Сборник 
закона и уредба и уредбени указа издани у Књажеству Србском, II, 1845, 227–248; 
A. Škaljić, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, 92 (аманет). Године 1834. постојало је 
седам главних и двадесет мањих вилајетских пошта, поред три мензулане на делу 
Цариградског друма који је пролазио кроз Београдски пашалук (М. Петровић, нав. 
дело, 626, 810, 812–813). 



139ЛАЗАР АРАНЂЕЛОВИЋ ИНЏЕ – ПОСЛЕДЊИ ТАТАР-АГА...

жавних чиновника. Било их је више, а њихов старешина – татар-баша 
или татар-ага – био је виши дворски чиновник, човек од великог пове-
рења кнеза Милоша, што је и разумљиво будући да је служио првен-
ствено као дипломатски курир. Татарску службу вршили су људи из 
кнежеве свите, који су, започевши каријеру као татари и татар-аге, 
стизали на највише државне и друштвене положаје.11 Јованча Спасић, 
на пример, имао је чин пуковника и кавалира и био 1837. командант 
Дунавско-тимочке области, а 1838. члан трочлане депутације која је 
у Цариграду преговарала око тзв. Турског устава. Стојан Симић, пак, 
дошао је у Србију као бивши пандур Михаила Германа у Букурешту. 
Био је од 1821. до 1827. татарин кнеза Милоша, а већ 1839. године по-
стао је члан Државног савета, потом с братом Алексом власник велике 
трговачке компаније и један од најбогатијих људи Србије. Петар Илић 
Пекета постао је начелник Моравског среза у Пожаревачком округу.12

Један од татара, односно татарских старешина, кнеза Милоша 
био је и Лазар Аранђеловић Инџе. Већ с његовим надимком настају 
прве недоумице. У литератури се његов надимак сусреће у три обли-
ка – Инџе, Инџа и Инђа. Турцизам инџе значи танак, лак, па се може 
претпоставити да је носио надимак Инџе, а не Инџа, како је чешће 
именован у литератури.13 И у грађи се његов надимак пише у две ва-
ријанте, као Инџе и као Инџа, тако да је веома тешко определити се 
за аутентичну варијанту.14 Ипак, будући да је облик Инџе ближи из-
ворном турском појму и да нема језичких препрека да се на тај начин 
изговара страна реч, чини се коректнијим његов надимак писати у об-
лику Инџе.

И с његовим презименом такође има проблема, мада су они лакше 
решиви. Наиме, његово презиме пише се у два облика – као Аранђе-
ловић и као Ранђеловић. Јасно је да је у питању језичка економија и 
да је због ње дошло до скраћивања речи. Пошто се у званичној пре-
писци, сачуваној у фонду Кнежевске канцеларије Архива Србије, он 

11 Историја српског народа, књ. V1, 153; Енциклопедија СХС, 526.
12 Историја српског народа, књ. V1, 256; Драг. Страњаковић, Вучићева буна 1842. 

г, СКА, Београд б. г., 40; М. Петровић, нав. дело, 623. 
13 A. Škaljić, нав. дело, 347; На пример, М. Гавриловић, Милош Обреновић, књ. III 

(1827–1835), Београд 1912, 490 (Инџа); Успомене и доживљаји Димитрија Маринко-
вића 1846–1869, средио Драгослав Страњаковић, Београд 1939, 8 (Инџе); Енциклопе-
дија СХС, 527 (Инџа); М. Петровић, нав. дело, 814 (Инђа).

14 АС, КК – Алексиначка нахија (=I) – 343/1837 (Инџа); Бранко Перуничић, Бео-
градски суд 1819–1839, Београд 1964, 363 (Инџе). 
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помиње као Лазар Аранђеловић, определили смо се за тај облик име-
на као аутентичан.15 

Ту, ипак, нису завршене све недоумице. Има их и око његовог 
идентитета. Наиме, Владимир Стојанчевић надимак татарина Инџа 
везује за Петра Илића Пекету, такође татарина кнеза Милоша, кас-
нијег вођу тзв. Пекетине буне, којом је 1840. године тражен повра-
так бившег кнеза Милоша Обреновића у Србију и на власт.16 Мита 
Петровић, пак, набрајајући татаре после Јованче Спасића, тврди: „За 
њим су дошли Стојан Симић, Богдан Ђурђевић, Лазар Ранђеловић, 
Инђа, а доцније: Тоша Шомић и Пекета Илић“.17 Иако се запета може 
схватити и као одвајање имена од надимка, ипак остаје нејасно да ли 
је он сматрао да је један татарин био Лазар Ранђеловић, а други Инђа. 

О животу и деловању Лазара Аранђеловића Инџа остало је мало 
података. Сматра се да је био ситне грађе и лак и да је зато носио тај 
надимак, као и да је таква његова грађа допринела томе да буде најбр-
жи српски татарин. 

Није познато где је и када је рођен Лазар Аранђеловић, али је 
познато да је 1833. био татарин кнеза Милоша. Те године султан Мах-
муд II издао је хатишериф, којим је прокламовао права и повласти-
це српског народа на територији која је била слободна у време Пр-
вог српског устанка и тиме озаконио вазални положај Србије према 
Османском царству. Хатишериф је требало да у Србију однесе један 
чиновник султанове канцеларије. Међутим, чланови српске депута-
ције у Цариграду предали су му поклон – мубаширију,18 а хатишериф 
су 29. новембра преко татарина Инџа послали у Србију. Инџе је 4. 
децембра после подне стигао у Крагујевац, где се тада налазио кнез 
Милош. Веома обрадован, кнез је наредио коњичкој и пешачкој гарди 
да приспеће хатишерифа објаве плотунима, а одмах затим и пуцња-
вом из топова; увече је организована илуминација, а сутрадан свечано 
благодарење у цркви.19 То није био једини султанов акт који је Лазар 
Аранђеловић донео у Србију. Истог дана када је током Вучићеве буне 
Народна скупштина одржана на Врачару код Београда изабрала Алек-

15 М. Петровић, нав. дело, 814, 816; АС, КК – I – 444а/1838.
16 Историја српског народа, књ. V1, 154; Д. Страњаковић, нав. дело, 40. 
17 М. Петровић, нав. дело, 814.
18 На име мубаширије дато је 3.000 гроша (М. Гавриловић, нав. дело, књ. III, 490, 

нап. 2). Мубаширија се даје гласнику, изасланику, тј. мубаширу. Мубашир, бумба-
шир може да значи и комесар (А. Škaljić, нав. дело, 468).

19 М. Гавриловић, нав. дело, књ. III, 490. Сви датуми су по грегоријанском кален-
дару.
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сандра Карађорђевића на кнежевски престо и изјавила пред порти-
ним представником Шекиб ефендијом и београдским везиром Ћамил 
пашом жељу да он буде српски кнез, послат је у Цариград татарин 
Инџе да однесе Шекибов извештај о избору кнеза и молбу скупштине 
султану да потврди новог кнеза.20 Инџе је донео у Београд берат са 
султановим признањем тог избора. Међутим, шпошто су се велике 
силе успротивиле нерегуларном избору кнеза, под притиском Русије 
Порта је тражила да се избор понови и избор кнеза Александра је 
поновљен. И тај други берат, којим је после поновног избора султан 
признао Александра Карађорђевића за кнеза Србије, донео је 5. сеп-
тембра 1843. године у Београд Инџе. Када је Милош Обреновић по-
ново изабран за кнеза 1859. године, Инџе је такође послат у Цариград, 
одакле се вратио у пратњи Кабул ефендије, с актом којим је султан 
потврдио поновни избор Милоша Обреновића за владара Србије.21 

Лазар Аранђеловић је, носећи хатишериф 1833, прешао пут од 
Цариграда до Крагујевца за пет дана, а пут од Цариграда до Београ-
да, када је носио султанов берат кнезу Александру, прешао за нешто 
више од четири дана.22 Чак и при тзв. татарском терању коња, тај пут 
се најчешће прелазио за седам до десет дана, колико је обично тре-
бало татарима београдског везира. Пут је трајао 183 сата, а на сваких 
10 до 15 сати удаљености постојале су мензулане, поштанске станице 
на којима су се мењали коњи, али не и татари. С татарином је обично 
јахао и суруџија (гонич, коњушар), који га је пратио до следеће мен-
зулане и дугом камџијом терао татарског коња на бржи галоп, водио 
резервног или товарног коња. Када је било потребно, најчешће када је 
татарин носио новац или су прилике у областима кроз које је пролазио 
биле несигурне, пратило га је више суруџија или и суруџије и сејме-
ни (пандури, стражари, војници). Као и други татари, Инџе је јахао 
највећом могућом брзином, машући дугом камџијом и растерујући 
људе и животиње испред себе. Приликом доласка у неко место, још из 
даљине би викао најављујући тако долазак, како би му на мензулани 
спремили одморне коње за замену да би одмах могао да настави пут. С 
коња скоро није ни силазио – тек да преседне на другог, јер су татари 
избегавали да се заустављају, посебно изван Србије, због опасности 

20 А. Ивић, нав. дело, 87; Д. Страњаковић, нав. дело, 53, 81–82.
21 N. Gulan, нав. дело, 35; Живети у Београду 1842–1850, књ. 2, Београд 2004, 35; 

Olga Kovačević, Državna arhiva NR Srbije, Beograd, II – Organizacija pošta i poštanska 
služba. Tatarska služba (=Tatarska služba), PTT arhiv 4, 1960, 115–116; Белешке Младе-
на Жујовића, 122, 124; А. Ивић, нав. дело, 107. 

22 http://www.srbinside.rs/?p=1100 (последњи преглед: 20. 06. 2015). 
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да им украду важна писма и новац. Самим тим, није ни спавао, а и 
мало шта је јео (обично нешто сомуна), како не би сит заспао. Да не 
би пали у сан, татари су користили тзв. татар-кафу и пили црни чај.23 
Овакав начин јахања на удаљеност од око 900 километара могао је да 
доведе до потпуне исцрпљености, као што се догодило 1862. годи-
не, када је већ времешни татарин Риста Прендић, доневши султано-
во писмо којим се дозвољава повлачење турске војске из Србије, пао 
од изнемоглости и повратио се тек после тридесет сати сна, пошто 
су га затрпали у велико корито с кукурузним брашном и будили га 
на три-четири сата да би му дали једно ровито јаје и мало коњака.24 
Усиљеним јахањем исцрпљивани су и коњи, па су понекад липсавали, 
било зато што нису замењени на мензулани, да би се време путовања 
што више скратило, било због тога што су претоваривани. Неки та-
тари, међу њима и Инџе, упропаштавали су на тај начин мензулске 
коње.25 

Понекад је Инџе јахао с још неким татарином, тачније с њим 
истовремено био у Алексиначком карантину враћајући се у Србију и 
одатле с њим јахао ка кнезу, као што сведоче изјаве директора каран-
тина. Спорадични подаци, попут оног да су 3. јануара 1823. татари 
Стојан Симић и Јованча Спасић отпутовали из Цариграда за Крагује-
вац, показују да су у неким приликама татари слати на исто одре-
диште истога дана. Догађало се и да кнез шаље двојицу татара једног 
за другим, како би допунио или изменио неке своје налоге, па је јед-
ном приликом за татрином Петром послао татар-агу Инџу, а други пут 
је за Инџом послао Ристу Прендића. Мада су у начелу татари лично 
адресату, „на руке“, предавали пошиљке, Инџе је повремено знао и да 
остане у Алексиначком карантину, а пошту и аманете пошаље кнезу. 
То су с времена на време чинили и други татари.26 

Да би што брже путовао, Инџе је имао право да уђе у Србију и 
без задржавања у карантину на граници, истина само по посебној за-

23 Енциклопедија СХС, 526–527; М. Петровић, нав. дело, 810–811; N. Gulan, nav. 
delo, 34, 41, 44–45; А. Škaljić, нав. дело, 556 (сејмен), 576 (суруџија); http://www.
srbinside.rs/?p=1100 (20. 06. 2015). Татар-кафа је мешавина млевене кафе и шећера са 
мало воде, која се топила у устима (Исто). 

24 http://www.srbinside.rs/?p=1100 (20. 06. 2015).
25 Olga Kovačević, Državna arhiva NR Srbije – Beograd, I – Menzulane (=Menzulane), 

PTT arhiv 2, 1958, 138, 143, 144, 146; N. Gulan, нав. дело, 35; O. Kovačević, Tatarska 
služba, 116–117.

26 М. Петровић, нав. дело, 623; АС, КК – I –187/1837, 444а/1838, 444б/1838, 
451/1838; http://www.srbinside.rs/?p=1100 (20. 06. 2015).
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повести кнеза Милоша. Да не би унео кугу у земљу, уместо обавезног 
вишедневног боравка у Алексиначком карантину, Инџе би био опран 
у сирћету и окађен, преобукао би се у чисту одећу коју је припремио 
при поласку за Цариград, лекар би га прегледао и одмах би настављао 
ка Крагујевцу или Београду.27 Такав третман свакако је доприносио 
брзини којом је до кнеза стизао из Цариграда. Везирови, аустријски и 
татари других страних држава нису имали такав третман, мада су мог-
ли да рачунају на скраћивање карантинског периода, чак на један дан 
и једну ноћ.28 Време путовања скраћивао је Инџе и тако што се није за-
устављао на свим успутним мензуланама или је силазио са Цариград-
ског друма, па пречицама стизао до границе Србије, као што је 1838. 
године „право овде у карантин“ стигао „с пиротски[м] мезулски[м] 
коњ[и]ма, прегазивши реку Нишаву, не свраћајући у Ниш“.29 Када 
није постојала потреба за брзим преносом вести, и Инџе је остајао у 
карантину, а новац или писма слани су кнезу преко суруџија.30 Изгледа 
да су пред крај владавине кнеза Милоша татари, међу њима и Лазар 
Аранђеловић, често јахали само до карантина у Алексинцу, а одатле 
су писма ишла редовном аустријском поштом или је татар-ага јахао 
до карантина, а одатле слао у Цариград неког од својих татара. На тај 
начин послао је Инџе 1838. године татарина Петра у Цариград.31 

Српски татари остајали су у Цариграду док посао због кога су 
дошли не буде завршен. Тако је Јованча Спасић 1821. дошао у Ца-
риград с новцем и писмима упућеним депутатима и тамо извршавао 
различите налоге чланова депутације (предао је на Порти, на пример, 
сенет за кућу, купљену у Цариграду за потребе депутације, а потом и 
вршио поправке на њој). Инџе је, пак, 1842. године послат у Цариград 
с извештајем Шекиб ефендије истог дана када је одржана скупштина 
на Врачару (13. септембра), а вратио се с бератом на Митровдан, што 

27 АС, КК – I – 343/1837. По кнежевом наређењу и други татари су на тај начин 
пролазили кроз карантин – на пример, Ђорђе Ристић (АС, КК – I – 453/1838).

28 АС, КК – I – 110/1836, 119/1836. 
29 Бранко Перуничић, Алексинац и околина, Београд 1978, 493.
30 АС, КК – I – 2071/1837. Суруџије су такође преносиле пошту преко мензулана, 

а као државни служитељи добијали су и опрему – чизме, на пример (Мемоари Сте-
фана-Стевче Михаиловића, 168, 174, 178; O. Kovačević, Menzulane, 146; N. Gulan, 
нав. дело, 31).

31 Б. Перуничић, нав. дело, 493; АС, КК – I – 444а/1838, 459/1838. 
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јасно показује да је у Цариграду чекао на решење, да би га донео у 
Београд.32 

Поред тога што је носио дипломатску пошту и новац, Инџе је пра-
тио турске великодостојнике кроз Србију. Ћамил пашу и Рифат бега 
је 1836. године допратио из Алексиначког карантина у Београд, а већ 
поменутог Кабул ефендију допратио је 1859. у Београд вероватно још 
од Цариграда. Био је одређен и да у Нишу дочека будућег босанског 
везира Хаџи Ћамил пашу и испрати га преко Београда до Босне. Тур-
ске великодостојнике пратио је и изван Османског царства. Мухур-
дара (чувара печата) видинског паше, Рифат ефендију, који је кнезу 
донео поклон од паше, пратио је децембра 1845. године у Земун, где 
су се задржали један дан.33 Спроводио је и друге људе, обичне грађа-
не, можда и преступнике, из једног у друго место, уколико је то кнез 
тражио, па је тако 1837. године из Крагујевца у Брусницу спровео 
неког Аврама Стојковића и Димитрија Касапина, који су вероватно 
нешто скривили, јер су у Крагујевац били доведени и, преноћивши у 
магистрату, одведени у Брусницу.34 

Инџе је добро знао турски језик, па је понекад преводио при зва-
ничним сусретима турских и српских великодостојника. На седни-
ци Државног савета, 14. априла 1858. године, којој је присуствовао 
Етем паша, Портин комесар који је дошао у Србију да измири кнеза 
Александра Карађорђевића и уставобранитеље, Инџе је преводио, 
поштујући турски церемонијал (уз дубоки наклон и ударивши се у 
чело).35 

Лазар Аранђеловић је напредовао у служби и до 28. октобра 1837. 
године постао је татар-ага – старешина татарске службе, али није пре-
стао да носи пошту у Цариград и на друга одредишта.36 Татарска служ-

32 М. Петровић, нав. дело, 235; А. Ивић, нав. дело, 87; Д. Страњаковић, нав. дело, 
81–82. 

33 АС, КК – I – 400/1838; Белешке Младена Жујовића, 122, 124; Б. Перуничић, 
Алексинац и околина, 745; Живети у Београду 1842–1850, 534; А. Škaljić, нав. дело, 
471 (мухурдар).

34 АС, КК – I – 2020/1837.
35 Записи Јеврема Грујића. Пред Светоандрејску купштину, књ. I (=Записи Јевре-

ма Грујића, књ. I), Београд 1922, 88.
36 АС, КК – I – 187/1837. У документу којим карантин обавештава кнеза Милоша 

Обреновића да је стигао у карантин, Инџе je назван „татар ааси“. Речник турцизама 
не садржи реч ааси. Захваљујући Олги Зиројевић, сазнала сам да формулација значи 
старешина татара – татар ага. Видети и: АС, КК – I – 343/1837, 391/1837, 444а/1838, 
444б/1838; Крагујевачка нахија (XV) – 2020/1837, 2071/1838; Б. Перуничић, Алекси-
нац и околина, 493.
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ба којој је био на челу имала је пет татара и једног писара-експедито-
ра и била је у надлежности Министарства иностраних послова. Као 
татар-ага, Инџе је био дужан да надзире татаре, прописује распоред 
њихових путовања и ред кога ће се придржавати при ношењу писама, 
исплаћује трошкове путовања и да приспела писма преда на означену 
адресу, будући да су у то време татари носили не само кнежева писма, 
већ и писма Државног савета, министарстава и других надлештава. 
Намеравао је да општим расписом обавеже мензулане да се придржа-
вају његових упутстава о издавању коња за подвоз, тражио је да му се 
доделе просторије за канцеларију, за експедитора, татаре и за коњски 
прибор. У тим настојањима није успео, иако је одређена комисија која 
је требало да изради правила за мензулане.37 Под његовим старешин-
ством татарска служба се повећала и 1840. године чинило ју је осам 
татара. Међутим, када је 1842. године реорганизована, Инџе је остао 
старешина само четворици татара, који су задржани у Министарству 
иностраних послова за преношење дипломатске поште, док су оста-
ли премештени у Министарство унутрашњих послова, које је било 
задужено за поштански саобраћај. Док је он био татар-ага обични та-
тари добили су 1850. године статус чиновника, уместо дотадашњег 
статуса државних служитеља, а сви касније ангажовани татари стекли 
су право да после седам година службе постану државни чиновници. 
Инџино напредовање у каријери пратили су и војни чинови. До 1840. 
године постао је мајор, а чин потпуковника добио је између 1843. и 
2. јуна 1846, када је у том чину постављен за почасног ађутанта кнеза 
Александра Карађорђевића. Пензионисан је 1859. године и на његово 
место није постављен нови татар-ага, јер је звање укинуто. Занимљи-
во је да је убрзо пошто је Инџе престао да буде татар-ага, и назив тата-
рин замењен називом курир, односно „курир српске државне управе“, 
уместо некадашњег „књажеског татарина“.38 

Као татар-ага, Инџе је био дворски чиновник с редовном платом и 
осталим правима чиновника. Плата татарина износила је 1.000 гроша, 
а татар-аге 1.200. Међутим, за три месечне плате (од новембра 1837. 
до јануара 1838) Инџа је добио 5.250 гроша, што највероватније значи 

37. N. Gulan, нав. дело, 36–38; O. Kovačević, Tatarska služba, 115; О. Kovačević, 
Menzulane, 139.

38 Шематизам Кнежевине Србије 1839–1851, приредио Љубодраг А. Поповић, 
Београд 1999, 40; Ljubiša Nikić, Počeci javne poštanske službe u Srbiji, PTT arhiv 4, 
1860, 7; N. Gulan, нав. дело, 37–38, 40–41; Небојша Јовановић, Двор кнеза Александра 
Карађорђевића 1842–1858, Београд 2009, 226: O. Kovačević, Tatarska služba, 116, 118. 
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да је примао и неке додатке.39 Поред плате, имао је право и на надок-
наду трошкова током путовања. Трошкови путовања признавани су 
му до 1837. по тарифи из 1827. године и исплаћивани су само уз писа-
ну наредбу кнеза Милоша. Из те накнаде, која се плаћала према броју 
ангажованих коња, плаћао је и суруџије, чија је „напојница“ износила 
14 гроша на дан. С новом тарифом издатом 1837. трошкови су се рачу-
нали према удаљености, и то удаљености од Крагујевца. За релацију 
до Цариграда и назад добијао је отада 1.600 гроша.40 У специјалним 
приликама татари су добијали и посебне награде, па је татарин Богдан 
Ђорђевић, који је донео Хатишериф из 1830. године у Крагујевац, до-
био од кнеза Милоша 500 дуката, а Инџе је 1843, од кнеза Александра 
Карађорђевића добио 100 дуката, када је у Београд донео акт о при-
знању његовог поновног избора кнеза.41 

Лазар Аранђеловић служио је као татар-ага под Обреновићи-
ма – Милошем, Миланом и Михаилом, и под кнезом Александром 
Карађорђевићем. Током владавине уставобранитеља постао је ка-
рађорђевићевац. Јасно опредељење за Карађорђевиће и неке, при-
лично нејасне, околности које су га повезивале са настојањем кнеза 
Милоша да врати своју некадашњу земљу, одузету после абдикације 
и подељену или продату приватним лицима, што је изазвало отпор 
неких високих чиновника и двестотинак нових власника те земље, 
учиниле су Инџин положај толико несигурним да се склонио у бе-
оградски град под заштиту везира. Побегао је пре 13. априла 1859. 
године и убрзо из Београда отишао у Цариград, где су се окупили и 
други карађорђевићевци – Јовица Николајевић, Ацика Мајсторовић, 
Јеремија и Јаков Станојевић, Таса Белопољац, Јова Ресавац, Алексан-
дар и Паја Хаџи Трипковић. Ту га је 15. октобра 1859. године убио 
двадесетпетогодишњи младић Сима Докић, иначе трговац у Београду. 
Према једној верзији убијен је „на сред улице“, а према другој када 
је изашао из собе. Наиме, Докић је дошао у Цариград због трговине, 
а током састанака с карађорђевићевцима наводно их је омрзао. При 
једном таквом састанку запуцао је на њих из пиштоља, али су они 
побегли. Случајно је из једне собе изашао Инџе и он му је зарио нож 
у груди. Убица је покушао побећи, али је ухваћен, осуђен на смрт и 

39 М. Петровић, Финансије и установе, 814; N. Gulan, нав. дело, 38; O. Kovačević, 
Tatarska služba, 115.

40 М. Петровић, нав. дело, 814–815; Б. Перуничић, Београдски суд, 699–700; N. 
Gulan, нав. дело, 36.

41 N. Gulan, нав. дело, 35; http://www.srbinside.rs/?p=1100 (20. 06. 2015).
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јавно погубљен. У истрази је тврдио да је хтео да побије издајице 
отаџбине, па се сумњало да је убиство наручио кнез Милош.42 

Током службовања Лазар Аранђеловић је стекао солидно имање, 
и то не само од плате татарина и татарског старешине. Не напуштајући 
посао татар-аге, узео је 1837. године у закуп крагујевачку мензулану 
и држао је до 1840, када је од њега откупљена и поверена државном 
надзорнику. Као закупац добро је бринуо о мензулани, повећавши број 
коња и суруџија, да би обезбедио ефикаснији пренос вести и терета.43 
До 1846. године стекао је кућу у близини Варош капије у Београду, 
у којој је становао. На Теразијама је имао једну механу, а у Мокром 
Лугу у близини Београда једну воденицу с ливадом. Поседовао је и 
кола са два коња.44 

Породичне прилике Лазара Аранђеловића још мање су познате 
од детаља из његовог професионалног живота. Инџе је био ожењен 
Евицом, која је имала брата Јову, татарина по професији.45 Имао је 
сина Михаила, који је 1848. године похађао први разред гимназије у 
Београду. Михаило је, наводно, био неспособан. Будући да је током 
гимназијског школовања имао инструктора Арсу, који му је помагао у 
учењу, и да није завршио школовање, могло је у тим гласинама бити и 
истине. Захваљујући оцу карађорђевићевцу и његовом положају, ипак 
је добио државну службу и пре 1858. постао не само практикант, већ 
и писар.46 Његово постављење сматрало се грубом протекцијом, што 
ни највиши државни службеници нису порицали, али су сматрали да 
је протекција прихватљив вид захвалности исказане према Лазару 
Аранђеловићу Инџи, који је, не штедећи себе, стекао заслуге јашући 
због државних потреба.47

БојанаМиљковићКатић

42 Записи Јеврема Грујића. Друга влада Обреновића и турски ратови, књ. III, Бео-
град 1923, 12, 57; Успомене и доживљаји Димитрија Маринковића, 110.

43 O. Kovačević, Menzulane, 136, 138, 140–141, 143; N. Gulan, нав. дело, 30. 
44 Б. Перуничић, Београдски суд, 363; Б. Перуничић, Управа вароши Београда 

1812–1912, Београд 1970, 310, 363; Живети у Београду 1842–1850, 429. Изгледа да 
је после смрти Лазара Аранђеловића кафана променила власника, пошто је нема у 
списку београдских кафана из 1860. године (Б. Перуничић, Управа вароши Београда, 
382–425).

45 Мемоари Стефана-Стевче Михаиловића, 183.
46 Успомене и доживљаји Димитрија Маринковића, 8, 110; Записи Јеврема 

Грујића, књ. I, 136.
47 Записи Јеврема Грујића, књ. III, 57.
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LAZAR ARANĐELOVIĆ INDŽE – THE LAST TATAR-AGA OF 
PRINCIPALITY OF SERBIA 

(BIOGRAPHY ATTACHMENT)

Abstract: Miloš Obrenović used the so called Serbian tatars (diplomatic couri-
ers) to maintain a quick and constant contact with deputations in Istanbul, which 
negotiated Serbia’s autonomous position on his behalf, and almost simultaneously 
organized the internal tatar service, which was transformed into the state postal 
service by 1840. The head of the tatar service was tatar-aga (tur: a Tatar-agasi– 
head courier, supervisor of tatars). 

Lazar Aranđelović Indže (tur: ince–light, lightweight) (†1859) was a tatar of 
Prince Miloš since 1833, and tatar-aga from 1837 to 1859. He advanced to the 
rank of lieutenant colonel and the title of honorary adjutant of Prince Aleksandar 
Karađorđević. Under his supervision, the tatar service was expanded with a larger 
number of tatars, as well asreorganized in 1842 (split between the ministries of 
foreign and internal affairs). Indže remained tatar-aga to four tatars of ministry 
of foreign affairs until his retirement in 1859. When he was retired, the title of 
tatar-aga was discontinued.

Indže was considered the fastest tatar in Serbia, because he could travel the 
road from Istanbul to Belgrade in little over four days. He carried the diplomatic 
mail and most important state and legal acts, accompanied Osman officials through 
Serbia and occasionally translated to Turkish. He also dealt with entrepreneurship.

Key words: Serbia, 19th century, tatars-diplomatic couriers, Lazar Aranđelović 
Indže, tatar-aga, courier service, postal service
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TRADICIJA U DUBROVA^KIM 
KOMEDIJAMA - LIRSKI UMECI 

PRILOG PROU^ÂVAWU ANONIMNIH 
KOMEDIJA 17. VIJEKA

Апстракт: У литератури су комедије које су настајале у Ду-
брвнику у другој половини 17. вијека означене као „анонимне“. 
То су комедије: Јерко Шкрипало, Шимун Дундурило, Пијеро 
Музувијер, Бено Поплесја, Џоно Функјелица, Старац Климоје, 
Љубовници, Мада, Лукреција, Син вјереник једне матере, Ан-
дро Ститикеца. Једна од особености ових комедија огледала се 
у уношењу стихова или читавих пјесама различитог поријекла 
које су се на сцени рецитовале или пјевале. Стихови који су ин-
корпорирани у анонимниим комедијама имају различите функ-
ције, а њихов садржај зависио је од личности које их изговарају. 
Они су унијели освјежење у драме и учинили их интересант-
нијим за гледање, утицали су на карактеризацију ликова и типо-
ва, допринослили живости и свјежини језика.

Кључне ријечи: Анонимна комедија 17. вијека, лирски уме-
ци, дубровачка драма, Јерко Шкрипало, Шимун Дундурило, 
Пијеро Музувијер, Бено Поплесја, Џоно Функјелица, Старац 
Климоје, Љубовници, Мада, Андро Ститикеца.
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Једна од особености дубровачких драма огледала се у уметању 
стихова или читавих пјесама различитог поријекла које су се на сце-
ни рецитовале или пјевале. То је несумњиво био један од начина за 
постизање што боље атмосфере на сцени, шароликости, музичког до-
живљаја, хумора, карактеризације ликова и типова, живости и свје-
жине језика и сл. Још од Марина Држића прибјегавало се поступку 
уношења познатих пјесама које су доприносиле комичности. Овај по-
ступак поновљен је и у анонимним комедијама 17. вијека.

Комедије које су настајале претежно у другој половини 17. вијека 
у литертури су означене као „анонимне“ и тај појам се уважава иако 
је за неке од њих са значајном извјесношћу утврђен аутор.1 То су ко-
медије Јерко Шкрипало, Шимун Дундурило, Пијеро Музувијер, Бено 
Поплесја, Џоно Функјелица, Старац Климоје, Љубовници, Мада, Лу-
креција, Син вјереник једне матере, Андро Ститикеца. 

Заступљеност стихова у анонимним комедијама различита је, у 
појединим их уопште нема. Присутни су у комедијама Јерко Шкрипа-
ло, Шимун Дундурило, Пијеро Музувијер, Бено Поплесја, Џоно Функје-
лица, Старац Климоје, Љубовници, Мада и Андро Ститикеца. Ана-
лизе су показале да су ове комедије маргинализоване. Можда ће, пак, 
анализа уметнутих стихова допринијети мањој маргинализацији, ако 
ништа друго, помоћи да се боље разумије њихов хумор.2 Гледајући ове 

1 Питање ауторства већег броја дубровачких комедија и трагикомедија из дру-
ге половине 17. вијека везано је за прозни рад Петра Канавеловића. О односу 
књижевних историчара према овом питању и о Канавеловићевом удјелу у дубро-
вачком анонимном драмском репертоару крајем 17. вијека детаљно је писала З. 
Бојовић у књизи Барокни песник Петар Канавеловић, САНУ, Посебна издања, књи-
га DXXIII, оделење језика и књижевности, књига 33, Београд, 1980, стр. 173–209. 
О дубровачком позоришту крајем 17. вијека више у:  M. Rešetar, Stari dubrovački 
teatar, Narodna starina, 1, 1922, str. 97–106; М. Пантић, Архивске вести о дубровачком 
позоришту друге половине XVII века, Зборник радова САН, XVII, Институт за проу-
чавање књижевности, 2, 1952, стр. 39–60.

2 З. Бојовић истиче да су неке комедије објављене у више издања, каткад погреш-
но датираних, а да су њихови истарживачи претежно бавили ауторством и хроно-
логијом, као и исцрпним компаративним праћењем фабула и сижеа. Све то да би 
се приближили тајни разрјешења њихових аутора. Ријетко су се посвећивали самим 
комедијама као дјелу барокне књижевности и свим модификацијама које је овај жанр 
у односу на претходну, ренесансну епоху доживио, у складу са новом поетиком и 
уопште књижевним условима. Такође наводи и књижевне разлоге који су доприније-
ли извјесној маргиналности (писане су у прози, говорним народним језиком и још 
увијек нису могла да се боре за високо мјесто која су заузимала тада цијењена дјела 
у стиху; појава мелодраме која је владала позорницом). Као још један од разлога 
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комедије, дубровачка публика очекивала је, прије свега, смијех, тако 
да је и велики број стихова које говоре личности у функцији смијеха, 
односно забаве. Постоје различити типови хумора, углавном хумора 
ниже вриједности.

Носиоци стихованих дијелова јесу слуге, а често стиховима по-
казују свој однос према господару. Тако се као један од типова издваја 
однос слуга–господар, а појављује се у комедији Јерко Шкрипало.
Слуга Прхун једини пјева пјесме у овој комедији. Он пјева пет пјеса-
ма различите дужине (једну од четири стиха, двије од шест, једну од 
седам и једну од 12 стихова), све су у седмерцу са различитом римом. 
Слободније понашање Слуге Прхуна према Јерку огледа се и у тим 
пјесмама које он пјева на Јерков захтјев да би га забављао. Прхун их 
сâм саставља, а њима се руга свом господару. Пјесме, наравно, имају 
комичан карактер, а та комичност се повећава уколико се тумаче са 
Јерковим коменатрима. На Прхунову пјесму о господару који је кре-
нуо у пухе, са запетим луком, али није уловио ни муву:

Госпар иде у пухе,
напео је бањестар;
згоди му се смијешна ствар – 
не ухити ни мухе.3

маргиналности „анонимних комедија“ утицала је и околност да су се те комедије у 
анализама издвојиле из свог времена и опште барокне поетике, такође су се непре-
стано поредиле са Држићевим са којима нису могле да се пореде. Оцјене проистекеле 
из таквог поређења јесу тачне, али су престроге, нарочито ако се узме у обзир да је и 
у другим књижевностима прошао сјај ренесансне комедије. Бојовићева сматра да је 
неправедно судити о овим комедијама само као о слабој страни једне књижевности, 
те би, по њеном мишљењу, вриједјело одвојити појединачно комедије од тог утиска и 
разлажући једну по једну, сагледати стварне њихове комичне садржаје и тајну успје-
ха. Јер оне су, по свему биле успјешне, публика их је вољела, неке су више пута игра-
не и прерађиване. Ако се тако посматрају све ове комедије и у свакој од њих пронађу 
мотиви њихових аутора и у сваком мотиву и у сваком лику и заплету право мјесто у 
постзању циља, боље ће се разумјети њихов хумор, праведније ће бити оцијењене, 
ухватиће се и законитости, чак и нит њихове поетике. Тек тада ће оне добити паво 
мјесто у историји дуборвачке поетике, вјерује више од овога које сад имају. (З. Бојо-
вић, Анонимне комедије XVII века, Научни састанак слависта у Вукове дане, 35/2, 
Београд, 2006, 133–137) 

3 Четири дубровачке драме у прози из краја XVII. вијека , издао Милан Реше-
тар, Зборник за историју, језик и књижевност српског народа, прво оделење, књига 
VI, Београд, 1922, Јерко Шкрипало, стр. 21. О овој комедији писао је и М. Пантић 
(M. Pantić, Nekoliko beležaka uz staru dubrovačku komediju „Jerko Škripalo“, Anali 
Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku, IV–V, 1956, стр. 393–400).
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Јерко тражи нову, нешто фиње и слађе, јер му овом слути да 
ништа неће уловити, односно да неће имати успјеха приликом љубав-
ног састанка на који је кренуо. Прхун наставља истим ритмом. Након  
друге (Госпар иде у пухе,/коњиц му се потаче/од велике задухе,/и сје-
доше нањ мухе;/ носите га кркаче,/да се госпар не плаче.4) Јерко га 
псује и погрдно му се обраћа јер му се руга и тражи нешто фино из 
а-дура. Трећом (Госпар иде у пухе/ слаба му је ножица./ Сиди доли, 
Милица,/ тер му мало да’ јухе,/ да се тужан покријепи,/ ер га љубав 
заслијепи.5) је задовољан, али коригује један дио (ма лажеш да су ми 
слабе ноге), те с обзиром на то да Прхун није погодио право мјесто, 
захтијева још бољу. Слика госпара из сљедеће пјесме (Госпар иде у 
пухе,/ ноге су му све сухе;/ на маску је узјахо,/ хоће јахат он плахо/ 
и стигнути баздухе,/ а тад госпар ослаби/ и у гаће се похаби.6) који 
јаше на мазги и који хоће да је толико брз да би стигао пастува већ је 
сама по себи комична, док крај у којем госпар одустаје због тога што 
се унередио поспјешује ову бурлескност. Ефекат је потпуно пости-
гут Јерковим коментаром немо’ говорит прид свакијем што си видио 
јутрос у секрету, па тражи љубавну, како приличи једном господару. 
Садржај пете пјесме (Госпар иде у пухе,/ срела га је рибода,/ лијепа 
Кате Јагода;/ и чијем госпар справљаше/ да се ш њоме пројаше,/ она 
њему вељаше:/ „Пусти љубав, госпару,/ слиједи пуну бокару.“/ Одго-
вори тад госпар:/ „Не брини се да сам стар,/ с тобом ћу се подм-
ладит,/ ер ћеш драги мој пухбит“.7) по његовом је укусу. За неке од 
пјесама П. Поповић примијетио је да у врло слободне.8 

Стихови у овој комедији освијетлили су релацију између двије 
личности, између слуге и господара, показали преслободан однос слу-
ге према гоподару, те свакао појачали комику драме. Имали су удјела у 
дочаравњу комичне фигуре лика, како господара, тако и слуге.

Однос слуга–господар присутан је и у комедији Шимун Дундури-
ло. У овој комедији пјева господар на наговор слуге. Један од главних 
ликова комедије Шимун Дундурило јесте старац Нико, заљубљен у 
дјевојку Лауру, као и његов син Луко. Да би успио у својој намјери да 
освоји Лауру, помажу му Бусман и Пулчинела који га доводе у разли-
чите комичне ситуације. Бусман га наговара да је један од начина пје-

4 Четири дубровачке драме у прози из краја XVII. вијека , стр. 21–22.
5 Исто, стр. 22.
6 Исто. 
7 Исто.
8 П. Поповић, Дубровачка комедија „Јерко Шкрипало“, Годишњица Николе Чу-

пића, XXIX, 1910, стр. 317–332.
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вање испод Лауриног прозора уз пратњу једног свирача. На ситуацију 
у којој је старац заљубљује у младу дјевојку и у тој заљубљености 
постаје комичан, аутор је могао наићи читајући Држићеву Тирену. За 
разлику од Радата из Држићеве Тирене који признаје да је стар и који 
се брани аргументом да је старо сунце, али добро грије, Нико и када је 
поменуо да је старац, брзо се исправља Али што рекох старца? мла-
дића ди mezza età in quanto alle forze. Комичан је Нико када се, на Бус-
манијев приједлог да нађе једног музичара, хвали да и он нема лош 
глас, те да није било музичког инструмента који он није знао свирати 
када је био млад. Када су били испод Лауриног прозора, Пулчинела, 
преобучен у музичара сврао је китару, док је Нико несигурно почео:

Ето ти сам дошо матинату дати
Али ми су рекли да си легла спати.9

Како је Бусман закључио да није изабрао добру пјесму, Нико је 
пронашао адекватнију о грлици која тужи за изгубљеним мужјаком, 
која неизоставно подсјећа на пјесму Грлица ка љуби вирно свога друга 
Џора Држића, инспирисану описом понашања грлице која је изгубила 
мужјка, садржаним у Физиологу:

Грлица, која љуби свога вирна друга,
Иде га иштући од луга до луга.

А када га не нађе сред луга сједећи,
Иде црном гором жалосно летећи.

Ајмех! црна горо, помози ми плакати,
Једа бих ђе могла вирна драга наћи.10

Ови стихови освјетљавају joш једну страну личности страца 
Нике. Иако се не понаша у складу са својим годинама, бира стихове 
који су у том складу. Свакако је комична сама сцена у којој заљубљени 
старац пјева испод прозора дјевојке. Само је публика која је одгледала 
представу могла да процијени да ли је Нико био музикалан, као што се 
хвалио или је и својим начином пјевања доприносио смијеху публике. 
И ови стихови такође освјетљавају однос између слуге и господара. 

9 Шимун Дундурило, дубровачка комедија XVII века, објавио Винко Радатовић, 
Зборник за историју, језик и књижевност српског народа, прво оделење, књига XXIII, 
СКА, Београд – Сремски Карловци, 1931, стр. 24.

10 Исто, стр. 25.
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Господар слуша слугу, на његов наговор прибјегава неразумним по-
ступцима.

Осим двије пјесме (једну пјева Џива: У којој сам садар тузи/ 
проплачите, горе и лузи,/ ер ти друзи вилу љубе,/ Дјевојчицу од По-
никла,11другу Тријескало: Bella meja, ec’ apari/ lo vostro namurano/ 
chiu non possu ovdi stari/ upusti lo nauzdano!),12 у комедији Пијеро 
Мазувијер јавља се ефектно колендање Губице, баркаруа (лађара), 
које доприноси комичности и освјетљавању лика страца Симе Шти-
павца. Међутим, ово је тип фриволног хумора. И прије и послије ко-
лендања Симо Штипавац био је у непријатним ситуацијама, тако да 
се ово колендање наметнуло. Након што замоли Франа да засвира уз 
сврдионицу (малу свиралу), Губица коленда. Ово честитање уз пјесму 
доста је комичног садржаја, али је у питању хумор нижег реда, пун 
грубости јер се помињу недостаци, тјелесне мане. У здравици старцу 
Сими Штипавцу, осим што желе здравље и да га не снађе болест, та-
кође желе да му вино не буде покварено, да не пати од киле, шуљева, 
да га не снађе дијареја, те да га тако унеређеног његова Манде не мора 
чистити.13. 

Нису сви стихови који су се инкорпорирали у анонимним коме-
дијама 17. вијека комичног саджаја, већ могу представљати један од 
начина да се њима искаже став одређене личности, њено осјећање 
и као такви не носе комичност. Појављују се у комедијама Бено По-
плесја и Џоно Функјелица. Све сцене у вези са Пијером и Маргари-
том у драми Бено Поплесја попримале су мелодраматичне елементе. 
Исти је случај са њиховим начином изражавања. Од самог почетка 
младић Пијеро, у стилу барокног пренемагања, изражава немогућ-
ност живљења без вољене Маргарите (Ах, без живота ја живем и мр-
тав не умирем!14 ... Десперан плачем моју мртву лјепоту и пара ми да 
ми исти плач говори:„Уфај да живе твоја Маргарита“, и тако, од 
уфања уздигнут, давам покој мом болестивом тужењу...“15) и томе 
остаје досљедан до краја. Стихови који се не разликују од осмераца 

11 Четири дубровачке драме у прози из краја XVII. вијека, издао Милан 
Решетар, Зборник за историју, језик и књижевност српског народа, прво оде-
лење, књига VI, Београд, 1922,  Пијеро Музувијер, стр. 55. 

12 Исто, стр. 57.
13 Исто, стр. 54. 
14 Четири дубровачке драме у прози из краја XVII. вијека, Бено Поплесја, стр. 104.
15 Исто, стр. 127.
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барокних пјесника и стихова из барокних мелодрама којима протаго-
нисти једно другом изјављују љубав

Ако ми те љубав дала                  и ако љубав поставила
да те имам ја дворити,                 живот мени јес у теби,
али срећа није подала                  срећа мени јес сакрила
да те могу свеђ служити;             смрт немилу у истој теби.16   

само су један од начина да се изрази дубина Пијерове љубави 
према Маргарити. 

У комедији Џоно Функјелица стихови прате мисао личности која 
их изговара. Свој став о одређеној ситуацији, Мароје Бабура пропра-
тио је стиховима:

Пеу, покли се срце младо
мучно може уставити,
да не буде жељно и радо
лијепу и вриједну вил љубити.

Путом, ки је без забаве,
своју љубав тјера и љуби,
и неумрле части и славе
с том љубави не изгуби.17

На основу коментара „ер на ову сврху они наш Поета и спјева-
лац јес оставио уписано“ може се претпоставити да Мароје Бабура 
цитирао неког локалног пјесника, чији су стихови најбоље објаснили 
његов став.18 Садржај два наведена катрена, писна у осмерцу са уна-
крсном римом, поклапа се са садржајем љубавних стихова барокних 
пјесника. У овом случају добро су дошли Мароју Бабури да илуструју 
његово мишљење у вези са  понашањем његовог младог сина Џона 
Функјелице.

Стихови у комедији Старац Климоје које на крају дјетић Мласка-
ло пјева не могу се разумјети без ранијег контекста. Пјесма је повеза-
на са алегоричним разговором Млаксала и Милице (други чин, сцена 

16 Исто, стр. 110.
17 F. Fancev, Četiri dubrovačke komedije iz kraja 17. stoljeća, Građa za povijest 

književnosti hrvatske 11, Zagreb, 1932, Džono Funkjelica, стр. 175
18 Ф. Фанцв додаје у фусноти:„Који се поета овдје мисли, нисам могао да 

изнађем.“ Исто, стр. 175.
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осма). Млаксалo говори Милици да откако се родио има бродић: „Ето, 
Миле, кад сам се родио, отад ми је остао један малахан бродац, у коме 
је све моје биће: гди је он, ту сам ја, ш њиме живим и на плаци, и 
дома, и у огњишту, и у камари, на одру и под одром“. Затим наставља 
ласцивну причу како је брод у опасности да доживи бродолом. Ми-
лица му може помоћи тако што ће му дати њен „орсан за по уре да га 
у њ увучем докле ова барашка не прође“. Публика је сигурно ужива-
ла у овој пикантности. Милица је истог профила као Млаксало, она 
прихвата његово „удварање“ и наставља дијалог. На Миличино пи-
тање ко ће му помоћи да увуче брод у њену луку, Млаксало одговара 
да су му довољне његове двије руке, а да је толико добро налојен да 
би могао и без какве помоћи ући. С обзиром на то да је Милица обећа-
ла да ће отићи у Илијину Главицу и да ће се наћи у ђардину, пјесма 
дјетића Мласкала на крају драме Старац Климоје наговјештава дио 
атмосфере приликом њиховог сусрета:

На Илину отит Главицу
за изнаћи му Милицу,
гди ћу ш њом, браче, весело
отезат платно прибијело,
пак у не орсан кријући
бродину му ћу увући. 19

Латентна ласцивност на крају појачавала је смијех и општи ути-
сак послије одгледане драме. 

Стихови које у комедији Љубовници изговара Интригало, иначе 
без високог мишљења о љубави („Нити је рекла срце од камена, ни 
труде, ни љубав, ни та говна...“20), не изненађују садржајем:

Гди се пече, гди се вари,
Гди се јиду слане ствари,
Гди разумни моји пари
Деспутају на бокари.21

Нерафиновани стихови Прождора:

19 Četiri dubrovačke komedije iz kraja 17. stoljeća, Komedija Mada, Komedija Starac 
Klimoje, Izdao Dr. Franjo Fancev,  Građa za povijest književnosti hrvatske, knj. XIII, 1938, 
Starac Klimoje, стр. 280.

20 Petar Karlić, Ljubovnici: dubrovačka komedija XVI vijeka, Dubrovnik, 1921. Цитира-
но према: Komedije XVII. i XVIII. stoljeća, Ljubovnici, Pet stoljeća hrvatske književnosti, 
Zagreb, 1967, стр. 32.

21 Исто, стр. 33.
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Липе ти су нараслице.
ке су у маслу пофригане.
Давори, давори.
А још липше кобасице
с дјевеницом сконфигане22

свакако се могу повезати са његовим именом. У оба случаја сти-
хови одају сопствене црте оних који их пјевају, говоре о нерафинова-
ним профилима, њиховој површности. 

За комедију Љубовници карактеристични су прећутни цитати. Пе-
тар Колендић указао је на присуство стихова из Палмотићеве Алчине 
у овој комедији:23

Неразборна о младости,
Љута ли те змоја пекне
Кад се љувен плам усекне
У нејаке твоје кости.24

Злата Бојовић је примијетила да је аутор исте стихове унио у 
драму Вучистрах, а то је навело на став да је аутор ове драме Петар 
Канавеловић.25 Бојовићева је такође нагласила да друго мјесто које 
садржи прећутни цитат долази на крају комедије, а то су осмерци из 
Канавеловићевог препјева Пастијера вјерног у којима се слави бог 
свадбеног весеља Хименеј:

Именео дођи свети,
Завјете наше управи,
Чин да су ти на памети
Љубавници ови прави.
И садружи ове пјесни,
Ке зачина свак весео,
И утврди узо удесни,
Боже од пира, Именео!26

22 Исто, стр. 61.
23 P. Kolendić, Ljubovnici, trogirska komedija 17. vijeka, Život, 22. II 1922. 
24 Љубовници, стр. 52.
25 Z. Bojović, Petar Kanavelović – komediograf, Dani hvarskog kazališta, 4, 1977, стр. 

224.
26 Љубовници, стр. 83. Пажњу на ове стихове скренуо је В. Радатовић, Петар Ка-

навеловић као писац комедија, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, 
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Очито је да стихови који су се инкорпорирали у анонимниим ко-
медијама с краја 17. вијека имају различите функције, и да је њихов 
садржај зависио од личности који их изговарају. Тако, на примјер, у 
комедији Мада заљубљени младић Лука говори љубавне стихове који 
се не разликују од оних који су писали барокни пјесници:

Не допусти, да се рече,
о животу мој љубљени,
ко сам тебе на далече,
да смо и срцем раздиљени.27 

С друге стране, слуга Облождер, јадајући се годишњици, на њено 
питање које муке има, прије конкретног одговора двострукоримова-
ним дванаестерцем најављује:

Зна мој труд гора и луг, дубрава и поље,
право је, да и ти, друг, знаш моје невоље.28

Стихови у овој драми биће и у функцији реализовања сукоба 
између слуга Фантажије и Облождера. Када њих двојица хоће да се 
оружјем обрачунају коме ће припасти Весела, Фантажија предлаже да 
јој зпјевају под прозором и нека је освоји онај који буде бољи. Слуге, 
са именима која симболишу њихове карактеристичне особине (Об-
лождер, Фантажија), пјевају пјесме у којима, умјесто да изражавају 
љубав, пјевају о храни и пићу. Облождер неспретно почиње, одлучује 
се за дванаестерац, који је и раније употријебио:

Госпоје Весела, весела ходила,
када се ти удаш за твога Облождера.29

задовољан, наставља:
Изиди на прозор, не стоји у комину,
донеси пршукат и ону патрину!

IX, 1929, стр. 32–70.
27 Исто, Мада, стр. 235. З. Бојовић је примијетила да се ова строфа дјелимично 

поклапа са строфом из Светог Ивана бискупа трогирског, која јој је, између оста-
лог, помогла у одређивању аутора, односно да и ова веза са Канавеловићевим дјелом 
указује на заједничког творца (Petar Kanavelović – komediograf, стр. 227).

28 Мада, стр. 239. 
29 Исто, стр. 251.
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Када му се учини да је неко на прозору, покушава да се и предста-
ви у облику пјесме (Ја сам твој Облождер, Весела душице...), наравно 
неспретно, уз још неспретнији коментар „а сад не знам што иде за 
овизим, чека’ сда ћу га наћи, сад ту није ријечи“, да би комичност тог 
накарадног стихотворења појачао и потпуно непоетичан стих Изиди 
на прозор, Весела ма драга. Награда за овакво пјевање је полијевање 
водом. Иначе, стихотворење Обождера у складу је са његовим начи-
ном изражавања. Тако он када описује Веселу, нимало поетично на-
глашава да има „два ока црна ко од снијега, једна уста ко у најљепше 
краве из Приморја а оне сисице ко два мјехурића.“30 

Фантажија, жалећи што није „музику учио“, почиње осмерцем:

О госпоје ма гиздава,
о, Весела, моја мила,
које уреш, дика и слава
Фантажију је сама мила.

Иако сматра да би уз помоћ „клавочибма“ био убједљиво бољи, 
убијеђен је да умије  „и на сухо кантати“, па наставља:

Гдје су твоји макарули
и из Конавли кобасице
гдје су добри рафиули,
о, Весела, ма душице?31

Комично је што обојица вјерују у своје способности, што може 
бити и алузија на неког пјесника из реалности који је био убијеђен да 
добро пише стихове, а сигуран одраз дубровачке реалности тог пе-
риода, што се може закључити из ових стихова, јесте да су се пјесме 
пјевале испод прозора, да се музика учила, као и да се пјевало уз кла-
вичембал.

Сматра се да је комедија Андро Ститикеца једна од првих пре-
рада Молијера у Дубровнику за коју се зна. Основ за њу биле су три 
Молијерове комедије у Кастелијевом преводу.32 Стиховима који се 
појављују у овој комедији (Давори ми, давори, о Кожица, курве сину!/

30 Исто, стр. 240.
31 Фантажија затим прелази на дванаестерац, поново тирвијалним стиховима:  

 Изиди госпоје, изиди Весела,
 Јес ли одар справила, јес кућу помела?

32 Б. Ђорђевић, Два прилога за историју дубровачке комедиографије, Прилози за 
књижевност, језик, историју и фолклор, 1–4, 2002–2003, стр. 197–208.
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Жеља ти ме исплакат мошкателом трбушину! 33), показује се однос 
личност која их пјева према другој, којој су стихови упућени. Слуга 
Ждеро помоћу поменутих стихова износи нетрпељивост према Кожи-
ци. У овом случају стихови су ушли као илустративни текст.

Стихови који су се инкорпорирали у анонимниим комедијама 17. 
вијека имали су различите функције. Њима се постизао музички до-
гађај, што је имало снажан ефекат на публику. Утицали су на каракте-
ризацију личности и употпуњавали њену појаву и понашање. Пратили 
су мисао личности која их изговара или су били повезани са ранијим 
контекстом. Њима се освјетљавала и релација између личнсти. У ве-
ликом броју случајева доприносили су комичности. Њихова ласцив-
ност појачавала је смијех и општи утисак послије одгледане комедије. 
Унијели су освјежење у драме, чинећи их занимљивијим за гледање. 
Живост и свјежина народног језика којим се стихотворило утицали су 
на то да оне буду разумљивије и ближе народу. Колендање је свакако 
било блиско народу, а ако се томе дода убацивање комичног садржаја 
у честитање, комичност је била загарантована. Није искључиво да је 
у садржају коленда публика препознавала неког свог суграђанина за 
којег су се везивале сличне непријатне ситуације као и код комичне 
личности у драми. 

Супротно распусним пјесмама у којима се изражавала претјера-
ност сваке врсте, а груби смијех се рађао из вулгаронсти, љубавни 
стихови који су носили искрену емотивност могу послужити као ар-
гумент да су аутори ових комедија били различити. Различите ауто-
ре доказује и комика која није на исти начин спроведена. Важност 
стихова огледа се и у чињеници да су већ послужили као аргумент 
историчарима књижевности приликом доказивања ауторства поједи-
них анонимних комедија, значајног проблема у дубровачкој барокној 
књижевности. Стихови су такође представљали одраз дубровачке ре-
алности друге половине 17. вијека. Тако се потврђује позната чиње-
ница да су се пјесме пјевале испод прозора, да се музика учила, као и 
да се пјевало уз пратњу музичког инструмента. Понекад су стихови 
имали илустративну улогу. 

Без обзира на садржај лирских уметака, као и на њихову функ-
цију, они су, попут стихова у Држићевим комедијама у доба ренесан-
се, као и у драмама које су настајале у 18. вијеку као прераде познатих 

33 Đuro Körbler, Andro Stitikeca, komedija, Građa za povijest književnosti hrvatske 13, 
Zagreb, 1938,  стр. 1–42.
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Молијерових комедија, одсликавали још један паралелни ток и живот 
дубровачке поезије.

МирјанаАрежина

LYRIC INSERTS IN DUBROVNIK ANONYMOUS COMEDIES OF THE 
17TH CENTURY

Summary: In literature, comedies, which were created in Dubrovnik in the 
second half of the 17th century, were marked as “anonymous”.  These comedies are 
the following: Jerko Škripalo, Šimun Dundurilo, Pijero Muzuvijer, Beno Poples-
ja, Džono Funkjelica, Starac Klimoje, Ljubovnici, Mada, Lukrecija, Sin vjerenik 
jedne matere, Andro Stitikeca. One of the peculiarities of these comedies was re-
flected in the introduction of verses or entire poems of diverse origin which were 
recited or sung on the scene. Verses that were incorporated into anonymous com-
edies had different functions and their content depended on the personalities who 
recited them. They introduced refreshment in drama and made it more interesting 
to watch. They also influenced the characterization of characters and types and 
contributed to vibrancy and freshness of language.
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KO JE AUTOR KWIGE STIHI O NEDEQI 
(BE^ 1792)? 

OGLED IZ SRPSKIH BIBLIOGRAFSKIH 
POSLOVA 18. VEKA

Апстракт: Рад говори о књизи Стихи о недељи (Беч, 1792), 
коју је издао учитељ Михаило Владисављевић. Иако је дело сма-
трано оригиналним, утврђено је да је аутор познати руски тео-
лог и књижевник Симеон Полоцки (1629-1680). Текст се бави 
и Владисављевићевим књижевним радом, делом Симеона По-
лоцког, као и његовим присуством у српској култури, ради упот-
пуњавања слике о српско-руским културним односима. 

Кључне речи: Стихи о недељи, Михаило Владисављевић, 
Симеон Полоцки, ауторство, оригинал, Обед душевни

Драгоцени српски 18. век из разумљивих разлога није богат ори-
гиналном поезијом. Полагано напуштање образаца наслеђених из ви-
зантијске књижевности и програмско усвајање европских, уз извес-
но њихово прожимање, узроковаће у то време потпуни преображај 
српске културе, па тако и на пољу песништва. Стихотворство ће се 
учити са латинских извора, непосредно од европских песника, али 
чешће школски, преко руског посредника. У данашњој Украјини по-
езија је од 17. века већ доживела метаморфозу која је нама тек сле-
дила, углавном преко кијевских делатника позападњачене теолошке 
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учености, где је умеће стиховања представљало део редовног школ-
ског образовања. Српска поетска достигнућа нису била бројна; цео 
18. век дао је тек једну збирку песама (Алексија Везилића Краткоје 
написаније о спокојној жизни, 1788). Стихови су се често јављали не-
самостално, у секундарном положају, у оквиру других публикација, 
а у противном су бивали издавани, чак и ако је само једна песма у 
питању, у засебним књижицама; па и таквих случајева нема много. 
Стога чуди чињеница да су неке од тих публикација, заједно са њихо-
вим писцима, код нас потпуно занемарене.

Овде ће реч бити о једној таквој заборављеној књижици. То је 
спис под насловом Стихи о недељи, чест суботи пријемшеј,1 штам-
паној у Бечу, у Курцбековој печатњи, 1792. године.2 Публикација је 
невелика: свега 12 страна, формата осмине. На насловној страни нема 
имена аутора, барем не онако написаног како бисмо га данас очекива-
ли. Уместо тога, једини податак, осим онога о штампарији, јесте да је 
књига изашла „иждивенијем [= трошком] Михаила Владисављевича, 
нормалног учитеља”. То би требало значити да Владисављевић није 
њен писац него издавач. Ни овај наслов ни ово име данас нам не гово-
ре много. Биће да се ради о једном од многих  културних радника који 
су се у своје време трудили да учине више него што се очекивало, али 
опет не толико да би остали упамћени. Биографски подаци о Михаилу 
Владисављевићу веома су штури, а може се рећи да онолико, колико 
их данас има, он дугује свом учитељском звању, јер је захваљујући 
томе остао статистички забележен понегде у школским историјским 
изворима, мада готово без икаквих детаља.3 Рекло би се да су библи-
ографски подаци нешто издашнији, јер се овај учитељ бавио и пи-
сањем, у време кад таквих делатника није било много.

Прво штампано дело у којем је забележено његово име појавило 
се 1791. у Бечу под насловом Стихи сочињени на похвалу јего вели-
честву Леополду Второму. Ова повећа песма, сложена у римованим 

1 На савременом српском наслов би гласио: Стихови о недељи, која је стекла част 
(улогу, углед) суботе.

2 Занимљиво је да је то била последња српска књига Курцбекове штампарије: Н. 
Гавриловић, Историја ћирилских штампарија у Хабзбуршкој монархији у XVIII веку, 
Нови Сад 1974, 194. 

3 Српски биографски речник бележи о њему укратко следеће: родио се 1759. у 
Вуковару, не зна се кад је и где умро, радио као учитељ у Иригу и Земуну, а наводи 
се и нешто од онога што је објавио (Српски биографски речник, 2, Нови Сад 2006, 
244-245)
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осмерцима (4+4), прави пример српског хабзбуршког патриотизма, 
вероватно је спевана у част доласка на престо (крајем 1790) млађег 
брата и наследника Јозефа II, од кога је наш песник, како то на кон-
цу дела недвосмислено саопштава, очекивао да победоносно  доврши 
рат против Турака и ослободи Србију и цео Балкан; рекло би се и да се 
надао да књижица некако стигне до цара. Ипак, питање оригинално-
сти списа остаје отворено јер, као ни у горњем примеру, на књижици 
Владисављевићево име не стоји као податак о аутору, него као „ижди-
витељу”, тј. ономе ко плаћа трошак штампања. Крај песме, готово ос-
мина целокупног текста, отворено је национално-ослободилачки. Уз 
чињеницу да су стихови понегде врло глатки, често на чистом народ-
ном језику у стилу грађанске поезије, и то у оном делу песме где се 
поетска температура подиже, то као да говори у прилог Владисавље-
вићеве оригиналности. Међутим, питање је зашто би, у том случају, 
он избегавао отворено ауторско декларисање, а потписао себе само 
као издавача?4 Узме ли се у обзир да је тако урадио и при издавању 
публикације из наслова овог рада, поставља се и још једно питање: да 
ли су и Стихи о недељи његово изворно дело? Тим питањем ћемо се 
овде и позабавити.

После ова два песничка дела, Владисављевић ће се и даље, само 
у све већим временским размацима (судећи по ритму издавања), ба-
вити песништвом. Године 1801. изићи ће књижица религиозне пое-
зије Победнички тријумф или Торжество о пресветлом воскресенији 
Христовом. После ње дуго година неће издавати ништа, да би се тек 
1818. године појавила два дела, једно вероватно изворно, а друго не. 
Прво је Возвишеније ума к небесам или Небеснаго раја созерцаније, а 
другим се овај „нежнија јуности наставник и учитељ” везује за велико 
име српске историје, Захарију Орфелина, издајући његову Мелодију 
к пролећу, али са својим додацима, под насловом Мелодија или Сти-
хословије к веселом пролећу. За разлику од прва два дела, на ова три 
је Владисављевић свој ауторски удео јасно истакао, због чега нема 
разлога да га доводимо у питање.

4 Треба напоменути да се у овом контексту не може увек веровати нашим ста-
рим писцима. Као што се зна да су многи преводиоци туђа дела приказивали као 
сопствена, али углавном без зле намере (таква је просто била поетика епохе и њено 
схватање оригиналности, драстично различито од данашњег), тако су и аутори из-
бегавали понекад да потпишу свој рођени текст, или би себе наводили као издавача 
или приређивача. 
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Потом ће се краћим списима, но овај пут не поетским већ бесед-
ничким, Владисављевић јављати 1821: сви ће бити објављени као до-
даци Давидовићевим Новинама сербским, у време највећег цветања 
овог специфичног књижног жанра, који је обележио почетак јавног 
српског књижевног живота. Забележено их је пет, а сви су пригодни, 
везани за поједине догађаје, и то за (према реду појављивања у додат-
ку Новинама) 1. рођендан цара и краља Франца I, 2. јавни школски 
испит у земунском народном училишту, 3. победу царске војске над 
„неаполитанским бунтовницима”, 4. инсталацију земунског свеште-
ника Филипа Петровића, 5. црквено благодарење поводом окончања 
јавног школског испита. Карактеристично је да је су све ове беседе 
јавно извођене, и то од стране Владисављевићевих ученика, које је он 
очигледно спремао за те свечаности.

То, међутим, није било довољно да Михаило Владисављевић за-
узме макар и мало значајније место у историји српске књиге и књи-
жевности. Први ће га  у том контексту, колико знам, поменути Шафа-
рик, дајући у једној реченици биографску белешку, чији подаци ни до 
данас нису готово нимало допуњени.5 После тога његово име наћи ће 
се понекад и понегде у оквиру неиздиференцираних спискова минор-
них песника, али без икакве приближније идентификације. Забележе-
но је да га је Скерлић имао као тему за школска предавања,6 али га је 
у својој Српској књижевности XVIII века навео само као једнога од 
оних који су користили грађанску ћирилицу.7 Биће да део разлога за 
заборав лежи не само у квалитету његовог дела, него и у религиозној 
тематици, којој српска наука о књижевности није била склона ни у 
19. ни у 20. веку. Зато вероватно није посебно ни обраћана пажња на 
питање ауторства књиге Стихи о недељи. Није вредела ни чињеница 
да су ови стихови међу малобројнима објављенима у 18. веку. Колико 
се зна, први их је са посебном намером, но и то као узгред, споменуо 
Светозар Матић, без намере да се подробније бави њима. За нас је 
ово спомињање ипак важно због чињенице да је Матић сматрао да се 

5 P. J. Šafarik, Geschichte des serbichen Schriftthums, Prag, 1865, 325. Српски 
биографски лексикон даје и чудновату библиографску информацију да је наводно 
Владисављевић превео на руски Орбиново Краљевство Словена, и то 1772; дакле, 
имао би тад једва 13 година. Биће да су га успели због презимена помешати са 
стварним преводиоцем, грофом Савом Владиславићем, који је то заиста учинио, али 
још 1722.

6 Јовану Скерлићу у спомен, Београд 1969, 48.
7 Ј. Скерлић, Српска књижевност у XVIII веку, Београд 1923, 157.
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ради о оригиналном тексту, са формалне стране пионирском у Срба: 
„Први оригинални штампани једанаестерци јављају се већ 1792. го-
дине, у књижици Михајла Владисављевића Стихи о недјељи, где је 
чак цезура обично обележена запетом; иако стих често исклизне из 
једанаестерца у дванаестерац или десетерац”.8 Матић није рекао от-
куд зна да се ради о изворном делу; могуће да се руководио појединим 
библиографским изворима. За њим ће се повести и Жарко Ружић, но 
без свог личног доприноса овом питању.9 

Колико је познато, Лукијан Мушицки је први библиографски 
забележио постојање ове публикације, приписујући је Владисавље-
вићу.10 Потом ју је, такође као његово дело, записао 1838. и Антоније 
Арнот у оквиру рубрике “Српско списатељство” у својој Српској но-
вини.11 Шафарик је, осим већ помињане биографске белешке, дао и 
библиографску, у којој Владисављевића такође бележи као аутора 
књиге.12 Стојан Новаковић је није видео, него ју је донео по Шафа-
рику, преузимајући наравно и његову атрибуцију.13 Георгије Михаи-
ловић је ипак показао оправдану сумњу, па књигу ставио на наслов, 
очигледно дословно тумачећи податак да су Стихи о недељи издати 
Владисављевићевим „иждивенијем”, уз напомену да су га Шафарик и 
Новаковић погрешно прогласили аутором.14 Дакле, постоје суштинска 
неслагања, која се могу отклонити или архивским документима који 
би на неки начин потврдили да се ради о оригиналном делу, или про-
налажењем оригинала који би Михаила Владисављевића оставио у 
улози издавача, коју је, уосталом, самом себи и наменио на насловној 

8 С. Матић, Принципи уметничке версификације српске, у: Годишњица Николе 
Чупића, 41, 1932, 151.

9 Говорећи о развоју српског стиха у 18. веку, особито једанаестерца, он ће рећи 
да се “1792. јављају несигурни једанаестерачки куплети Михаила Владисављевића 
у књижици Стихи о недељи. Матић их назива 'првим оригиналним штампаним 
једанаестерцима', вероватно због тога што их разликује од сафијских једанаестераца, 
који се раније јављају код Везилића”. Ж. Ружић, Српски јамб и народна метрика, 
Београд 1975, 260.

10 Д. Панковић, Српске библиографије 1766-1850, Београд 1982, бр. 184.
11 Србска новина или магазинъ за художество, кньижество и моду, 44, 1838.
12 Šafarik, бр. 390.
13 С. Новаковић, Библијографија за новију књижевност, Београд 1869, бр. 113.
14 Г. Михаиловић, Српска библиографија XVIII века, бр. 264. Исто је Михаиловић 

поступио и са првом публикацијом где се јавља Владисављевићево име у функцији 
“иждивитеља” (Стихи сочињени на похвалу јего величеству Леополду Второму). 
Исто, бр. 243.
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страни књиге. Заиста, извесни архивски записи и постоје, а потичу из 
Илирске дворске канцеларије. Наиме, пошто су јасни прописи налага-
ли да се свако дело које се издаје најпре има предати будним очима ау-
стријске цензуре, то је и Владисављевићева књига морала прећи исти 
пут. У току 1792. године до Атанасија Деметровића Секереша, дугого-
дишњег цензора српских књига у Бечу, стигао је од Владисављевића 
материјал за штампу, о чему је обавестио Илирску дворску канцела-
рију.15 Ова је са своје стране, пошто је Секереш дао сагласност на-
шавши књигу безопасном, одобрила њено штампање.16 Ипак, питање 
оригиналности овим се није примакло решавању; Илирска дворска 
канцеларија њиме се просто није бавила.17

Промотримо стога садржај  књижице Стихи о недељи, не бисмо 
ли наишли на какав траг. Ради се о типичном популарном теолошком 
трактату у стиховима, какве су, између осталог, малоруски теолози и 
професори, по узору на западни дидактички модел, састављали ради 
поуке, а потом их студенти на сличан начин писали као ученичке веж-
бе. Овакве интерпретације богословског материјала одговарале су ба-
рокизованој побожности. Сличне се могу наћи по нашим рукописним 
зборницима 18. века. Схоластичко порекло ове богословске методике 
види се и по томе што се могло стиховати на сваку задату тему, па тако 
и овај текст, у ствари, није ништа друго до у римовани једанаестерац 
стављена проповед. Њена тема је улога недеље у хришћанској вери 
и њен однос са старозаветном суботом. Опева се укратко сам поче-
так Књиге постања, постанак култа суботе, њен статус кроз јеврејску 
историју, а потом и њен преображај, тачније испуњење, са Христовим 
доласком – укидање крвне жртве и обрезања, замена Ароновог свеш-
тенства оним по Мелхиседековом чину, итд. Потом песник излаже и 
све разлоге нарочитог поштовања недеље и то, како сам каже, према 
мишљењима мудрих људи, почевши од старозаветних праобраза па 
до новозаветних догађаја – од Христовог рођења, преко васкрсења, 

15 Ј. Валрабенштајн, Илирска дворска канцеларија - Беч : аналитички инвентар, 
Нови Сад 1996, 237 (бр. 3379).

16 Исто, 232 (бр. 3341)
17 Осим кад  је требало сакрити потенцијално штетне трагове руског порекла 

књиге, како се грчко-несједињени не би исувише везивали за православну империју; 
види о томе: М. Костић, Проповеди Јована Рајића : студија о политичкој цензури 
српских књига у XVIII веку (ново издање у оквиру првог тома Изабраних дела Мите 
Костића, у књизи Културно-историјска раскрсница Срба у XVIII веку, Загреб 2010, 
262-274).
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па до самог страшног суда који ће такође бити у недељу. Овај сре-
дишњи део песме изложен је редом у петнаест тачака (од „а” до „р”), 
углавном у дистисима, којима се доказује светост недеље, а сваки од 
њих поткрепљен је нарочитом напоменом која упућује на богословску 
литературу, од Светог Писма, преко одлука црквених сабора, до тума-
чења појединих теолога. Ова необична песничка технологија утврђује 
нас у мишљењу да се ради о пукој, иако са жанровског становишта не-
очекиваној, стиховној интерпретацији теолошког материјала. Трећи 
део песме је омилитички, поучан, а на самом крају се најављује да ће 
уследити нарочита духовна трпеза коју песник припрема читаоцима; 
но ту се текст окончава.

Зашто је Владисављевићу било потребно овакво дело? Тешко је 
рећи колико је и у ком смислу оно могло бити релевантно за српског 
читаоца с краја 18. века. У време кад поезија тек стиче аутономију у 
односу на неуметничке интересе, овакви стихови, очекивало би се, 
треба да имају неку нарочиту практичну намену (нарочито кад се узме 
у обзир и тадашња скупоћа издавања књига). Песничка проповед о 
важности недеље била би потребна, рецимо, у случају да она у народу 
није била довољно поштована, што није био случај; Срби су особито 
поштовали своје празнике, а имали су их толико да је аустријска власт 
у осмој деценији 18. века многе насилно морала укидати декретима. 
Може бити стога да је Владисављевић на уму имао просту верску по-
уку, каква је увек морала бити добродошла, а свакако су такав акт 
морале подржати и црквене власти, које су и иначе позивале свештен-
ство на непрестано проповедање вере. Но да ли је то заиста Влади-
сављевићево дело? Ни стил ни језик, а поготово тема, немају никакве 
сличности са првим његовим списом намењеним цару Леополду II. 
Тешкоће с којим се данас пробијамо кроз ове стихове нису последи-
ца материје, већ језика, који је овде непрерађен руски, каквог смо и 
много раније налазили код наших учених људи кијевског образовања, 
који су се трудили да пишу баш онако како су научили у малоруским 
колегијама, покушавајући да од њега начине и српски књижевни иди-
ом. То би значило да је ово дело Владисављевић наменио образова-
нима.18 У претходној песми, напротив, он је повремено демонстрирао 

18 У ствари, Срби русификују сопствене књиге и пре но што су почели стицати 
формално руско образовање, још од прве књиге штампане 1726. у Римнику, тако да се 
код нас већ на тај начин и тим путем почиње губити разлика између руског и српског. 
То је и извор вечитог проблема код непотписаних рускословенских текстова, за које 
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способност стиховања на народном српском језику, те су та два текста 
из свих ових разлога прилично несродна. Оно међутим, што изазива 
највећу сумњу јесу поменуте учене референце уз стихове. Не знамо 
да ли је Владисављевић могао имати већег теолошког образовања 
како би могао подузети овакав песничко-богословски подухват, али 
и да јесте, тешко да би, осим Библије, могао тачно цитирати мања 
места из одлука помесних и васељенских сабора (тачка „в” и „г”), а 
камоли поједине ставове Блаженог Августина (тачка „д”, „ж”, „р”) и 
папе Лава (тачка „е”). Познавање овакве литературе подразумевало је 
више школовање, дакле – или европско или кијевско. Руско порекло 
језика књиге Стихи о недељи, као и чињеница да је тамошње ново 
богословско образовање укључивало и латинске теологе, наводи нас 
на помисао да су ови стихови такође руског порекла.

Наравно, оваква потрага била би тражење игле у пласту сена, јер 
би требало прегледати сав штампани (можда и нештампани) руски 
материјал 17. и 18. века, а можда и српске рукописне зборнике тог 
доба, у којима редовно налазимо руске текстове. С друге стране, сам 
квалитет Владисављевићеве књиге не би оправдавао такав подухват. 
Искуство међутим каже да се понекад до открића стиже случајно, 
трагајући за нечим сасвим другим. Тако је и овде истраживача послу-
жила срећа, па је у шуми књига и њихових писаца ненадано дошао 
до правог аутора Стихā о недељи. Ова песма у ствари није ништа 
друго до уводни поетски текст у чувени зборник проповеди Симеона 
Полоцког Обед душевни (Москва, 1681), састављена према старијем 
обичају писања предговора у песничкој форми. Стога се може рећи да 
смо, тражећи трагове и нама самима једва познатог Србина Михаила 
Владисављевића, наишли на крупну фигуру Симеона Полоцког.

Полоцки (1629-1680), родом Белорус, један је од најзначајнијих 
учесника руских теолошких контроверзи друге половине 17. века, и 
један од најважнијих утемељивача нове руске књижевности, прева-
сходно поезије. Форма његовог образовања била је типична за оно-
времене западне крајеве руског православља: Кијевска академија, а 

је тешко знати јесу ли пореклом руски, или их је састављао какав образован Србин. 
Мита Костић наводи да је Добровски сматрао како је књига Саве Лазаревића Начало 
ученија хотјаштим учитисја књиг писмени немецкими, због свог рускословенског 
карактера, у ствари прештампана каква руска књига (М. Костић, Гроф Колер као 
културнопросветни реформатор код Срба у Угарској у XVIII веку, Београд 1932, 98).
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потом језуитска колегија у Вилни.19 У Москву је стигао 1664, у вре-
ме велике смутње изазване реформама патријарха Никона, добивши 
ускоро значајну улогу у припреми сабора који се бавио њиховим по-
следицама. Изабран је потом и за учитеља царевића Алексеја и Фјодо-
ра, а за нас је овде нарочито занимљива и чињеница да је постављен 
на место дворског стихотворца. Умеће слагања стихова, стечено за 
време школовања, било је део дидактике и методике које је Полоцки 
намеравао применити и на своје московске васпитанике. Његов успон 
био је веома брз: поверен му је и пројекат оснивања московске ака-
демије, која би била устројена по узору на школе које је сам свршио, 
чији је схоластицизам ондашњем руском „благочестију” био веома 
стран. Као човек потпуно „латинског” начина мишљења, које је же-
лео учинити општеважећим, веома вредан и амбициозан, изазвао је и 
пре тога, за врло кратко време, сукоб са богословском групацијом која 
се номинално ослањала на грчку традицију. Његов рани текст Жезал 
прављенија, састављен као одговор на ставове старообредника, садр-
жао је ставове увезене директно из ондашње римокатоличке теоло-
гије, што у Москви није могло остати непримећено, јер је сматрано за 
јерес (уосталом, за време школовања код језуита Полоцки је примио и 
унију са римокатоличком црквом!). Користећи се међутим подршком 
царског двора, он је, измичући се од патријарашке контроле, спрово-
дио позападњачење московског духовног живота, окупивши око себе 
и један број следбеника. Према сведочанствима савременика, он је и 
Библију читао не на словенском ни на грчком (којег није ни знао, што 
се у оновременим теолошким круговима сматрало великим недостат-
ком), него је користио латинску Вулгату, а и своје књиге је састављао 
искључиво према западним узорима и на западни начин,20 употребља-
вајући при том поезију као дидактичко и мнемотехничко средство.

Поетско стваралаштво Полоцког изузетно је богато за човека те 
епохе. Стихове је почео састављати, наравно, за време школовања, и 
није их остављао све до смрти. Најзначајнији је московски период 
стваралаштва, јер је у најтешњој вези са развојем руског песништва. 
Међутим, једино поетско дело које је издао јесте псалтир у стихови-
ма (познат у руској култури као Псалтирь рифмотворная, 1680), док 
су два најзначајнија зборника, Вертоград многоцветный и Рифмоло-

19 О животу и делу Симеона Полоцког може се подробно читати у: И. Татарский, 
Симеон Полоцкий : его жизнь и деятельность, Москва 1886.

20 Г. Флоровский, Пути русского богословия, Москва 2009, 105.
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гион, остали у рукопису.21 Полоцки, као делатник тзв. учене поезије, 
без обзира на невелик таленат, има изузетно важно место у историји 
руске књижевности, јер се сматра утемељитељем силабичког стиха, и 
првим руским песником чије се стваралаштво ослања на јасне поетич-
ке принципе.22 Тековине европског барока, које ће код нас у поезију 
стићи у већој мери нешто пре половине 18. века, преко Полоцког су у 
књижевност московске Русије стигле барем 70 или 80 година раније.23 
Руска поезија с њим први пут долази до нивоа уметности у савреме-
ном смислу, иако не и до степена потпуне аутономности у односу на 
ванкњижевно.

Није вероватно да је Полоцки непосредно могао својом поезијом 
утицати на Србе. Тешко је рећи да ли је Псалтирь рифмотворная 
икад доспела на наше просторе.24 Најпре ће бити да су тај утицај извр-
шила директно кијевска издања, у којима је било такве учене поезије 
стваране на истим овим начелима, нарочито преко придошлих руских 
учитеља и Срба образованих у географски ближем Кијеву. Али се зна 
зато да су проповеднички зборници Симеона Полоцког били радо 
примани и читани код нас. Ни њих, међутим, Полоцки није стигао 
издати за живота: Обед душевни, о којем је овде реч, штампао је његов 
ученик Силвестер Медведев 1681, а Вечеру душевну 1683.

Обед душевни, књига чији су увод Стихи о недељи,25 настао је 
на традицији православног беседништва, но прерађеног у барокизо-
ваним малоруским школама, насталим и развијаним под латинским 
утицајима. Попут поезије, и учено проповедништво овог доба било 

21 Последња збирка изабраних стихова Полоцког издата је 1990. у Минску под на-
словом Вирши. Ради се о избору из његовог целокупног песништва. Стихи о недељи 
нису ушли у ову књигу.

22 И. П. Еремин, Поэтический стиль Симеона Полоцкого, у: Труды Отдела древ-
нерусской литературы, 6, 1948, 146.

23 То је видљиво већ на нивоу форме. Рецимо, на почетку поменутог стихованог 
псалтира Полоцког налазимо тзв. магични квадрат са познатим стихом „Појте Богу 
нашему”, и упутством аутора испод њега: „Читај од средине према крајевима, а може 
се читати и у другим смеровима много хиљада пута” (Псалтирь ... художествомъ 
рифмотворнымъ ... преложенная, л. 8а). Има код њега и неколико примера carmina 
figurata - песама у облику звезде, срца, итд.

24 Могао би ипак бити познат један примерак. Под насловом „Псалтир на вир-
шах“, којег је Максим Суворов продао митрополиту Викентију Јовановићу, Мирјана 
Бошков  препознаје управо ово дело (М. Бошков, Руска штампана књига у нашем 18. 
веку, у: Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 16/2 (1973), 552).

25 С. Полоцкий, Обедъ душевный, Москва 1681, л. 1а-4б.
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је плод школског образовања, а у Москву је стигло баш из Кијева, где 
се, према језуитским правилима, изучавало као особита вештина из 
посебних уџбеника. Природно место проповеди је црква, а природно 
време недеље и празници, кад се служи литургија. За овај хронотоп је 
управо везан и зборник Обед душевни, који доноси беседе на недеље 
годишњег богослужбеног циклуса, очигледно са идејом да се читају 
у цркви. Оне почињу од недеље Ускрса, и за тему углавном имају ту-
мачење јеванђељских читања (оно својом бујном метафоризацијом, 
у барокном стилу, често одлази далеко од њих), а последња беседа 
„Опште поучење у дан недељни”26 као да затвара круг започет увод-
ном песмом. Оба ова текста представљају рекапитулацију тема изло-
жених у зборнику. Карактеристично је да петнаест теза о разлозима 
поштовања недеље, изложених у песми Стихи о недељи, имају свој 
ликовну аналогију у илустрацији смештеној испред прве проповеди. 
На њој је у средини Христос, окружен са петнаест библијских сцена 
и тема које одговарају садржају тих теза. Један дистих штавише непо-
средно упућује читаоца да упореди текст песме са том сликом,27 што 
је карактеристичан детаљ барокне поетике. На овај начин зборник до-
бија веома чврсту структуру, а сама песма представља карактеристи-
чан уводни апстракт.28

Књижевно-теолошка авантура Симеона Полоцког ипак се није 
добро завршила. Римокатоличка мишљења која је, заједно са другим 
представницима „латинизованог” кијевског богословља, заступао у 
својим текстовима и беседама су, после његове смрти, кад је „грч-
ка” струја после великих расправа стекла коначну превласт, коначно 

26 Исто, л. 680б-687б. Зборник се окончава, у ствари, још једном песмом, стихова-
ним благодарењем Богу (688аб).

27 Овај дистих је један од разлога сниженог комуникационог капацитета Влади-
сављевићевог издања: он  упућује на илустрацију која долази после песме, но ње, 
као што знамо, код њега нема. Тако је и са крајем песме, где песник  упозорава на 
„душевни обед” који следи: код Полоцког након ње долазе беседе на 688 листова in 
folio, а код Владисављевића – ништа.

28 Силвестер Медведев, приређивач ових зборника проповеди, песму је у неким 
деловима „русификовао”, јер је Полоцки као Белорус употребљавао изразе неодо-
маћене у Москви. Понегде је и саме стихове поправљао по свом нахођењу, понешто 
је и додавао. А. С. Елеонская, Работа Симеона Полоцкого над подготовкой к печати 
книг „Обед душевный” и „Вечера душевная”, у: Симеон Полоцкий и его книгоизда-
телская деятельность, Москва 1982, 172-173.
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осуђена на сабору 1690.29 Тад је забрањен читав низ малоруских теоло    
шких списа,30 а међу њима и његова дела.31

Ипак, то није имало никаквог одјека у српској средини, где су све 
руске богословске књиге прихватане без разлике. Тако ни српској чи-
талачкој публици Симеон Полоцки није ни у ком случају био непознат. 
То се на првом месту тиче Обеда душевног, којег по сачуваним пода-
цима – а они свакако показују само мали део реалног стања – налази-
мо релативно често по српским крајевима. Најстарији сигуран помен 
постојања ове књиге код нас потиче из године 1733, кад је записана, 
заједно са Вечером душевном, у инвентару  митрополијске библиотеке 
у Београду.32 Ова је библиотека служила и као књижара, па су у њој 
1742. у Карловцима будимски посланици по цени од 12 дуката купили, 
између осталих, Обед и Вечеру душевну.33 Негде у то време један 
примерак Обеда душевног стигао је и у новосадску саборну цркву, 

29 Флоровский, 108.
30 Због сумњи да садрже лажна учења, спроведена је ревизија свих кијевских 

књига. На списку су се нашла нека од најкрупнијих имена малоруске теологије: 
сам Петар Могила, потом Баранович (иначе учитељ Полоцког), Гољатовски, 
Радзивиловски, Транквилион... (А. В. Карташев, Очерки по истории Русской Церкви, 
2, Париж 1959, 250; Карташов, занимљиво, не спомиње у том броју Полоцког, иако 
је овај сукоб изазван великим делом баш његовим деловањем, а сабор се детаљно 
бавио управо њиме).

31 Патријарх Јоаким је обзнанио на сабору да се забрањују за читање због јере-
си, набрајајући сва штампана дела Полоцког, међу њима и Обед и Вечеру душевну 
(Остен: памятник русской духовной письменности XVII века, Казань 1865, 137-138). 
Осим тога, те књиге су излазиле без његовог благослова, чиме је нарушена црквена 
дисциплина и духовни поредак. Наиме, „Печатни двор”, као једина московска 
штампарија, налазила се под његовом контролом, а Полоцки је, између осталог, желео 
могућност штампања својих дела без његовог надзора. Од цара, као свог васпитаника 
и заштитника, добио је дозволу за штампарију (то је „Верхњаја типографија”). 
На издања ове типографије Полоцки и Медведев стављали су лажни благослов 
патријарха, што је овај, наравно, сматрао за озбиљну превару. Л. А. Черная, Верхняя 
типография Симеона Полоцкого, у: Симеон Полоцкий и его книгоиздателская 
деятельность,  49, 58-59.

32 Р. М. Грујић, Прилози за историју Србије у доба аустријске окупације: (1718-
1739), у: Споменик  СКА, 52, Београд 1914, 114. Обе књиге су наведене као „оправље-
не”, тј. повезане. У Архиву САНУ у Сремским Карловцима сачуван је концепт једног 
инвентара из 1775. године који, судећи барем по напомени да је писан у Бечу, и по 
чињеници да садржи велики број грчких књига, представља збирку бечке православ-
не цркве: он такође бележи један примерак Обеда (АСАНУК, МП Б, 1775/56). 

33 Г. Витковић, Споменици из будимског и пештанског архива од год. 1728-1748, 
2, Београд 1873, 302. Ове су књиге вероватно купљене за будимску цркву, јер их на-
лазимо три године касније у њеном инвентару: исто, 337.
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можда и раније.34 Ове књиге било је и по фрушкогорским манастирима. 
Визитација Павла Ненадовића 1753. забележила ју је у Шишатовцу, и 
то међу књигама добављеним после визитације Викентија Јовановића 
1733.35 У манастиру Хопово посведочен је том приликом такође један 
Обед дуушевни,36 којега је 1718. донео из Москве јеромонах Василије.37 
Овај примерак неочекивано ће ући у српску историју јер га је читао 
Доситеј Обрадовић за свог боравка у Хопову: „При свем том, читање 
књига од дан до дан све ми је то милије бивало. Житија сва не само 
сам очитао неколико крат, него и свако сам накратко исписивао; и на 
ови начин знао сам их сва наизуст; после тога: Обед духовни, Вечеру 
духовну, Беседе Златоустове, Маргарит, Камен вери, Светога Јефрема 
и друге различне књиге црковне, све сам ја то с великим вниманијем 
и усердијем прочитао, и што би ми се најугодније видило, исписивао 
бих.“38 Обед душевни послужио је Василију Недељковићу, негдашњем 
Доситејевом старијем читалачком садругу и неформалном учитељу 
латинског у Хопову, за стварање рукописног зборника, типичног 
производа српског 18. века: отуд је преписао, тј. превео на српски, 
ради читања у цркви, деветнаест беседа, уз једну из Вечере душевне.39 
Сличан подухват одвијао се и на југоисточном крају српског етничког 
простора: чувени Кирил Живковић, каснији пакрачки епископ, свој 
рукописни зборник, писан 1764, засновао је такође на Обеду душевном, 
узевши отуд једанаест беседа.40 Колико је цењен био Полоцки 

34 П. Момировић, Стари српски записи и натписи из Војводине, 1, Нови Сад 1993, 
бр. 79.

35 Д. Руварац, Опис фрушкогорских манастира 1753, Сремски Карловци 1902, 
153. Помало чуди што Мушицки није успео препознати аутора ове песме (претпо-
стављам да је Обед душевни још увек био у Шишатовцу у време његовог доласка у 
манастир у другој деценији наредног века), тим пре што је у то доба разоткрио једну 
учену крађу у случају неовлаштене позајмице Ломоносовљевих стихова од стране 
Николаја Шимића, што сведочи о његовој књижевно-историјској будности (Л. Му-
шицки, Стіхотворенія, 4, Нови Сад 1847, 122). Просто може бити да му Полоцки, 
поред Хорација и Пиндара, није био занимљив за читање.

36 Исто, 249. 
37 Т. Остојић, Доситеј Обрадовић у Хопову, Нови Сад 1907, 371. 
38 Д. Обрадовић, Сабрана дела, 1, Београд 1961, 151. На књизи је записано да 

ју је „грешни Доситеј хоповски” прочитао (тачније, довршио читање) 1. јула 1759. 
(Остојић, исто). У немачки писаном инвентару Хопова сачињеном 1776. књига је 
забележена као Objed duschevnij oder Seelen Mahlzeit (АСАНУК, МП Б, 1776/113).

39 Остојић, 349.
40 J. Недељковић, Говор Пирота у XVIII веку, Београд 2004, 15, 19-21.
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као проповедник, казује чињеница да је и сам митрополит Павле 
Ненадовић, у оквиру своје рестаурације монашког живота, наложио 
да се сваке недеље и празника у манастирским црквама читају беседе 
из Обеда и Вечере душевне,41 вероватно немајући довољно поверења 
у ораторске способности и теолошки капацитет својих монаха; руски 
проповедници су очигледно сматрани као носиоци извесне теолошке 
лиценце. То је сигурно разлог што су се, вероватно у то време, обе 
збирке беседа Полоцког нашле и на крајњем западу српске монашке 
мреже, у манастиру Гомирје.42 У свом приватном власништву имао 
их је и епископ Атанасије Живковић, како показује инвентар његове 
заоставштине из 1784.43 Примерак Обеда душевног данас се налази 
и у Библиотеци Матице српске.44 Један незнани књигољубац, како 
сведочи запис на примерку књиге сачуваном у сурчинској цркви, 
купио је касније свој егземплар за десет рубаља.45 

Узмемо ли у обзир да су ово тек несистематски, за ову прилику 
сакупљене вести које су до данас сачуване, те да је број примерака 
морао бити знатно већи, морамо закључити да је Обед душевни био 
веома одомаћена књига у Срба. Стога не чуди што је учитељ Михаило 
Владисављевић њену уводну песму Стихи о недељи наумио издати 
као посебну публикацију, јер је ауторитет Полоцког код нас, за разлику 
од Русије, био неупитан. При том као да се није двоумио о начину 
прештампавања. Изворни текст пренео је готово без икаквих измена 

41 Ј. Рајић, Историја катихизма православних Србаља у цесарским државама, 
Панчево [1884], 30. Иако је Полоцки био забрањен, очигледно се у самој Москви у 
време Петра Великог, после толико година, могло доћи до његових књига, што је, 
како видимо, искористио јеромонах Василије (није Недељковић!), па књигу одатле 
донео на Фрушку гору. А митрополит највероватније није знао за забрану; не верујем 
да би се иначе по нашим библиотекама оног доба налазило баш толико осумњичених 
кијевских издања, колико их можемо препознати према сачуваним инвентарима.

42 Ч. Денић, Књижни фонд манастира Гомирја половином XIX века, у: Зборник о 
Србима у Хрватској, 1, Београд 1989, 238.

43 В. Стајић, Грађа за културну историју Новог Сада, Нови Сад 1947, 246. Књиге 
су записане латински као Manna spiritualis и Coena spiritualis, обе in folio.

44 Ћирилицом штампане књиге 15-17. века Библиотеке Матице српске, Нови Сад 
1994, 160. Књига је 1766. дарована „цркви паланачкој”, како се види из записа на њој, 
а не зна се како је доспела у БМС.

45 П. Момировић, Стари српски записи и натписи из Војводине, Нови Сад 2001, 
бр. 8875. Запис који о овоме говори Момировић је оквирно датирао око 1780. годи-
не. Пошто је плаћено у руском новцу, књига је вероватно купљена у Русији, а ако је 
датирање иоле тачно, то би значило да се ово издање могло тамо наћи и читав век 
после изласка из штампе.
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(али грађанском ћирилицом, очигледно ради ширег и лакшег пријема; 
а био је то и знак модерности), остављајући чак и речи и облике који 
српском читаоцу нису могли бити присни, премда су оним ученијим 
међу њима свакако били разумљиви, јер се на тај начин писало и 
код нас више од пола века. Његове лексичке интервенције заиста су 
минималне: биће да је то одраз идеје о заједничком књижевном језику 
Руса и Срба, у време кад се још увек веровало да је изворни словенски 
језик управо тај из руских црквених књига.46 Пред сам крај песме, 
додуше, изоставио је неколико стихова, баш тамо где се експлицира 
тема душевне трпезе (можда управо стога што је његово издање ни 
не нуди?). Понегде је мењао ред речи или додавао понеки слог ради 
бољег ритма, али без семантичких измена. За историчара српског 
стиха биће занимљива и чињеница, коју је уочио још Светозар Матић, 
да је цезуру иза петог слога редовито означавао зарезом, што у руском 
изворнику не налазимо. То говори да је помно обраћао пажњу на 
технику стихотворења и читалачку рецепцију.

Чињеница да је изоставио име Полоцког као аутора говори, с дру-
ге стране, само о ондашњим обичајима наших људи од књиге, који су 
сматрали да је најважније наћи и народу пружити користан садржај, 
а да је идентитет аутора од секундарног значаја. Ова песма руском 
читаоцу сама по себи, због своје несамосталности, није много могла 
значити; колико је значила оновременом српском читаоцу није лако 
рећи,47 а у српску књижевну историју није готово ни ушла, због не-
довољног уметничког домета, али и због извесне аверзије наше нау-
ке према таквим темама. Ипак, она је занимљиво сведочанство о ру-
ско-српским културним везама и добар повод да се продубе сазнања о 
њима. Књижевни и историјски лик старога српског педагога Михаила 

46 То је, уосталом, било српско културно наслеђе 18. века. После неколико година 
ова идеја добиће и све моћнијег књижевног заточника у лику Лукијана Мушицког, 
који је у томе заступао став карловачког круга. Он ће тврдо веровати да је тај језик 
интернационални, језик словенске културне узајамности, језик православног искона, 
и да га Срби морају знати и користити исто као и свој народни. Иако та мисао није 
имала перспективу, од ње неће одступати до краја, као човек културе, тим пре што је 
то, у време кад се код нас појављују Стихи о недељи, било владајуће мишљење кул-
турне елите блиске Карловцима. Вероватно зато Владисављевић стихове Полоцког 
није ни желео посрбљивати, сматрајући да је руско наслеђе, осим што је нормативно, 
истовремено и српско.

47 Владисављевићево издање прави је раритет. Георгије Михаиловић у своје вре-
ме нашао га је само у Музеју Срба у Хрватској у Загребу, а два примерка касније су 
стигла у Народну библиотеку Србије. Не могу рећи која га још библиотека поседује.
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Владисављевића после овога биће нешто јасније оцртан, можда баш 
због тога што ћемо у њему од сада распознавати и барокне контуре 
портрета много познатијег Симеона Полоцког, чиме и наш 18. век до-
бија једну нову нијансу.

ЖаркоВојновић

WHO IS THE AUTHOR OF THE BOOK «STIHI O NEDELJI (VERSES ON 
SUNDAY)» (VIENNA, 1792)?

Summary: The text deals with the book Stihi o nedelji (Verses on Sunday ), 
issued by the teacher Mihailo Vladisavljević (Vienna, 1792). Although the work 
is considered original, it is found that the author is famous Russian theologian and 
writer Simeon Polotsky (1629-1680). The paper also considers Vladisavljević's 
literary work, the work of Simeon Polotsky, as well as its presence in the Serbian 
culture, in order to complete the knowledge of the Serbian-Russian cultural rela-
tions.



JELENA DIMITRIJEVI] - KWI@EVNI 
SVEDOK SVOGA VREMENA

Апстракт. Јелена Димитријевић (1862 – 1945), песник, при-
поведач, романсијер, путописац, друштвени и национални рад-
ник, представља једну од значајних појава у српској књижевно-
сти на крају XIX и у првим деценијама XX века. За своје време 
веома напредна, спада међу прве жене писце које су слободно 
са јаком дозом реалистичке заинтересованости писале о своме 
времену. Из тог угла анализирају се њена прозна дела: збирке 
приповедака, Писмa из Ниша о харемима, Писма из Солуна ро-
ман Нове (1912), као и путописи Нови свет или у Америци го-
дину дана и њено последње дело овог жанра Седам мора и три 
океана, путем око света. 

Кључне речи: путопис, епистоларно-романескна проза, ек-
спресионизам.

Јелена Димитријевић (1862 – 1945), песник, приповедач, роман-
сијер, путописац, али и друштвени и национални радник, са корени-
ма, по мајци, из познате алексиначке породице оберкнеза Милојка Пе-
тровића, рођена је у Крушевцу 27. марта (по старом календару) 1862. 
године.1 Ту је провела детињство до своје девете године, када, после 

1 Јелена је била последње, десето дете мајке Стаменке из другог брака са Николом 
Миљковићем из Крушевца.

УДК  821.163.41.09 ДИМИТРИЈЕВИЋ, Ј.
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очеве смрти, прелази у Алексинац код свог најстаријег полубрата, по 
мајци, богатог трговца Николе Петровића. У овом граду је завршила 
основну школу, а затим је, због повреде ока, даље образовање стица-
ла од приватних учитеља, где је показала изузетан афинитет према 
језицима. Иначе, касније, као афирмисана списатељица, говорила је: 
немачки, енглески, француски, турски, грчки, руски и (можда) ита-
лијански.

Нешто пре 1881. Јелена Димитријевић долази у Ниш, и удајом 
(15. фебруара 1881) за потпоручника Јована Димитријевића у овом 
граду живи, са краћим прекидима (због службовања супруга у Краље-
ву и Пироту), до 1898. године. Тада, породично прелази у Београд, где 
остаје до краја живота, односно, до 10./23. априла 1945. године.

Још док је живела у Нишу, Јелена Димитријевић стиче име књи-
жевнице (делима из ове средине), али је њен рад, већ од првих ниш-
ких година, ту познат и на друштвеном пољу. Тада је „активно уче-
ствовала у организовању подружине Женског Друштва“, где је била 
и „најмлађа управна чланица“2. Са одласком у Београд, наставља рад 
као чланица Београдског Женског друштва, а у Колу српских сеста-
ра је, најпре, сарадница, а потом и управна чланица и као једна од 
учесница у оснивању гласила КСС „Вардар“3. Са избијањем Првог 
балканског рата (1912) ради као „милосрдна сестра“ (болничарка), 
попут других пацифистички орјентисаних чланица Српског народ-
ног Женског Савеза. Када јој у Првом светском рату, 1915. гине муж, 
мајор Јован Димитријевић, ратно време проводи у Београду, са анга-
жманом на националним пословима, што истиче кроз литерарне кон-
статације4у путописној прози Нови свет или у Америци годину дана 
(објављеној 1934). Непосредно иза Првог светског рата (1919) путује 
за Америку, као национални радни - „мисионар“, како је сама нагласи-
ла у истој поменутој књизи. Иначе, два пута иде за Америку, а затим 

2 „Политика“, бр. 7426, 1928:8.
3 Часопис „Вердар“ је покренут 1903. године као гласило КСС са идејом да својим 

чланцима сузбије туђинску пропаганду на југу Србије. 
4 Јелена Димитријевић, у глави XXV, „Наши у Америци“, Нови свет или у Аме-

рици годину дана, Београд, 1934, стр. 252; У сусрету са извесним професором Н. Са 
Колумбија-универзитета, револтирана због недоличне професорове одеће за овакав 
официјални сусрет, с поносом, говорећи о себи, између осталог је рекла: „... удовица 
сам српског официра... јавна сам и национална радница од своје најраније младости; 
походила сам српске земље под туђином, почев од Косова па све редемо, ...“: под-
вукла М. М:
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путује по бројним земљама света, сем европских северних крајева, и 
са тих путовања следи путопис са насловом Седам мора и три океана, 
путем око света, који је ауторка објавила 1940, само пет година пре 
краја свог живота.

Јелена Димитијевић званично започиње да се бави књижевношћу 
у Нишу, објављивањем стиховане приче Баба-Краса, у мој земан и 
с`га, на локалном нишком жаргону, у часопису „Видело“, 1892. Фа-
булом приче (жанровску одредницу „прича“, сама је ауторка означи-
ла) изнета је реалистичка „исповест“ времешне патријархалне жене 
из угледне грађанске породице старога Ниша, о доживљају на првом 
организованом „балу“ у овом граду. Идејност у овом стихованом мо-
нолошком излагању остварена је кроз бунт против „новог“ грађанског 
морала са компаративним супротностима традиционалне етике, „у 
мој земан и с`га“ (у моје време и сада), у којој је одгајана стара грађан-
ка југа Србије у XIX веку. Две године касније, Јелена Димтријевић 
издаје књигу стихова са називом Песме I, која је штампана у Нишу, 
1894. Ова збирка песама је начињена, по подели и обележавању саме 
ауторке, од VI различитих тематских и стилских целина, али са зајед-
ничком идејом о љубави као највишим обликом чистогхришћанског 
осећања. На то упућују први стихови уводне програмске песме „Бо-
жанска љубав“:

Од како знадем за себе саму,
Од тад` ми срце за љубав зна.
Кроз светлост дана и ноћну таму
Љубави светој клањам се ја.5

Иза прве целине од три песме, којима је љубав, као мотив из Је-
ванђеља, исказана преко хришћанско-духовног осећања вере, у дру-
гом сегменту поетеса пева о љубави према славној историји српске 
земље, народа и нацији, са инспирацијом из широких вредности 
прошлости, у преламању савремених историјских и културних деша-
вања. Један од таквих примера у овој Збирци јесте песма „Слава! Сла-
ва!“, у којој се слави Дубровник „са славним му сином Гундулићем“. 
Како, скоро увек, књижевница Јелена Димитријевић бележи време 
писања, и овде је испод стихова датум „14/6/1893.“, што представља 
обележавање 255. годишњице од смрти великог песника Ивана (Џива) 

5 Ј. Димитријевић, Песме I, стр. 5.
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Гундулића (1589 – 1638), када Српкиње, „из српског срца“, желе да 
поделе радост са другим „Србима“ у Дубровнику – са ускликом: 
„Слава! Слава! Слава!“6. У наредном одељку ове књиге, III по реду, 
нижу се најбројнији и најразноврснији стихови са тематиком љубави: 
од лирско-епске форме („Зехри“, „Севдији од Севдије“ и тако даље) 
до лирских минијатура, са заједничким називом „Сарајске песме“7. 
Испевана су ту осећања, мисли и неиспуњене жеље из затвореног ха-
ремског света, у сарајима, најчешће у потпуно романтичарском духу; 
тај „источњачки севдах“ привлачио је бројне тадашње поклонике 
овакве поезије, јер је пре Јелене Димитријевић, српски романтичар 
Јован Илић (1823 -1901), већ био утро пут оваквом стиховању. Док у 
IV сегменту ове Збирке, који је насловљен „Са Јегејског мора“8, пес-
никиња вешто преплиће легенду са Лимноса о Сунцу и звезди Да-
ници са трагично заљубљеном младом Гркињом, дотле, V део9 чини 
скупина стихова различитих инспирација: од историјског краја старе 
Византије са Константином Драгашем, до породичних, апострофних 
песама посвећених њеним најближим. У последњем, VI делу збирке 
„Песме  I“ налази се поново њена „прича“ у стиху Баба-Краса, која 
је била објављена, први пут посебно, 1892. После појављивања збир-
ке Песме I која, заправо, представља одраз дитирамба њеног живота, 
Јелена Димитријевић и даље пише поезију, повремено у романтичар-
ском тону, али надаље о историјским и ратним (не)приликама и са 
родољубивим осећањем и промишљањем,даје реалистичке стихове10. 

6 Исто, „Слава! Слава!“, 40-41: сви цитирани делови стихова су из ове песме.
7 Исто, стр. 47-188.
8 Исто, стр. 191-202.
9 Исто, стр. 205-239.
10 Најпознатија песма ове врсте је „Спровод хероја“, у којој на „Спроводу“ - 

пратњи до вечне куће изгинулих јунака, нема војне елите:
„- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
... никог осим свештеника,
Црна се мантија чини ко црнина, -
И шест из последње одбране војника.
Ни посмртних речи, ни плача. Тишина, ...“
(Српска родољубива лирика. Војислав Ј. Илић – Млађи, Антологија српске лирике од 

Бранка до данас, Београд, 1920, стр. 289-290).
Ову песму књижевница развија даље преко социјалних слика ојађених мајки и деце сиро-

чади. Стихови су испевани 1913, а за инспирацију песме „Спровод хероја“ послужило је пона-
шање војних старешина према изгинулим храбрим ратницима у Балканском рату. 

Исти мотив је користио раније и Бранислав Нушић у песми „Погреб два раба“, коју је на-
писао 1887, а поводом сахране српскег хероја из Српско-бугарског рата. Нушић је песму објавио 
у „Дневном листу“, а како је песма имала политички карактер, он је био осуђен на две године 
затвора. Стихови у основи са истом тематиком као код Јелене Димиријевић, али са другом коно-
тацијом у изводима гласе: 
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Када јој муж гине у Првом светском рату, њен поетски израз је експре-
сионистички11, нарочито са циклусом „Из црних дана“.

Од сувремених критичара који су изразили свој суд о Јелениним 
песмама, најуваженији је био Павле Поповић (1868 – 1939), чији се 
коментар из часописа „Српски преглед“ (1895) најчешће истицао, а 
поводом прославе тридесетогодишњег њеног рада у Београду (1928), 
овај изузетни књижевни историчар у писаној форми је шире образло-
жио своје позитивно виђење њеног књижевног стваралаштва.

Осврт на прозна дела

У својим прозним радовима, приповеткама и романима, Јелена 
Димитријевић је приказивала, и док је била у Нишу и касније, у Бе-
ограду, како хришћанске тако и муслиманске породице, са главним 
ликовима из света жена. У тим књижевним делима (овде, само неке 
помињемо),12 већ од епистоларно-романескне прозе, Писма из Ниша 
о харемима (1897) и новеле Ђул-Марикина прикажња (1901), за-
тим, преко збирке прича: Фати-султан,Сафи-хануми Мејрем-ханум 
(1907), Писма из Солуна (1908) до романа Нове (1912), књижевница 
је сликала живот са различитих аспеката: историјског, социолошког, 
социјалног, психолошког, кроз призму традиционалних патријархал-
них породичних и друштвених односа с краја XIX и почетком XX 
века. Тако, на пример, девојка Хајрије, из дела Писма из Ниша о ха-
ремима прихвата породичну одлуку да је удају за недрагог, а Марики 
(новела Ђул-Марикина прикажња) отац прекида свадбену срећу због 
непоштовања устаљених обредних обичаја. У дугој приповеци Фа-

„- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Још скорије – биће ових дана –
Са`ранисмо још једног раба,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Тај раб божји није био баба.
А и ког би да до гроба прати, 
У Србији прилике су таке,
Бабе славе, презиру јунаке:“
/са потписом, „Гасарче“/ 

11 Детаљно о томе у прилогу М. Митић: „Поетски пут Јелене Димитријевић од 
романтичарског заноса до експресионистичког израза“: Развојни токови српске по-
езије, „Зборник са научног састанка слависта у Вукове дане“, други том, МСЦ, Бео-
град, 2013, стр. 649-656.

12 Биљана Дојчиновић је дала потпуно биографију прозних радова Јелене Дими-
тријевић у репринт издању романа Нове, „Службени гласник“, Београд, 2012, стр. 
259-269.
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ти-султан(збирка из 1907) девојку из високог друштва, Фати-султан, 
третирају као робу, о коју се из породичне освете отимају или је по-
клањају, а да она, при том, не може ништа да одлучи о себи. Тради-
ционални конзерватизам муслимана, (овде и у турској и у арбанашкој 
средини) условљава трагизам, који харемски свет судбински носи. Са 
новим веком, на турској територији биће извесних наговештаја о по-
треби за променама; али тек са Младотурском револуцијом у центру 
са Солуном (1908), о томе се почело отвореније желети, говорити и 
покушавати. Тако је и у роману Нове (1912) Јелена Димитријевић по-
требу за променама конкретизовала кроз жеље и понашање јунакиња, 
„нових“, и то не само као потребу за „сунцем и ваздухом“, већ и за 
животом где су жене и мушкарци са истим правима. Пре свих ликова, 
овде, помињемо, Ариф, која са одређеним бројем „нових“ и слобод-
ноумних сарадница, слободно говори и дела на духовном преобража-
вању харема, мада, често, и не са успехом. Тежњу младих да буду део 
европског цивилизованог света, књижевница је у роману приказала 
преко богатих и „образованих“ турских девојака, „нових“, Мерсије и 
Емир Фатме, чије су се жеље заснивале на прочитаној литератури са 
стране (енглеска и француска књига). Без реалног познавања друга-
чије културе живота, њихове тежње су биле само „Чаробни сан Исто-
ка“13, из кога је „буђење“ било трагично. Својим добрим познавањем 
харемског затвореног света, кроз реалистичко излагање његовог уну-
трашњег живота у „кафезима“, Јелена Димитријевић је пружила у 
модерној форми романа Нове, „сучељавање“ нових тежњи и вековне 
традиције.14

Из путописне прозе

У књижевном опусу Јелене Димитријевић веома значајно ме-
сто заузимају путописи, односно, путописна проза, утолико пре, што 
највећи број њених дела припада епистоларном жанру као својеврсном 
путопису. Међутим, она у себи садрже преплет са другим жанровима 
у зависности од тематике. Тако се романескна проза Писma из Ниша 
о харемима третира и као путописно дело (Слободанка Пековић, Ала 

13 Биљана Дојчиновић, Чаробни сан истока – стварност у роману „Нове“ Јелене 
Димитријевић, наслов поговора у роману Нове (репринт), Службени гласник, Бео-
град, 2012, стр. 271-280.

14 Изузетност романа Нове потврђена је књижевном наградом СКЗ-а, а између 
осталог, и преводом на руски језик, 1928.
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Тартатенко), а по својој чврстој и целовитој структури, „пред нама 
је повест (мали роман)15 о љубави, закључак је Але Тартаренко, док 
је по Ђорђу Перићу, то „етнографски роман“.16 Писма из Солуна,као 
путопис књижевнице Димитријевић, епистуларно пружа слику града 
у времену историјског и социолошког превирања, иницираног Мла-
дотурским покретом – револуциом, са атмосфером која је допуњена 
ауторкином конверзацијом са женама из Солуна. Из путописне књи-
жевности, после Писма из Индије (1928) и Писма из Мисира(1929), 
где су одабрани значајни исписи са путовања по овим земљама, Јеле-
на Димитријевић објављује краћи путописни преглед Утисци с Пута 
по Нашој Земљи (1933). Затим, наредне године, издаје велики путо-
пис Нови свет или у Америци годину дана и последње дело оваквог 
жанра јесте Седам мора и три океана, путем око света,начињено од 
припремљених записа са путовања по далеким земљама. За ову при-
лику, почињемо са њеним прекоокеанским доживљајима и виђењи-
ма са путописом Нови свет или у Америци годину дана. Ту књигу је 
књижевница сачинила од утиска и виђења Америке, као Новог света 
од „Поглавља (која) су често сличице, час филм, час репортажа“17, 
како је Исидора Секулић, овде, истакла метод рада књижевнице Је-
лене Димитријевић. За општу карактеристику наведених жанровских 
облика, а и других овде, може се узети чињенична веродостојност као 
део њене изузетне опсервације, затим, разговори или неки други из-
вора сазнања. Тако књижевница Јелена Димитријевић говори о брзом 
економском развоју Америке, који је постигнут за непуну деценију од 
завршетка Првог светског рата, односно, временски, из личног угла, 
између њеног првог и другог одласка тамо, у размаку од неколико го-
дина. Веома су аутентични описи личности чија се имена везују за 
хумани рад у Србији, у најтежим ратним временима: једна од таквих 
личности је (амерички) мајор Фротингам, чија је гошћа била при пр-
вом одласку тамо. Из једног сегмента њиховог разговора сазнајемо 
да се он још увек бринуо, сада у Америци, за 300 српских ратних си-

15 Ала Тартаренко, Жанровски оквири приче о љубави („Писма из Ниша о харе-
мима“ и „Ђул-Марикина прикажња“ Јелене Димитријевић): Јелена Димитријевић – 
живот и дело, Ниш, 2006, стр. 68.

16 Ђорђе Перић, „Осврт на популарност песама Јелене Димитријевић `Сунце јар-
ко` и `Баба Краса`“: Јелена Димитријевић – живот и дело, Ниш, 2006, стр. 159.

17 Исидора Секулић, Јелена Ј. Димитријевић, Нови свет или у Америци годину 
дана, „Књижевни преглед“, СКГ, Београд, 1934, стр. 604.
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рочади. Њена битна карактеристика у путописној прози, и овде, јесу 
сценске секвенце у сусретима са личностима које је одраније познава-
ла, као што је „мисиз Филипс“, која је у Србији, у тешким тренуцима, 
радила „за наше болне и невољне“18 као и код случајних, или циљних 
познанстава. А затим, иако су извесни делови у излагању исцепка-
ни епистоларно, они пружају целовите приче нарочито о Американ-
кама, из високог друштва „Њу-Јорка“, попут жене „вице директора 
Устерн-јунијон-телеграф-компаније, господина Фашбоа“19, као и ње-
них богатих пријатељица. Посматрање и приказивање људи је, колико 
дескриптивно, толико психолошки присутно, нарочито у одељцима 
књига главе XXIV– „Poor little Serbia”20 и главе XXV – „Наши у Аме-
рици“21.

И кад приказује, поред Њујорка, Вашингтон, Бостон и Филадел-
фију, своју пажњу усмерава пре свега, на људе, мада су ту и слике пре-
дела, са специфичним доживљајем звукова и боја, као на Нијагарином 
водопаду, или као опис Беле куће, Капитола и тако даље. Књига Нови 
свет или у Америци годину дана, наше списатељице, илустрована од-
говарајућим фотографијама, и кроз путописно виђење „Новог света“ 
пружа историјско-литерарну – социолошку представу Америке пре 
100 година.

Други путопис Јелене Димитријевић, Седам мора и три океана, 
путем око света22 садржи писма и записе са њеног путовања које је 
започела у „Ђенови, 17. новембра, 1926.“23 И том приликом је оби-
шла Египат, Палестину и Сирију. Завршетак овог путописа, ауторка 
је означила као „Крај прве књиге“24. Њен пут, који је у овим земљама 
трајао до краја јануара 1927. наставља се али њених целовитих путо-
писних књига о томе нема; међутим, неке од њених писама25 објавље-
на су као посебна целина, са насловом „Писма из Индије“, на триде-
сетак страница26, и „Писма из Мисира“ (1929).

18 Јелена Димитријевић, Нови свет или у Америци годину дана, 1934, стр. 43.
19 Исто, стр.228.
20 „Сирота мала Србија“
21 Исто, стр. 233-258.
22 Књига је штампана у Државној штампарији Краљевине Југославије, 1940.
23 Што је назначено у првој глави, „Уочи поласка“ (стр. 9.)
24 Јелене Димитријевић, Седам мора и три океана, путем око света, стр. 406.
25 Прво и друго писмо из Мадраса, од 11. и 12. марта 1927. 
26 Београд, 1928, са назнаком „Из неиздатог дела С Пута око Света и Писма из 

Мисира“ (Београд, 1929).
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У I сегменту путописне књиге, Јелена Димитријевић од Ђенове 
до Александрије, приказује помало сценски своје сапутнике, и са по 
којом изузетном дескрипцијом мирног мора, са бојама на заласку сун-
ца27 или бесне таласе за време буре, којима Посејдон управља28. У 
II делу, „По земљи фараона“, опчињена је историјском и културном 
прошлошћу: Александрије, Каира, Мемфиса, Луксора, Долине краље-
ва, али и уза све ово, она путописно наглашава изражене савремене 
социјалне супротности. Пластичну слику из мисирске (египатске) 
реалности пружила је у глави XIX, са насловом „У селу Луксору“29. 
Завршавајући странице о обичним (сиромашним) људима са села, где 
се живи по традицији још из доба фараона, књижевница исписује: 
„Онамо окопавају кукуруз. ...Као у пољима Доњег Мисира, тако и 
Горњег: нигде се не чује ни песма, ни смех, ни весео жагор, те се чини 
као да су из гробнице изашле мумије: да сељаци обраде поља и њиве, 
покупе жетву, али не себи, мртвацима, него онима који су живи и чији 
су `екри` земље плоднога Мисира.“30. Из разговора са својом прија-
тељицом, египатском принцезом, Ходом-Ханем Шарауи31, лидера со-
цијалне политике у Египту, Јелена Дитријевић сазнаје о социјалном 
програму земље за широку домаћу популацију, а нарочито о програму 
о подизању свести жена преко отварања школа и школовање женске 
деце, са свешћу да то неће бити ни брзо, ни лако.

У III делу ове књиге, који носи назив „У светој земљи и Сирији“, 
књижевница Јелена Димитријевић доживљава Свети Град – Јеруса-
лим као права веруја Хришћанка. Тај лични и узвишени осећај да је на 
тлу Свете Земље и на извору хришћанства, и испуњава је целу и прати 
је свуда: у Јерусалиму, на Светом гробу,на Јордану и Гори Маслин-
ској, у Витлејему итд. Њени наративни дискурси су овде свуда кроз 
размишљање из цитата Светог Писма, са тачним или парафразира-
ним изрекама и јеванђеоским мислима. Из ходочашћа по Палестини, 
наша ауторка путује у Дамаск, у Сирију. У овој земљи, која подсећа 
по спољашњем изгледу на турско време на Балкану, некако, јој је све 
блиско. И без обзира на извесно напреднији дух од суседних земаља, 

27 Исто, стр. 26.
28 Исто, стр. 27.
29 Исто, стр. 197-204.
30 Исто, стр. 203-204.
31 Ходе Ханем Шарауи је, поред других функција, и председница Савеза египат-

ских феминиста и лидер социјалне политике у Египту.
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„овде се не живи у данашњици, него у предању“32, у разговору са на-
шом ауторком, истакла је домаћица, трезвена Белика Госпођа Али-па-
шиног харема. Иза Дамаска, Јелена Димитријевић наставља пут за 
Бејру и Хаифу, који су по њеним речима источно од Запада, а западно 
од Истока, а „сама варош Бејрут није исток, а није ни запад“33, без 
чари је за нашу путницу и без жаљења оставља тај део на свом походу.

Своје сазнање о крајевима и људима, о културним вредностима у 
световима где су присутни трагови цивилизације из далеких времена, 
Јелена Димитријевић је изнела путописну књижевну реалност кроз 
књигу Седам мора и три океана, документујући своје причање фото-
графијама са тог путовања.

Пре познатих и значајних путописа из Америке и са пута око 
света, Јелена Димитријевић је објавила путописни прилог Утисци 
с Пута по Нашој Земљи у часопису „Вардар“, 1932.34 Те кратке ре-
портерске забелешке о местима кроз која је пролазила у новопрокла-
мованој Краљевини Југославији35 - кроз Хрватску, Босну, Црну Гору 
- представљају, пре свега, њен духовни доживљај предела и градова 
(Дубровник, Сарајево, Котор, Јајце) у компаративном виђењу са ми-
нулим временом, на дистанци од 28 година, камо су јој урезана сећања 
водила. (Када се све сабере и одузме, рачуница показује да је то била 
1903. година, која је српску историју обележила (крвавим) Мајским 
превратом.)

Судећи по уводном пасусу, у коме књижевница Димитријевић 
чини апологетски осврт на култивисану Словенију36, ово је, наставак 
тог Пута, односно, почетак путашествија под окриљем Кола српских 
сестара из Београда, по пределима Краљевине. Од самог почетка, са 
блиц-погледом на „Приморје са Сушаком“ и смером Далмације до 
Сплита „са Марјаном“, ауторка је окупирана размишљањем о језику – 
жаргону сељака продаваца на „риви“, а који се њој чини као њен „ма-
терњи језик“. На другом месту у овом прилогу у размишљању о са-

32 Исто, стр. 379.
33 Исто, стр. 388.
34 Јелена Димитријевић, Утисци с Пута по Нашој Земљи, „Вардар“, Календар 

Кола српских сестара за просту 1933. годину, Београд, 1932.
35 Краљевина СХС проглашена је 3. октобра 1929. Краљевином Југославијом.
36 Исто, стр. 51. Цитат: „Словенију са њеним горама и са њеним језерима назвала 

сам кутићем земаљског раја. У Словенији ми је било с све своје, и ствари и људи. ... 
Словенија може да одушеви својом лепотом и да задовољи својом уредношћу чак и 
оне путнике који су путовали целог свог века и обишли све континенте.“
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рајевским муслиманкама које говоре „наш језик“, закључује: „И опет 
језик! Колико, често, вера може да удаљи, толико језик може да при-
ближи“37. У прелету набрајања места кроз која пролази, после Спли-
та и Солина, она је очас на Плитвичким језерима „у јуначкој Лики, 
где се рађају кршни момци и лепе девојке“. Тако понесена, наставља: 
„Колико пута сам занесена лепотом језера и опијена говором овога 
народа, заборављала где сам, те ми се због говора чинило као да сам у 
Шумадији“38. Овако излагање без дескрипције, само са понеким епи-
тетом, наличи извештају путника-новинара за неку нотицу. Међутим, 
кад се ауторка нађе „на свом терену“, у окружењу „сестарама из Кола“ 
у Сарајеву, она поименице пружа опис жена, кроз њихов рад, ангаж-
ман на хуманом пољу, затим, њихово гостољубље и нарочито суживот 
различитих вера у том граду: „Госпође Бракус је заслуга што ми се 
даде прилика да завирим у душу наших драгих Сарајки...“39. Сада се 
ту слободно креће и живи; спонтано, у њој се буде ружне успомене од 
„пре двадесет и осам година“: „Онда сам зазирала од сваког жбуна и 
дрверта; а сада шетам слободно. Ходам по Сарајеву не презајући од 
непознатих људи што стоје по угловима сарајевских улица и прате 
моје кораке. И не само моје...“40. Зналачки књижевница Димитрије-
вић преко неког, само наглашеног свог догађања, уме да провуче или 
истакне неку значајну карактеристику: „... сада пролазим кроз те исте 
улице сасвим слободно“41. Износећи сарајевску атмосферу, у Колу по-
себно, из његовог делања, као и његову сарадњу са другима, путопис-
ни сегмент је скоро потпун.

Иза Сарајева следи Дубровник; књижевна жеља поетесе Јелене 
из 1893, да одлети у Дубровник, остварила се. Било је то долазак са 
мужем у овај град 1903. у историјско другачијем и суморном располо-
жењу од жељеног. На путовању кроз југословенске земље, сада 1931, 
књожевница два пута долази, у њој „драги Дубровник“, у коме је „пре 
двадесет и осам година“42 упознала Дубровчанина Антуна Фабриса43, 

37 Исто, стр 53.
38 Исто, стр. 52.
39 Исто, стр. 53.
40 Исто, стр. 52-53.
41 Исто, стр. 53.
42 Исто, стр. 54.
43 Антун Фабрис (Дубровник, 1864. – Дубровник, 1904.) је дубровачки филолог, 

славист и новинар, члан србокатоличког покрета. Био је власник, издавач и глав-
ни уредник часописа „Срђ“ (1902) и допринео је иницијативи да се оснује „Српска 
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Србо-католика, како се он сам декласирао. По годинама живота – сав-
ременици, по убеђењима – истомишљеници, имали су заједничке ши-
роко национално осећање, у коме је Фабрисов сан био „југословенско 
уједињење“44. Ту високо образовану јавну личност Дубровника, Јеле-
на Димитријевић је веома ценила и, за чије коментаре, она изјављује: 
„... и свака ми је реч света, коју нам је он тада као Србин изговорио“45. 
Јелена Димитријевић је своје поштовање показивала и према другим 
својим значајним савременицима, као што је то био Јован Дучић (1871 
– 1943) који је рођен у Требињу поред Дубровника. На овом путовању 
књижевница је пожелела да види не само „Требиње, но и кућу где се 
наш Дучић родио. Па не видех је, јер не нађох никога који би ми је 
показао.“46. Резигнирана изјава био је, заправо, закључак са јеткошћу 
изречен. Реална је претпоставка да је ова њена жеља за посетом родне 
песникове куће била са поводом; године 1929. Дучић је добитник (и 
други пут) награде Српске академије наука; сада „за Сабрана дела“47.

Дивљење непролазној песничкој величини – Ивану Гундулићу, 
нераскидиво везаног за Дубровник и обрнуто, Јелена Димитријевић је 
изразила у хвалоспеву „Слава! Слава!“ (1893), чиме је и она постала 
део опште временске везе.

С Л А В А !    С Л А В А !

Шта л` ме јутрос рано иза санка буди? – 
О, та то су топле мога срца жуди...
Место мене, жеље с` на даљни пут крећу,
И за часак један ено већ пролећу,
Преко многих места, мреко многих гора,
Заустављајућ` се – крај сињега мора
И шапћућ` тихо: Дубровниче бели,
Своју вељу радост с нама подели.
Ох подели, граду!...Знаш од куд смо пошле?

зора“ – српско културно друштво - 1901. годнине: https://sh.wikipedia.org/wiki/Antun_
Fabris, 29.6.2015. у 14:00.

44 Исто.
45 Исто; Иначе, у часопису „Срђ“ је штампана песма У ноћи Јелене Димитријевић, 

1903, у 17. Броју.
46 Исто, стр. 57.
47 Југословенски књижевни лексикон, „Матица српска“, стр. 109. У часопису 

„Зора“, где је Дучић био један од покретача и уредник (1896 – 1899) штампане су 
песме Јелене Димитријевић 1897. Два пута: у 7/8. и у 9. броју и 1899. У 12. броју.



191ЈЕЛЕНА ДИМИТРИЈЕВИЋ – КЊИЖЕВНИ СВЕДОК СВОГА ВРЕМЕНА

Знаш ли рад чега смо чак овамо дошле? –
Из српског смо срца, ево нас Србима
Да заједно, срећне, ускликнемо с њима: - 
Хвала Дубровнику, а слава му сину –
Гундулићу, славну песнику, Србину –
              Слава! Слава! Слава!“48

                                                     14/6/1893.

У свом путописном осврту на Дубровник, у коме ауторка борави 
по други пут на овом путовању, пружа нам и најбитније карактери-
стике Дубровчана, преко малог Влаха (Укас), седмогодишњег њеног 
„водича“ који је тачан, отворен, причљив са (звучном) хармонијом 
гласова у говору, за који, увек каже да је „нашки“, јер сви га разумеју. 
Међутим, за њеног другог „водича“, девојчицу Зејру Капетановић у 
Јајцу, констатација је скоро супротна: она је увек у друштву са се-
стром и другарицом, уздржана је, скоро затворена, а њен језик је „бо-
сански“49, њено је тврђење. Утисци који су јако везани за овај град су 
сликовити предели са раштрканим кућама и нарочито, слапови Пиве, 
који се „стрмоглавце“ бацају „с грдном хуком у Врбас“50.

Иако у овој причи о свом путовању књижевница не даје бројне 
описе, наводимо светлосни феномен, онај, за који је написала да тако 
нешто, сем у Грчкој, нигде више није видела. Поредећи Которски за-
лив са Босфором, каже: „Которски залив је лепши. Он је уоквирен 
брдима као уметничка слика најфантастичнијим оквиром. Јер на овим 
брдима мењају се боје непрестано... Из ружичасте за час пређе у пла-
ву или љубичасту. Овакве боје по брдима и овако често мењање боја 
запазила сам још само у Грчкој и нигде више. Чак ни у Бенгалском 
Заливу и око залива, где се јутром и вечером, нарочито у сунчев за-
лазак појављују боје бенгалске ватре“51. За шест топлих јулских дана, 
колико је боравила у Котору, начинивши бројна и познанства и прија-
тељства међу сестрама Которског кола, и стекла праву представу о 
духу људи, односно, жена из тог места: оне имају заједнички језик, 
без обзира на веру, а здружено успешно делају. И, ту списатељица 
закључује: „Опет говор! Једнокрвну браћу би можда вера и разједи-

48 Јелена Димитријевић, Песме I, стр. 40-41.
49 Јелена Димитријевић, Утисци с Пута по Нашој Земљи,стр. 58.
50 Исто, стр. 57.
51 Исто, стр. 54.
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нила да није језика“52. Утисци које Јелена Димитријевић носи су из 
сусретања, разговора, или из природних лепота или специфичности, 
предела кроз које је прошла, са Цетиња, су то само тужне успомене. 
Тамо су живеле или су отуда њене драге пријатељице, њој знане из 
високих кругова или са доброчинитељских путовања. Једини утисак 
је: нови људи, нови изглед града – ново време. Исто тако, са краја овог 
путописног трактата, ново време се јасно запажа у развоју Бања Луке; 
она је сада другачија од оне коју је путник знао из босанских песама. 
Резимирајући новинарским стилом своје виђење овог града, ауторка 
додаје: „Стара Бања Лука још постоји, али тамо преко реке.“53.

Док у другим већим и комплекснијим делима путописног жан-
ра књижевница Јелена Димитријевић слика туђе пределе, приказује 
друге народе и њихову културу и духовност, упућује на туђа језичка 
подручја, овде, по жанровском одређењу наслова, Утисци с Пута по 
Нашој Земљи, даје преглед утисака о својој Земљи, свом Народу, свом  
Језику, најшире речено, о српској нацији из угла добротворног и ху-
маног опредељења на просторима Краљевине Југославије, са почетка 
четврте деценије XX века. Заправо, овај прилог јесте путописно кази-
вање из угла добротворног и хуманог опредељења кроз право родољу-
биво осећање и понашање, за које сама на крају „Пута“ изјављује: „... 
радујем се јер видим да се од овог рода нисам одродила“54.

МилункаМитић

JELENA DIMITRIJEVIĆ – A LITERARY WITNESS OF HER TIME

Jelena Dimitrijević (1862–1945), a poet, story writer, novelist and travel writ-
er, as well as a social and national activist, was a significant figure in the Serbian 
literature of the late 19th century and the first decades of the 20th century. The paper 

52 Исто.
53 Исто, стр. 58: Из белешке овде, о Бања Луци не сазнаје се ни о постојању Кола 

СС, тако да се њихов рад и не помиње. Међутим, из извештаја рада овог Кола, за 
1930. годину, званични документ који је штампан у Вардару за 1931. годину, стр. 
14-16, веома детаљно говори о конкретном раду, у заједништву различитих вера и 
успеха у таквој реализацији. Извештај су потписале: „Председница, Ружа М. Јанко-
вић“ и „Татјана О Касаловић“.

54 Исто.
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presents an analysis of her prose works as an evidence of the times reflected in 
them. Her collections of short stories Pisma iz Niša o haremima (Letters from Niš 
on Harems), Pisma iz Soluna (Letters from Thessaloniki), the novel Nova (New, 
1912), as well as the travel writings Novi svet ili u Americi godinu dana (The New 
World or A Year in America) and her last work of this genre Sedam mora i tri 
okeana, putem oko sveta (Seven Seas and Three Oceans, on a Journey around the 
Globe) are analyzed from the same perspective.
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SVETOSAVQE KAO DUHOVNI TEMEQ 
I NACIONALNI PUTEVODITEQ 

”CARIGRADSKOG GLASNIKA”

”Нaш нaрoд имa нeштo штo ћeш зaмaн у других нaрoдa трaжи-
ти,  нa чeму му мнoги, пa и нajнaпрeдниjи нaрoди пoзaвидeти мoрajу. 
Прeлистaвajући  истoриjу eврoпскe цивилизaциje наћи ћeтe бeзбрoj 
вeликих умoвa чиja сe вeликa дeлa и слaвнe идeje слaвe, aли су сви oни 
тeoрeтичaри  ниjeдaн oд њих ниje нeпoсрeднo утицao нa нaрoд. Нaрo-
ду je вaљaлo пoкaзaти кaкo je вeликa и узвишeнa прaвoслaвнa вeрa кaд 
сe зa њу жртвуje и влaдaлaчки син, и  тo у  дoбa буjнoг млaдaлaчкoг 
жaрa.’’

Ово је одломак из чланака Свети Сава, објављеног у бр. 2. ’’Цaри-
грaдскoг глaсникa’’  из 1898. године, уочи обележавања  дана Светога 
Саве који се тих година  торжествено славио како у Краљевини Ср-
бији, тако и свуда широм планете где год је било српског живља.

Oд срeдинe XIX вeкa, суoчeнa сa слaбљeњeм свoje мeђунaрoднe 
пoзициje и унутрaљњим прoблeмимa прaћeним нaциoнaлним нeми-
римa, турскa држaвa прeдузимa низ изнуђeних пoтeзa рaди смиривaњa 
тeнзиja унутaр Oсмaнскoг цaрствa. Jeднa oд рaдикaлних мeрa нa тoм 
плaну билa je дoнoшeњe зaкoнa o пунoj рaвнoпрaвнoсти муслимaнa 
и хришћaнa 1856, a кaсниje друштвeнe рeфoрмe пoдрaзумeвaлe су 
и дaвaњe oдрeђeних кoнкрeтних прaвa припaдницимa нeтурскe нa-
циoнaлнoсти.
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У истoм врeмeнскoм рaздoбљу, млaдa српскa држaвa нaстojaлa je 
дa крoз свeoбухвaтнe aктивнoсти прeмa сусeдним српским крajeвимa 
искoристи нoвoнaстaлe oкoлнoсти зa пoбoљшaњe пoлoжaja Србa у 
eврoпскoj Турскoj. 

Рaд нa oтвaрaњу српских шкoлa и oбjaвљивaњe нoвинa нa српскoм 
jeзику били су нajзнaчajниjи дeo тoг прojeктa, зa штa пoсeбнe зaслугe 
имa Стojaн Нoвaкoвић. Нaлaзeћи сe нa вoдeћим држaвничким функ-
циjaмa у Србиjи пoслeдњих дeцeниja XIX и пoчeткoм XX вeкa, кao 
министaр прoсвeтe у рaзним влaдaмa и у двa мaндaтa кao пoслaник Ср-
биje у Цaригрaду, oн je пoсeбнo рaдиo нa изрaди нaциoнaлнe држaвнe 
стрaтeгиje,  пo кojoj je српскa нaциoнaлнa aкциja у eврoпскoj Турскoj 
трeбaлo je дa пoстaнe нajвaжниjи зaдaтaк српскe диплoмaтиje.”1

Инициjaлни нaпoри Стojaнa Нoвaкoвићa нису oстaли бeз рeзул-
тaтa. У субoту, 14. jaнуaрa 1895. гoдинe пo стaрoм, oднoснo 27. jaунaрa 
пo нoвoм кaлeндaру,  у прeстoници oсмaнскe држaвe oбjaвљeн je први 
брoj  “Цaригрaдскoг глaсникa”.  

Углeдaвши свeтлoст дaнa нa прaзник нajвeћeг српскoг свeтитeљa 
и прoсвeтитeљa, тoкoм свoг тринaeстoгoдишњeг  излaжeњa, oвaj лист 
ћe истрajaвaти у бoрби зa српски jeзик у jaвнoj упoтрeби, зa буђeњe  
српскe нaциoнaлнe свeсти и чувaњe идeнтитeтa, нaстaвљajући тимe 
мисиjу свojих прeтхoдникa – нeдeљних вилajeтских нoвинa “При-
зрeн” (Призрeн,1871-1872) и гoдишњeг кaлeндaрa “Гoлуб” (Цaри-
грaд,1890-1910).

Личност  Светога Саве  као антејска подлога на којој је почивао 
наш национални идентитет и уточиште коме смо се из сваког беспућа 
увек могли вратити и поново кренути  тамо где смо стали, била је лајт 
мотив „Цариградског гласника’’

Почев од првог броја, па током читавог свог трајања, сваке године 
уочи Савиндана  у броју који би претходио празнику, на насловној 
страни као централни текст, објављиван је пригодан чланак свечар-
ског карактера,  а већ сам наслов  указивао је на дубину поштовања и 
огромну благодарност небеском чувару и заступнику српском.

Текстови о значају и величини мисије Св. Саве и приповести из 
његовог живота спадали су у редовну празничну уређивачку шему, а 
такође веома често срећу се написи о Св. Симеону и другим чланови-
ма династије Немањића,   затим народна предања која су се преносила 

1 Вишe o тoмe: Михaилo Вojвoдић,  Стojaн Нoвaкoвић и Влaдимир Кaрић, Бeoгрaд 
2003.
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с колена на колено као што су Свети Сава просеца прозоре, Свети 
Сава и вук, Свети Сава о жалости за покојницима и др.

Цитирамо из чланка  под насловом Највећи дан  од 5. јануара 
1907. године „На сваки начин, од оних заједничких хришћанских ве-
ликих празника какви су Божић и Ускрс и од крсног имена појединих 
породица српских и од прослављања појединих домаћих светитеља 
српских, највећи је дан за целокупни наш православни народ дан про-
слављања Св. Саве – оца наше цркве, наше књиге и наше школе.’’

Један од прилога који живо о томе сведочи јесте чланак oбјављен 
у следећем броју 12. јануара  под насловом Икона Св.Саве.  Залажући 
се за отварање српске цркве у Цариграду, уредништво је подсетило 
на иницијативу о којој се и ранијих година писало у листу,   да се: 
„земљиште купљено од стране меродавних додели манастиру Хилан-
дар као метох,  у којему бисмо имали овде своју српску цркву, српску 
школу и општину (....)  При тој помисли ми остајемо и сад, јер не 
видимо да би иједан други српски манастир у Турској с већим правом 
могао бити носилац опште просвете него што би то могао чинити Хи-
ландар (...) Ево прве и очевидне потребе за српску цркву у Цариграду 
– толики наш народ који се овде стално или привремено на печалби 
налази треба да има своју цркву. Поред овог великога броја нашега 
народа, треба мислити и о многобројнима овдашњим приморцима и  
Црногорцима. (...) Да је наш народ ту потребу осетио имамо неколико 
доказа. Не треба ићи даље од цркве Св. Николе у Галати. Побожни 
наш народ, поред руских светогорских метоха који су сви у Галати, 
осетио је потребу своје српске првославне службе, па је купио икону 
Светога Саве и погодио се са грчком општином да српски свештеник 
служи српску службу у њиховој цркви. Тако је у Галати иконом Св. 
Саве ударен темељ једној светосавској српској цркви.’’

Следи задивљујући пример групе Срба настаљених у Кедикоју, на 
азијској страни,  који су  платили цркви Св. Евтимија 40  лира да се 
сваке године на Св. Саву држи архијерејска служба „чак ни када у Ке-
дикоју не буде ниједног Србина.  Поред тога, потрошили су 30 лира за 
икону Св. Саве коју су украсили тако да изгледа као мали иконостас. 

Исти је случај и са иконом Светога Саве и годишњом службом  
Чанаккалеу, на азијској обали Босфора, а  то исто кажу да је и у Орта-
коју, на европској обали Босфора.’’ 

Посебно је занимљив податак да су чак и наши сународници које 
су животни путеви одвели далеко од Цариграда – рудари у Зунгулда-
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гу на Црном мору, прво набавили икону Св. Саве, а после подигли и 
своју сопствену цркву, но нажалост, у недостатку српског свештени-
ка, службу  је служио грчки свештеник  на грчком језику.

’’Ово су живи докази да мисао о српској цркви у Цариграду живи 
у срцу сваког овдашњег Србина – иконом Св. Саве управо народ је 
себи створо неколико српских цркава овде...’’

’’Наш прости народ није много причао и говорио, него је одмах 
чинио оно што му је требало, а ми ево петнаест година причамо, а ни-
кад да извршимо оно што хоћемо. Ако после овогодишњега разговора 
о томе питању, догодине на данашњи дан, 14. јануара 1908. године 
ставимо први камен у темељ овдашњој српској светосавској цркви, 
на тај ћемо начин најдостоније прославити оца наше народне цркве, 
књиге и школе’’,  стоји у закључку чланка који ће у наредном броју 
добити и свој наставак, под насловом Поговор о икони Св. Саве.

На овом месту ваља се подсетити да цариградски Срби и наши 
сународници у другим деловима иноверне турске царевине,  наглаша-
вајући на неки начин заиста осведочену  чудотворну силу изображења 
лика Светога Саве,  исказују своје ошште иконопоштовање  у време 
када је под  западноевропским културним утицајем иконопис у Ср-
бији био готово замро, те су последење деценије XIX века од стране 
историчара уметности називају добом „смрти иконе’’. То је један од 
упадљивих показатеља да је у историји српског рода било случаје-
ва када су гранична подручја и културно-националне заједнице у 
расејању и у окупираним областима боље чувале изворну духовност 
и српско национално биће него у самој матици.

Нажалост, само недељу дана касније, после броја 3. 1907. године, 
дошло је до прекида у излажењу листа услед изненадне смрти Косте 
Групчевића, одговорног уредника који је на овој часној националној 
дужности наследио Никодима Савића такође прерано преминулог јед-
ну деценију раније.

Достојним некрологом Кости Групчевићу његов лист се одужио 
тек у првом броју 1908., наглашавајући на самом почетку: „Без мало 
прошла је пуна и дуга година од како  нисмо били у прилици да се 
преко овога листа разговарамо са нашим драгим читаоцима...’’

Наредни бројеви на већ устаљени начин извештавају о прослави 
Савиндана у разним местима, а пре свега у Цариграду. Свечана литур-
гија и 1908. године је  одржанау Цркви Св. Николе у кварту Галата уз 
служење српског свештенства.  
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Камен темељац за српску цркву остао је недосањани сан. У по-
следњем пасусу чланка под насловом Дан утехе од 18. јануара, стоји: 
„До старијих је да ми догодине у Цариграду видимо остварено нешто 
од онога што нам даје право  на данашњу утеху – да нам овде прпо-
поје догодине наша светосавска црква и дечица пођу у школу при тој 
цркви.’’ 

Враћајући се на написе о Св. Сави, скрећемо пажњу на извеш-
таје о прославама Савиндана  којима је у  „Цариградском гласнику’’ 
придавана пуна пажња. Почев од првог  попразничног броја па током  
наредних недеља,  на по две три странице листа штампани су дописи 
који су се сливали у редакцију са свих страна и крајева света где је 
било српског живља.  Тиме је била испоштована жеља десетина из-
вештача који су  сваке године с пуно поноса  и преданости описивали 
светосавске свечаности у својим срединама.  

Jeдaн oд упeчaтљивих примeрa jeстe извeштaj o прoслaви Свeтoг 
Сaвe из Скaдрa, oд 21. jaнуaрa 1902. гoдинe: “Кao штo je пoзнaтo, у 
oвoj вaрoши имa oснoвнa шкoлa кoja пoстojи oд прe 80 гoдинa.  Дaклe, 
oнa je у oвoj вaрoши и oндa билa кaдa других – туђих шкoлa ниje 
билo кao штo их дaнaс имa, и тo: jeзуитских, фрaнцишкaнских и итa-
лиjaнских. Oд тoгa врeмeнa пa дo дaнaс, oнa ниje никaд зaтвaрaнa.  
И кaд су нajтeжa врeмeнa билa, дaн Св. Сaвe oвдe сe слaвиo, aли пo 
причaњу мнoгих, oвe гoдинe je нajсвeчaниje прoслaвљeн, штo трeбa 
зaхвaлити г. Oбрaду Пoпoвићу, учитeљу и гoспoђици Jaни Фaтићeвoj, 
учитeљици....” Пoслe литургиje у цркви Св. Aлeксaндрa Нeвскoг и 
шкoлскe прoслaвe, г. O. Пoпoвић пoзвao je присутнe у oпштинску кaн-
цeлaриjу дa устaнoвe пeвaчкo друштвo и читaoницу, пo прeђaшњeм 
дoгoвoру....”,  

Прoстoр кojи сe пoсвeћивaн oбeлeжaвaњу oвoг дaнa свaкaкo лeжи 
у чињeници дa je oн у свeсти српскoг нaрoдa oд дaвнинa биo кoликo 
вeрски тoликo и нaциoнaлни  прaзник и дa je њeгoв знaчaj зa Србe 
кojи су joш увeк живeли пoд турскoм влaшћу утoликo имao вeћи 
знaчaj и улoгу. Пoрeд тoгa, билe су тo рeткe приликe кaдa су дугo и 
тeшкo  пoтискивaнa нaциoнaлнa oсeћaњa мoглa дa сe искaжу и oтргну 
рeзoвимa цeнзурe.

Ови дописи говорили су много више него обичне празничне ре-
портаже. Понекад су то били вешто срочени политички извештаји 
из којих се између редова и вешто скривано од строге цензуре мог-
ло сазнати у каквој су тешкој неслободи живели наши сународници 
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у туђинским и окупираним срединама.  У том смислу, они и данас 
треба да пoслужe кao примeр кaкo трeбa чувaти нaциoнaлнo имe и 
сaмoпoштoвaњe.

Тoкoм нaвeдeнoг пeриoдa у “Цaригрaдскoм глaснику” oбjaвљeни 
су извeштajи o прoслaви Свeтoг Сaвe у 175 мeстa, oд сaмe прeстoницe 
цaрeвинe, кoнзулaрних сeдиштa и нajвeћих oбрaзoвних цeнтaрa српскe 
oмлaдинe кao штo субили Сoлун, Скoпљe, Приштинa,битoљ,Призрeн, 
Пљeвљa и др, дo нajмaњих сeлa и зaсeлaкa пoрeд чиjих имeнa je чeстo 
исписивaнaближa oдрeдницa, нa примeр: Слeпчeвци - прилeпскa кaзa, 
ли у Oсмaнскoм цaрству пoслужe кao примeр кaкo трeбa чувaти Пoд-
гoрaц - дримкoл oХридски, Мeљaч - пљeвaљскa кaзa, Кoкoшињ - Oвчe 
Пoљe и сл. 

Глaсник тaкoђe рeдoвнo извeштaвa o тoмe кaкo je прaзник 
oбeлeжaвaн нa Вeликoj шкoли убeoгрaду, спoрaдичнo у Aтини, Пeтрo-
грaду и Мoскви, a пoнeгдe сe нaбрajajу мeстa свeтoсaвских прoслaвa у 
Вojвoдини, Хрвaтскoj, Aустриjи, Мaђaрскoj и другдe гдe Срби живe.

Дoписи из пojeдиних крajeвa jaвљajу су из гoдинe у гoдину, тaкo 
дa je у глaснику укупнo oбjaвљeнo  прeкo 250  свeтoсaвских прилoгa.

Зaнимљивo je дa сe испoд oвих члaнaкa углaвнoм срeћу или 
нeпoтпунa имeнa aутoрa, или њихoви псeудoними. Oни углaвнoм 
нoсe oдрeђeну симбoлику, пoсeбнo aкo сe имa у виду дa сe у нajвишe 
случajeвa срeћу скрaћeницa ____ић, кoja jaснo укaзуje нa српску нa-
циoнaлну припaднoст, или oдрeдницa Србин,  пoнeкaд сaближим 
пoдaткoм кao нa примeр Србин Дojрaнaц или Сaмo Србин, дoк сe 
jeдaн дoписник из Скoпљa пoтписивao сa Сaв Србин.

Рaзлoгe зa прикривaњe личних пoдaтaкa нe трeбa пoсeбнo 
oбjaшњaвaти, пoгoтoвo aкo сe пaжиљивo читajу oбjaвљeни  тeкстoви.

Пoд нaслoвoм Из Митрoвицe пoслeдњeг дaнa 1895.  дaтa je крaткa 
рeпoртaжa o тoмe кaкo су лoкaлни прeдстaвници влaсти “блaгoвoлe-
ли учинити вeлику дoбрoту тимe  штo су цeлу нoћ уoчи Бoжићa и у 
свa три дaнa Бoжићa сa свojим зaптиjaмa и вojницимa стрaжaрили.  У 
свaкoj улици,  a нaрoчитo прeд црквoм мoгao сe видeти кoл (вojскa; 
прим. Љ.Ч) кojи je с нajвeћoм тaчнoшћу вршиo свojу дужнoст.  Aутoр 
oвoг тeкстa сe oпрeдeлиo зa псeудoним:  - тaн - 2

Имa вишe примeрa изрaжaвaњa захвалности прeдстaвницмa 
турскихх влaсти штo су свojим присуствoм увeличaли прaзник. Oвe 

2 Ц.Г, II,1, /1986/,7.
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изjaвe сe нajчeшћe срeћу у мeшoвитим срeдинaмa сa мeђуeтничким 
прoблeмимa, гдe су српскoм живљу jeдинo лoкaлни нaмeсници мoгли 
дa гaрaнтуjу кaкву тaквубeзбeднoст.  Свeсни тoгa, Срби су сe изузeтнo 
трудили дa сa њимa нeгуjу дoбрe oднoсe.

Зaнимљив je и нeпoтписaни члaнaк o прoслaви Бoгojaвљeњa  у 
Призрeну 11/19. jaунaрa 1896. Нeкoликo дaнa прeд Бoгojaвљeњe aд-
министрaтoр призрeнскe eпaрхиje упутиo je мoлбу oвдaшњeм мутeрa-
сифу, Мухaрeм eфeндиjи дa дoзвoли oсвeћeњe вoдe нa извoру бунaр-
луку. “Мутeсaриф je блaгoвoлeo oдaзвaти сe нaрoднoj жeљи и нaрeдиo 
дa сe нa лицe мeстa извeдe пoлa тaбoрa вojскe, a тaкo истo и пoлициje, 
пa дa при тoj свeчaнoсти пaзe нa рeд и мир.”

Скoрo пoлoвинa кoнцизнoг oписa прaзнoвaњa Св. Сaвe у Куку-
шу из 1900. гoдинe гoвoри o углeдним турским звaницaмa: “Прeдвeчe 
пoсeтили су нaс oви гoсти: кaдиja Aким eфeнди, бинбaшa Хусejин бej, 
бaш пoлиц (сиц!) Aриф eфeнди, бeлeдиjски лeкaр Aли eфeнди, мулa-
зим Мeхмeт eфeнди,  тaрaтaт ћaтиби Aли eфeнди, бeлeдиje ћaтиби 
Кaдри eфeнди. Нaш дoбри кajмaкaм Хусни бej ниje нaм личнo мoгao 
дoћи пoштo je биo у гoстимa тe вeчeри кoд Рaшид бeгa, aли je пoслao 
к нaмa Aли eфeндиjу, тaрaтaт ћaтиба.” (пoтпис: Р)3

Слoбoднo писaњe и извeштaвaњe “Цaригрaдскoг глaсникa” o прaз-
нику кojи je oд стaринa биo зaштитни пeчaт српствa имaлo je снaжaн 
утицaj и прeдстaвљao вeликo oхрaбрeњe зa  дeo српскoг нaрoдa кojи 
сe joш увeк нaлaзиo пoд турскoм влaшћу.

“Eтo имaмo Бoжић, пa Вeлики дaн, пa и o Свeтoм  Сaви мoжeмo 
jeдaн другoг пoсeћивaти и чeститaти jeр и тo je нaш oпшти нaрoдни 
прaзник. Кaд стe вeћ и ви o тoмe писaли, oндa дa знaтe дa ћeмo и ми, 
Приштeвци први пoчeти”. стojи у дoпису из Приштинe, jaнуaрa 1896.4  
(у пoтпису:С-ињ)

***

“Eвo вeћ  oд тoликo врeмeнa кaкo нисмo прoслaвили првoг aр-
хиjeпискoпa и прoсвeтитeљa српскoг Св. Сaву, a  дaнaс у имe Њ.Ц.В. 
султaнa Aбдул Хaмид Хaнa, прoслaвили смo Св. Сaву  кao нajбoљe”, 
стojи нa пoчeтку дoписa из Лeунoвa из 1896.5 

3 Ц.Г, VI,7, /1900/, 7.
4 Ц.Г,  II,3, /1986/,14.
5 Исто 16.
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Дoписи из нaрeдних гoдинa укaзуjу нa тo кaкo сe oбeлeжaвaњe 
српскoг шкoлскoг прaзникa пoстeпeнo ширилo. Oхрaбрeни нaрoд у 
српским крajeвимa врaћao сe свojoj шкoлскoj трaдициjи и oбичajимa. 
“Брaћo Срби, знaмo дa стe жeљни чути нeштo и из oвих нaших крajeвa 
тe Хитaмo дa jaвимo и o oвдaшњoj прoслaви нaшeгa свeтитeљa Сaвe 
jeр крoз дуги низ гoдинa нe бeсмo у стaњу дa  ми кao Срби пo шкoлaмa 
слaвимo нo смo нa туђeм jeзику и шкoлaмa учили тe нaс смaтрajу зa 
изгубљeнe”, из  Дojрaнa 1898. извeштaвa “Србин Дojрaнлиja” 

“Oвo ми je сeдaмнaeстa гoдинa, рeчe нaш учитeљ Дeбeљкoвић, 
кaкo сaм учитeљ у Липљaнy и нe пaмтим дa су били људи, жeнe и дeцa 
oвaкo вeсeли други пут у цркви кao дaнaс.  Дaнaшњa службa свeтoсaв-
скa у цркви билa je дaклe прeсвeтлa. Зa oвo имaмo дa зaхвaлимo прe 
свeгa, рeчe учитeљ, штo су гoспoдинa Диoнисиja aрхимaндритa у 
Скoпљу, пoзвaли у Цaригрaд дa гa зaвлaдичe зa рaшкo-призрeнскoг 
aрхиeпискoпa”, стojи у дoпису из Липљaнa oд 16. jaнуaрa 1896.

O прoслaви кoja je билa свeчaниja oд претходних стojи и у из-
вeштajу из Сoлунa, гдe je уoчи Свeтoг Сaвe из Скoпљa нa путу зa Цaри-
грaд стигao нoвoизaбрaни рaшкo-призрeнски митрoпoлит, дoчeкaн нa 
жeлeзничкoj стaници oд мнoштвa Србa и Српкињa кojи су сe тискaли 
дa му пoљубe руку и примe блaгoслoв.

У нaрeдним гoдинaмa, пoсeбнo су дeтaљни oни извeштajи кojи 
гoвoрe o учeшћу прeoсвeћeнoг влaдикe Диoнисиja у прaзничнoj ли-
тургиjи. 

Jeдaн oд њих je дoпис из Приштинe jaнуaрa 1900. у кoмe стojи 
дa je службу у цркви вршиo митрoпoлит Диoнисиje уз сaслужeњe 
чeтвoрицe свeштeникa.6

Тaкoђe извeштaj из Скoпљa o свeтoсaвскoj прoслaви 1898. сa 
вeликим oдушeвљeњeм гoвoри o нoвизaбрaнoм aдминистрaтoру 
скoпскe eпaрхиje aрхимaндриту Фирмилиjaну, “Србину свим вр-
линaмa укрaшeним.”  У дoпису из  Скoпљa из нaрeднe гoдинe стojи  
дa je Сaвиндaн oбeлeжeн “свeчaниje нo другдe, a узрoк тoмe je штo 
српски нaрoд у Скoпљу види у свojoj срeдини oдличнoг црквeнoг пo-
глaвaрa и нeумoрнoг трудбeникa, oпштeувaжeнoг  гoспoдинa Фирми-
лиjaнa, aдминистрaтoрa скoпскe eпaрхиje.”7

У тeксту пoсвeћeнoм oбeлeжaвaњу дeсeтoгoдишњицe излaжeњa 
листa, урeдништвo нaглaшaвa кaкo je “Цaригрaдски глaсник” биo 

6 Ц.Г, VI,4, /1900/,4.
7 Ц.Г, V,3, /1899/,3.
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тумaч жeљa српскoг нaрoдa дa зa црквeнe стaрeшинe дoбиje духoв-
никe свoje нaрoднoсти. 

Уoбичajeни рeдoслeд прoслaвe пoдрaзумeвao je првo службу у 
цркви, зaтим oдлaзaк сa литиjoм дo шкoлe гдe je вршeнo вoдooсвeћeњe 
и сeчeњe кoлaчa. Слeдиo je пригoдни прoгрaм сa свeтoсaвскoм хим-
нoм и бeсeдoм, кao и oбaвeзним интoнирaњeм цaрскe химнe Хaми-
диje. Клицaњe султaну и вeличaњe њeгoвe дoбрoтe и плeмeнитoсти 
сe пoдрaзумeвaлo. Нa крajу je слeдилa гoзбa и нaрoднo вeсeљe кoje je 
чeстo трajaлo дo дубoкo у нoћ. У вeћим шкoлским срeдинaмa и мир-
ниjим врeмeнимa кaдa je билo рaспoлoжeњa зa тo, прaзнични дaн сe 
зaвршaвao шaљивим игрoкaзимa, тoмбoлoм и игрaнкoм.

Oд oвaквoг сцeнaриja oдступaлo сe сaмo укoликo ниje билo ус-
лoвa дa сe oн у пoтпунoсти oствaри. У свaкoм случajу, нajвeћa зaслу-
гa зa oбeлeжaвaњe Сaвиндaнa припaдaлa je учитeљимa чиjи je aнгa-
жмaн чeстo дaлeкo прeвaзилaзиo њихове прoфeсиoнaлнe oбaвeзe. У 
нajвeћeм брojу, oни су били и дoписници сa тeрeнa зa “Цaригрaдски 
глaсник”, пa сe тaкo срeћу и мeђу рeтким извeштaчимa o прaзнику 
кojи су сe пoтписивaли пуним имeнoм и прeзимeнoм.

Пригoднe бeсeдe у шкoлaмa држaли су нaстaвници и учитeљи или 
свeштeници. Утoликo je зaнимљивиjи пoдaтaк дa су у склoпу шкoлскe 
прирeдбe у Цaригрaду 1902. присутни сaслушaли бeсeду o Св. Сaви 
кojу je нaписao учeник VII рaзрeдa гимнaзиje Д. Фртунић.8

Фртунићи су били jeднa oд нajуглeдниjих вучитрнских пoрoди-
цa. Тргoвaц Цвeткo Фртунић пoмињe сe кao oснивaч првe вучитрнскe 
шкoлe, oтвoрeнe 1828. гoдинe. Збoг свoг нaциoнaлнoг рaдa и пoмaгaњa 
српскe вojскe у бoрби прoтив турских влaсти, Цвeткoв син Дaнилo 
Фртунић, свeштeник  и нaмeсник рaшкo-призрeнскoг митрoпoлитa 
биo je извeдeн нa прeки суд и дoбиo кaзну oд 101 гoдинe зaтвoрa. Пo-
милoвaн je нaкoн дeсeт гoдинa рoбиje (1892), зaхвaљуjући интeрвeн-
циjи српских влaсти. Њeгoви син и снaja, учитeљи Jeвђa и Тoмкa Фр-
тунић били су жртвe тзв. учитeљскe aфeрe 1901. кoja je млaдoг Jeвђу 
кoштaлa живoтa.9 Умрo je у двaдeсeт и шeстoj гoдини, oктoбрa 1901, 
нe дoчeкaвши рoђeњe свoг првoг дeтeтa.

Учeник цaригрaдскe српскe гимнaзиje Димитриje Фртунић кoгa 
срeћeмo кao успeшнoг бeсeдникa нa свeтoсaвскoj aкaдeмиjи 1902. биo 
je Jeвђин синoвaц.  Свaкaкo дa му oдвaжни и дoстojaнствeни Срби у 

8 Ц.Г, VIII,5, /1902/,8.
9 Види: Олга Николић, Српске школе у Вучитрну, Приштина 1996, 195-219. 
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Цaригрaду нису случajнo нaмeнили ту вaжну улoгу сaмo три мeсe-
цa нaкoн мучeничкe смрти jeднoг oд издaнaкa чaснe и пoдвижничкe 
пoрoдицe Фртунићa.

Упркoс свeму штo гa je у живoту снaлaзилo, личним мукaмa и 
пoрoдичним трaгeдиjaмa, вeћ oстaрeли Хaџи Дaнилo Фртунић служиo 
je свeчaну свeтoсaвску литуригиjу 1903. гoдинe у цркви Свeтoг Илиje 
у Вучитрну. Дoмaћинствa слaвe зa нaрeдну гoдину примиo сe Симa 
Фртунић, житaрски тргoвaц.10 

Из мнoштвa зaнимљивoсти кojимa oбилуjу свeтoсaвскe рeпoртaжe 
тeшкo je нaпрaвити избoр. Ипaк, нaвeшћeмo нeкe дeтaљe:

“Уoчи сaмe прoслaвe мoглa сe видeти нeкa ужурбaнa хитњa у нaшoj 
митрoпoлиjи, a нaрoчитo oкo укрaшaвaњa прoстoрa и укрaшaвaњe 
пшeницe. Врeднo je билo видeти кaкo je нaш пoп Joвaн Ђoрђeвић нa 
пшeници изрaдиo слику Св. Сaвe  oд шeћeрa у прaвoм oригинaлу.” 
(Тeтoвo, 1897)

***

“Прoслaву у Митрoвици увeличaлa je гoспoђa Зoркa Тoдoсић, члa-
ницa Крaљeвскoг нaрoднoг пoзoриштa у Бeoгрaду, кoja je дoбрoвoљнo 
дoшлa дa увeличa oвaj дaн судeлoвaњeм у зaбaви и oтпeвaлa чeтири 
српскe и двe итaлиjaнскe пeсмe.” (Митрoвицa 1897)

***

“У склoпу шкoлскe прирeдбe , учeницe III и IV рaзрeдa oтпeвaлe 
су нa српскoм химну Њ.Ц.В. султaнa, a учeници III и IV нa турскoм. 
Пo свршeтку химнe, oтпeвaли су Спaси Бoжe.” (Пeћ, 1900)

***

“Зa oвaj дaн су ђaци oд упрaвe српскe шкoлe дoбили пo jeдну  икo-
ницу Св. Сaвe, тe их jeбилo милинa видeти  кaкo с их нa дeснoj стрaни 
прсиjу oкaчили.” (Зрзe, 1902)

***

Свojoм вeсeлoшћу издвaja сe Сaвиндaн  у Пљeвљимa 1904. Eвo 
нeкoликo дeтaљa:

“Случaj je хтeo дa oвa прoслaвa oдмaкнe oд прeђaшњих: oвдe 
сe нaминулa групa Цигaнa свирaчa из Шaпцa и дeцa су уз њихoвo 

10 Ц.Г, IX,4, /1903/, 4.
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свирaњe цeлo пoслeпoднe игрaлa прeд гимнaзиjoм и вeсeлилa сe сa 
нaстaвницимa и учитeљимa и учитeљицaмa свe дo увeчe.... жaци су 
извeли “Шeтњу jeднoг стeнoгрaфa нa вaшaру”, зaтим шaљиву игру 
“Aдвoкaт и чoбaн”. Ту кoмeдиjу прeвeo je с фрaнцускoг и удeсиo зa 
прeдстaвљaњe г. Бoрoвњaк. Oн je и ђaкe спрeмиo кojи су тaкo лeпo 
прeдстaвљaли дa смejaњe публикe вишe  путa ниje дaлo дa сe чуjу 
нajлeпшa мeстa.... Ђoрђe Пejaтoвић, нaстaвник гимнaзиje, спрeмиo 
je и кoмбинoвao шaљиву лутриjу, и дoк су нeки дoбиjaли дивит,бo-
цу шaмпaњa и др, други су дoбиjaли ћулaф, сeљaчки зeмљaни нoвaц 
или игрaчку кoja нe врeди ни двe пaрe. Гoтoвo свe тe ствaри (нaбрojу 
90) пoклoнили су тргoвци, штo je изaзвaлo приjaтнa изнeнaђeњa и 
смeх...”11

Збoг тeшких oкoлнoсти у кojимa je нaрoд живeo, пoрeд других вeр-
ских прaзникa, Сaвиндaн je биo пoвoд и приликa дa сe искaжe нaрoд-
нa сoлидaрнoст крoз oснивaњe и пoпуњaвaњe фoндoвa зa сирoмaшнe 
учeникe и прикупљaњe срeдстaвa у дoбрoтвoрнe сврхe. 

Нa стрaницaмa ’’Глaсникa’’ исписивaнe су пoхвaлe и зa мaлa 
дoбрoчинствa  нa примeр,  зa крст oд шeћeрa дoнeт из Сoлунa нaрo-
читo зa свeтoсaвску прoслaву.

Мнoги дoписи гoвoрe o шкoлским дoбрoтвoримa. Нaслoвнa 
стрaнa “Цaригрaдскoг глaсникa” oд 30. jaнуaрa 1897. дoнoси члaнaк 
Прихoди oд свeтoсaвских прoслaвa гдe измeђу oстaлoг стojи: “При-
ликoм свeтoсaвских прoслaвa сaкупљaли су сe, кao и свaкe гoдинe 
пo шкoлaмa, тим прoсвeтним рaсaдницимa, кojимa je oн (Св. Сaвa) 
први тeмeљ пoлoжиo, ђaчки рoдитeљи, срoдници и приjaтeљи и други 
пoбoжни и рoдoљубиви Срби.  Пo свeћeњу вoдицe, oни су приступили 
свeштeнику дa крст цeливajу и дa их oн пoкрoпи вoдицoм, a зaтим су 
прилaзили к стoлу зa кojим je сeдeo учитeљ и бeлeжиo  у књижицу 
oнo штo je кo имao дa прилoжи, пa су oни  прилaгaли, a учитeљ je 
бeлeжиo.” 12

Тaкoђe, изнaд прилoгa пoсвeћeнoг шкoлскoj слaви у Нoвoj Вaрo-
ши 1899, ствaљeн je нaслoв Прoслaвa Св. Сaвe – Зaбaвa у кoрист 
сирoмaшних учeникa.

Пoдaци o финaнсиjским eфeктимa дoбрoтвoрних aктивнoсти и 
другим хумaнитaрним гeстoвимa били су чeст прaтилaц извeштaja. 

11 Ц.Г, X,5, /1904/, 7.
12 Ц.Г, III,5, /1897/, 1.
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O jeднoм тaквoм дoгaђajу гoвoри свeтoсaвски дoпис из Ђeвђe-
лиje из 1902. у кoмe сe изрaжaвa зaхвaлнoст “врeдним влaсницимa 
и oпштинaримa кojи су и сирoтну дeцу изjeднaчили сaбoгaтиjoм, 
снaбдeвши их пoтрeбнoм oдeћoм и oбућoм”.

Oбухвaћeни нa jeдном мeсту, извeштajи о прaзнoвaњу Сaвиндaна 
у “Цaригрaдскoм глaснику” садрже jeдинствeну пoруку: “Jaвљaмo дa 
смo у свoмe дoму и зaвичajу, дa држимo дo Бoгa, Србa и Србиje и чи-
нимo кoликo мoжeмo. Тeшкo нaм je, aли истрajaвaмo”

Дoк  листaмo пoжутeлe и искрзaнe стрaницe, oстajeмo нeми прeд 
чињeницoм дa у нajвeћeм брojу мeстa у кojимa су прe сaмo стoтинaк 
гoдинa oбeлeжaвaли дaн нajвeћeг српскoг прoсвeтитeљa, Србa дaнaс 
вишe нeмa. Њихова oгњиштa oстaлa су у грaницaмa туђих држaвa. 

Збoг тoгa, oсeтимo пoтрeбу дa свeтoсaвски рaпoрт наших предака 
примимo у стaву мирнo и с нajдубљим пoштoвaњeм. 

ЉиљанаЧолић



PROSLAVA SVETOG SAVE 1941. U KRAQEVU, 
SKOPQU, SUBOTICI I BEOGRADU

Рођење Христово се часно и свечано прославило у свим право-
славним храмовима и манастирима, а породично и весело у свим 
православним домовима те 1941. године. У бадњaчким искрама, на 
готово свим огњиштима, уз традиционалне добре жеље за живот и 
здравље, богат род на усевима, воћњацима и виноградима, придружи-
ла се и јединствена, општа жеља за миром. Жеља за миром наткрила 
је остале свакодневне жеље, јер се рат у Европи, па и у свету, све више 
разбуктавао доносећи свој трули и палежни дах и на наше просторе.

Агенција Ројтер је из Лондона, тих ратних јануарских дана 1941. 
године јављала да је од немачког бомбардовања спасена архива пор-
тсмутске општине и да је сачувано сребрно посуђе из једне колекције 
из шеснаестог века, као и карта тог подручја из дванаестог века.

Немачка државна новинска агенција (ДНБ) је јављала о успеш-
ним нападима авијације на енглеске конвоје и појединачна пловила на 
југоисточној обали Енглеске.

„Краснаја Звезда“ из Москве је забринуто саопштила да ће се не-
мачко бомбардовање и убудуће наставити по целој Британији.

Српски домаћини су тада спремали, како је и ред, своје крсне сла-
ве које су у јануару скоро свакодневне, све до круне свих српских сла-
ва и прослава, Светог Саве.

УДК 322“1941“
27-565.79“1941“
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ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ У КРАЉЕВУ

„Политика“ је у свом броју од уторка 28. јануара 1941. године 
обавестила своје читаоце о прослави дана Светог Саве у Краљеву, где 
је беседу одржао Владика Жички Г. Др. Николај, данас српски Свети 
Николај Велимировић.

Светосавска прослава почела је у Краљеву свечаношћу у Дечјем 
хранилишту, којe се налази у порти Саборне цркве. Све присутне, а 
било је мноштво свештенства и народа, поздравила је госпођа Живка 
Ђокић, председница Женског хришћанског покрета, која се брине о 
Хранилишту. По резању славског колача и подели прикладних, кори-
сних и од срца дарованих поклона, питомци Хранилишта извели су  
програм.

После Архијерејске службе у Саборној цркви, Епископ Жички Г. 
Др Николај одржао је беседу о Светом Сави , која је у целини пренета  
у „Политици“ и којa јe гласила: 

“Како је диван и красан овај дан сам по себи, рекао је епископ Г. 
Др. Николај. Како је сунчано, тихо и мирно у нашој земљи, без буре, 
без олује, без мрака, без злочина, без страхота. Ево, разлога да уздиг-
немо срца наша Господу Богу, од кога су сва блага и сви дарови зе-
маљски и да му благорадимо за то, да не ускрати, да не окрене точак, 
да не помислимо да смо заслужили што имамо, мимо других народа, 
него да треперимо као лист на јасици пред Свевишњим Господом Бо-
гом и да му сваког дана благорадимо и то сви, не само свештеници у 
цркви, него и учитељи у школама, наставници по гимназијама и свим 
великим школама и радници по радионицама и тежак у пољу и гове-
дар за говедима и овчар за овцама; По целој нашој земљи, у свима хра-
мовима нека се разлежу песме и благородне молитве Господу Богу од 
кога су сва добра која уживамо данас, мимо осталих народа. Да нико 
не каже : Сувише је тешко. Тешко јесте али како је онима где је сто 
пута теже него нама што баш на данашњи дан прослављамо највећег 
сина српског Светог Саву.

Ових дана поново сам прелиставао велико житије нашег духов-
ног градоначелника, нашег великог човека Светога Саве. И као да сам 
први пут читао и нашао многе дивне ствари. То није велики човек, 
какви су велики људи код других народа. Ми га и не зовемо велики 
човек. Ми, Срби, не зовемо ни једног човека великим у историји на-
шој. Ми најбоље синове наше и најзнаменитије људе зовемо Свети-
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ма. Светац је најбољи човек. Светитељка је најбоља жена на кугли 
земаљској. Он припада једном народу, али и други народи га поштују. 
Он је уписан у календар једног народа, а може бити уписан у календар 
ових других народа. Такав је Свети човек.

Велики човек је нешто пролазно. Свети Сава живео је пре седам 
стотина година и данас га славимо као да је јуче. Свети Сава је и сада 
жив и ми га сви славимо, сви Срби православни, па чак и Срби като-
лици и муслимани, уколико их има, и они познају велико име Светога 
Саве. И у томе смо ми срећнији од других народа. Ја знам неколико 
народа у Европи, који имају неког човека кога називају највећим чо-
веком својим и кога признавају, али му цркве не зидају нити се при-
државају његових мисли. Држе му само име. Ја бих молио Бога да ме 
избрише из живота пре него да ме неко слави а да не држи ништа моје, 
ни мисли, ни моја дела, ни моје речи, ни моју веру.

Нас осам милиона православних Срба данас славимо Светога 
Саву. Не славимо само једно име, а да одбацијемо све оно што је он 
гајио. Ми уздижемо његове мисли, његове жеље, његове идеале, ро-
дољубље, држимо његову веру, припадамо његовој цркви. Све што је 
он држао за свето и благословено то ми држимо данас у двадесетом 
веку. Све што је он сматрао штетним и проклетим за верски морал, 
породични и државни живот пре седам стотина година и ми тако сма-
трамо данас. Он је наш савременик. Злато које се сија и које се све 
више сија, што више иде и пролази кроз огањ времена.

У томе смо ми Срби срећни што нисмо лицемерни, јер је лице-
мерство представља-ти се и поносити се њиме, а међутим, не држати 
ништа од онога што је он сматрао вели-ким, узвишеним и светим у 
своме животу. И хвала Господу Богу што је спасао нас Србе од тог ли-
цемерства. Ми похваљујемо његове мисли, идеале и веру, његов рад 
државни, цркве-ни, васпитни и културни и потпуно се саглашавамо са 
оним што је учинио. Читајући то житије Светог Саве, нешто сам при-
метио нарочито. Хтео сам да видим какву љубав према чему и према 
коме Свети Сава гаји. И могу да вам набројим седам љубави Светог 
Саве. Прва љубав, главна и основна, јесте према Христу Господу 
Сину Божјем. друга према светитељима Христовим, трећа према све-
тињама, четврта према пустињи и пустињском животу, сапатницима и 
пустињацима, па онда љубав према родитељима, према своме народу 
и седма љубав према осталим народима са којима је долазио у додир.
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Ја ћу да се задржим на само једној љубави Светог Саве, а то је 
она која је у опасности код нас. То је љубав према родитељима. То је 
љубав према мајци, оцу, браћи и сестрама. Колика је љубав Светога 
Саве према својим родитељима то се јасно види. Бојећи се за своје ро-
дитеље да не поремете у старости њиховој живот дуговни и морални, 
јер и најбољи човек и најмудрији може да се поквари у последњим 
годимана свог живота, он пише своме оцу Немањи: “Остави све, јер 
си учинио све што си могао као човек за свој народ и државу. Дођи 
овамо да бринеш о души својој. Тако нека учини и моја мајка Ана.”

Ја, чиним апел нарочито на омладину, која данас слави Светога 
Саву, да га не слави напразно, него да прими све што је најпотребније 
за свако време. Породица је поремећена и често пута баш и школска 
омладина доприноси томе да се разара породица. Непоштова-ње ро-
дитеља, дрскост према мајци, према сестрама, према браћи, себич-
ност у многим случајевима карактерише данас породицу нашу. То не 
сме бити ако хоћемо да будемо велики и славан народ попут наше 
историје.”

Да су се ове речи из беседе Епископа Жичког Г. Др Николаја при-
миле у слушајући народ, не бисмо доживели трагедију у времену које 
је пристизало, а нисмо се ни припре-мили за наступајућу несрећу. По-
родица је основ српског битисања и то је онај посебан стожер свих 
одбрана од зала која нас окружују. Доброта и искреност родитеља или 
сећање на њих, присност са сестрама или браћом, а највише близина 
са женом и децом су најси-гурнија брана свим недаћама и алама које 
прете у сваком времену.

СВЕТОСАВСКА ПРОСЛАВА НА СКОПСКОМ 
ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ

Дан Светог Саве најсвечаније је прослављен у свим основним и 
средњим школама у Скопљу. Централна прослава уз водоосвећење и 
резање славског колача одржана је у про-сторијама скопског Фило-
зофског факултета који је прослављао и двадесетогодишњи успешан 
и плодоносан рад.

Том славском и свечарском тренутку допринеле су и високе и 
многопоштоване званице као што је председник Краљевске владе го-
сподин Драгиша Цветковић са госпо-ђом, изасланик Њ.В. Краља ге-
нерал господин Александар Михаиловић, министар пошта господин 
др Торбар, подбан Вардарске бановине господин Александар Цветко-
вић, ком-андант Треће армијске области армијски генерал господин 
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Илија Брашић, митрополит скопски господин Јосиф, конзуларни кор, 
представници свих вероисповести, представници школства, просвете, 
националних, хуманих и културних друштава.

Посебно је, после обреда водоосвећења и резања славског кола-
ча, био упечатљив говор декана Филозофског факултета др Николе 
Банашевића, који се бираним и свечар-ским речима захвалио свим 
присутнима и поготову оним људима и установама које су заслужне 
за оснивање и одржавање ове највише научне и културне институције 
у Скопљу. Краљевина Југославија је посебну пажњу и бригу посвећи-
вала оснивању и одржавању високих школских установа поготову у 
оним областима у којима услед историјских и друштвених околности 
оне нису биле установљене. Потребно је било окупити школовану ом-
ладину да стичу нова и квалитетна знања у својој земљи и да је тиме 
јачају.

Прослава Светог Саве је била и најлепша прилика да се студенти-
ма Филозофског факултета у Скопљу доделе пригодне награде и од-
ређени новчани износ. Вредно их је и овом приликом споменути. На-
граду Њ.В.Краља у износу од 2000 динара добио је господин Антун 
Колендић за рад Дубровачка песникиња Марија Димитровић. Прстен 
Светог Саве, које даје Друштво Светог Саве у Београду оном студенту 
који је најбоље дипломирао у предходној години, добила је госпођица 
Страмота Клеанти. Награђени су и господин Алексије Обрадовић за 
рад Поводом једног превода Доситеја Обрадовића, госпођица Миле-
ва Тодоровић, господин Душан Раловић, госпођица Десанка Мирић и 
господин Борисав Ћушкаревић.

ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ НА СУБОТИЧКОМ ПРАВНОМ 
ФАКУЛТЕТУ

Не предосећајући та скора будућа времена и те 1941. године, на 
Светосавском балу појавиле су се даме и госпођице у брижљиво кроје-
ним хаљинама и нотесима за упис каваљера на унапред одштампаним 
играма, господа у новим или угланцаним старим фраковима и гиздави 
официри са сјајним еполетама, ордењем и парадним сабљама. Бал је 
једном годишње и за њега се ваља припремити а врата на која куца рат 
не треба отварати. Бал мора бити свечан и весео, а утисци са тог бала 
ће се много година касније препричава-ти и памтити.

Свршени правници и студенти Правног факултета имају једну 
заједничку особину. Стално читање и најчешће несвесно обожавање 
саме речи. На Правном факултету Беог-радског универзитета у Субо-
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тици је врло свечано и већ традиционално прослављен Свети Сава. 
Занимљиво је истаћи да је Правни факултет у Суботици по годинама 
вршњак Скоп-ског филозофског факултета. Обе високе институције 
основане су 1921. године самостално или у саставу Београдског уни-
верзитета. Суботица је после Великог рата постала гранични град но-
воформиране државе, одлуком Војвођанске народне скупштине при-
саједињен тада Краљевини Србији 28. новембра 1918. године.

Светосавска академија је уприличена у свечаној сали Правног фа-
култета у прису-ству многобројних угледних личности. Верски обред 
и сечење колача обавио је прота господин Ђока Николић уз судело-
вање певачког хора Граничар. Посебно поштовање прослави Светог 
Саве су показале и делегације свих верских заједница које у северу 
Бачке равноправно делују.

По свечаној славској служби, декан Правног факултета господин 
др Миодраг Аћимовић одржао је предавање о теми Слобода науке. 
Овај његов говор  високо је дирнуо не само присутне учеснике већ се 
у народу дуго препричавао.

Како и приличи великом и свечарском дану обележавања Светог 
Саве, најбољим студентима су и уручене заслужене награде. Награда 
Њ.В.Краља у износу од 2000 динара додељена је студенту седмог се-
местра Мирку Ишпановићу за рад Форма закључења брака. Награду 
су примили и студенти Томислав Марковић и Гојко Милић за зајед-
нички рад Бановина Хрватска по нагодби из 1868. године и уредби 
од 26.08.1939. године. Рад студенткиње осмог семестра правног фа-
култета, Јелене Герсфорд на тему Интервенција полиције у погледу 
кретања грађана у земљи и иностранству видно је замислила учене 
кругове и отворила неко ново поглавље које ћемо ми данас звати људ-
ска права.

Вредно је поменути и господина Јосипа Господнетића, студента 
осмог семестра награђеног за рад Настојање међународног права на 
сузбијању и хуманизацији ратова. Вредан је његов покушај да прика-
же неопходност шире међународне заједнице на заједничко деловање 
ради спречавања агресивног понашања држава које су већ започеле 
рат у Европи и, поготову, хуманизације трагичних скончавања милио-
на недужних цивила у рату.

На Правном факултету у Суботици за двадесет година постојања 
дипломирало је 1415 студената, од којих 85 студенткиња. За исти пе-
риод на овом факултету су докторирала четири свршена правника.
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ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ У ЕКОНОМСКО-
КОМЕРЦИЈАЛНОЈ ВИСОКОЈ ШКОЛИ У БЕОГРАДУ

Београд као главни град Краљевине Југославије предњачио је у 
многобројним прославама Светог Саве али би требало посебно из-
двојити и нагласити прославу у економско-комерцијалној високој 
школи у којој је планирано да те 1941. године даје и прве дипломиране 
економисте у Југославији (инжењере економије).

Прослави су присуствовали изасланик Њ.В. Краља бригадни 
генерал господин Клајић, министар просвете господин Михо Крек, 
помоћник министра грађевине господин Целегин, представници На-
родне банке, привилеговане Аграрне банке, Државне хипотек-арне 
банке, привилегованог Извозног друштва, Београдске берзе, Трговин-
ске коморе, главног Задружног савеза, Савеза набављачких задруга и 
других.

Пошто је обављено резање славског колача и отпевана песма Хеј 
трубачу, госте је поздравио ректор економско-комерцијалне високе 
школе господин др Александар Јовановић и нагласио да ова висока 
школа броји преко 2500 слушалаца и то из свих крајева Краљевине. 
Посебно је истакао да :” Напредовање савремене привреде довело је, 
како на страни привредних јединица, тако и код саме државе до потре-
бе, која непрестано расте за економским и комерцијалним стучњаци-
ма. Ова висока школа као матица из које треба да изађу нови нараштаји 
привредних стручњака, носи данас једну тешку одговорност.”

Најбољим студентима су додељене и награде за расписане тема-
те. За најбољи рад проглашен је рад господина Радомира Јовановића 
на тему Проблеми индустијализације Југославије. Награђени су још 
господин  Сретен Т. Илић и годподин Јован М. Вујић, студенти друге 
године за рад Организација јавног градског саобраћаја у Београду као 
и госпоин  Јосиф Леви, студент четврте године за рад Финансирање 
индустријских предузећа у Југославији.

Била је то последња прослава Дана Светог Саве у Краљевини 
пред Други светски рат.

СтеванЈешевић





ZAVI^AJNO ODEQEWE NARODNE 
BIBLIOTEKE „STEFAN PRVOVEN^ANI„ U 

KRAQEVU

Апстракт: У раду је кроз историјат Народне библиоте-
ке Стефан Првовенчани, од првог читалишта у Карановцу до 
савремене библиотеке у Краљеву, приказан развој једног њеног 
одељења - завичајног. Описани су организациона структура и 
делови фонда овог одељења, од свог оснивања 1976. године 
до данас. Фонд завичајног одељења чини књижна и некњиж-
на грађа о Краљеву и Краљевчанима, која се систематски при-
купља, чува, обрађује и ставља на располагање корисницима. За 
приказ фонда наведени су најкарактеристичнији примери сваке 
врсте грађе. Пратећи савремену технологију која се примењује 
у библиотекарству, одељење је 2006. године започело дуготрајан 
процес дигитализације, и у те сврхе израђен је софтвер за обра-
ду грађе у електронском облику. Читав процес резултира креи-
рањем сајта kraljevcani.rs, на коме се ова грађа може претражи-
вати.

Кључне речи: Народна библиотека Стефан Првовенчани, 
Краљево, завичајно одељење, књижна грађа, некњижна грађа, 
периодика, дигитализација, КНП, kraljevcani.rs

УДК 027.022
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Књиге и, последично, библиотеке настале су из човекове жеље 
да сазнања о себи и свету сачува и пренесе другима или потомцима у 
наслеђе. Самим тим библиотеке су одувек биле чувари тог огромног 
баштињеног знања. Свака па и најмања библиотека, са специфичним 
културним каракеристикама свог окружења, део је те јединствене гло-
балне целине која се бави очувањем и дистрибуцијом (са)знања. Да 
ли просечно образована особа овога времена заиста има потребу за 
садржајима које библиотеке нуде сасвим је друго питање, на које пре 
свега одговоре треба тражити у социологији и филозофији. Међутим, 
без обзира на тренутне историјске околности и стање друштва, духов-
ност, ако се и у најмањем пројављивала, никада није губила на снази 
и развојном значају. Тиме сваки човеков напор да превазиђе свакодне-
вицу малозначајног. те да свом животу да дубљи смисао, оправдава и 
настанак и опстанак библиотека и других материјалних видова кул-
туре.

Историјат

Краљево, град који се под називом Рудо Поље први пут помиње 
у Попису смедеревског санџака из 1476 године1, настао од насеља на 
левој обали реке Ибар, своју прву читаоницу добио је четиристо годи-
на касније, у другој половини XIX века. У тој читаоници у Каранов-
цу, како је град тада носио име, прве књиге биле су црквене и бого-
службене (псалтири, часослови, требници итд.), а од световних књига 
најпре су се појавили школски уџбеници и литература штампана за 
потребе школа2. 1

Бурне промене у друштву тога времена на политичком, економ-
ском и социјалном плану истовремено прати јачање грађанске свести, 
које је за последицу имало све већи број писмених, те оних који су чак 
желели и боље образовање, изнад нивоа пуке описмењености. С об-
зиром да је штампање књига било изузетно скупо, а штампарије у Ср-
бији веома ретке, пренумерација тј. претплата на књигу све више по-
стаје начин да се књиге штампају, а пренумеранти добијају својеврсну 
улогу издавача. Књиге постају траженије, број читалаца расте, па се, 

1 Турски катастарски пописи неких подручја Западне Србије XV и XVI века, приредио А. С. 
Аличић, Чачак 1984, 188.

2 Мирјана Савић, Пренумеранти, читалиште и школске књижнице у Карановцу - Краљеву 
током 19. века, у Наша прошлост 6, НМК, 2005, 18.
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сасвим очекивано, јавља идеја о оснивању читалишта. У Србији је 
прво читалиште отворено у Београду 1846. године док тачна година 
оснивања читалишта у тадашњем Карановцу није утврђена. Неколико 
сачуваних докумената дају нам противречне податке о датуму отва-
рања читаонице. Из извештаја управитеља из 1875. године видимо да 
Читаоница постоји од 1868. године3 док начелник чачанског округа И. 
Коцић 1873. године у својој молби министру просвете пише: Грађан-
ство вароши Карановца установило је варошку читаоницу још 1869. 
године, па како до сада никаквих правила није имало, то је сада тако-
ва сачинило, које је дотични Срески начелник овоме начелству прати-
о...4.2Ни извештај председника карановачког Општинског суда, Јована 
Сарића, не садржи податак о години отварања Читаонице, али нам 
указује на то да је постојала пре посете кнеза Милана Карановцу, који 
је новчаним прилогом помогао њен рад: „ Читаоница које је године, 
као први пут отворена Суд није могао сазнати, но знамо то, да је по-
стојала пре доласка његовог височанстава књаза Милана, па је тада 
књаз дао новчану помоћ читаоници и од тада имала је своје чланове 
до првог рата, а колико је чланова било Суду није познато, као ни то 
колики је улог био тада...5. Једино што је са сигурношћу утврђено била 
су читаоничка правила која су актом министра унутрашњих дела одо-
брена 6. маја 1875. године. Читаоница је тада имала 50 чланова који 
су плаћали годишњу чланарину, а на располагању су им биле само 
новине. У то време у Читаоници су се одржавале игранке и беседе. 
Због српско-турских ратова (1876-1878) Читаоница је затворена, да 
би тек 1881. године поново почела са радом, овога пута као Општин-
ска читаоница. Захваљујући новчаним средствима које је добијала од 
Општине, карановачка читаоница је могла да плаћа претплату на 12 
часописа, а и број књига се полако увећавао, па је 1909. године књиж-
ни фонд имао око 3000 књига, часописа и листова6. Током Балканских 
и Првог светског рата Читаоница је више пута прекидала са радом, 
да би у једном тренутку њене просторије биле претворене у касарну 
а књижни фонд уништен. Након завршетка Великог рата карановачка 

3 Гаврило Ковијанић, Трагом читалишта у Србији, Београд, 1986, 259.
4 Љубомир Дурковић Јакшић, Библиотеке у Србији, Београд, 1978, 260.
5 Бранко Перуничић, Једно столеће Краљева 1815-1915, 337.
6 Краљево и околина, 473.
7 Након што је Србија проглашена за краљевину а кнез Милан Обреновић за краља, његовом 

наредбом Карановац мења име у Краљево указом од 19. априла 1882. године.
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читаоница више није постојала и о њеном постојању нема речи све до 
краја Другог светског рата.

Након ослобођења, 1945. године, у граду Краљеву7 оснива се На-
родна читаоница која врло брзо мења име у Народна библиотека. То-
ком наредних 30 година Библиотека није имала сталне просторије па 
самим тим ни адекватне услове за рад и ширење својих делатности. 
Тек 1973. године сели се у простор смештен у самом центру града у 
коме се и данас налази. Половином новембра 1990. године Библиоте-
ка добија нов назив - Народна библиотека Радослав Веснић, чиме је 
одато признање знаменитом Краљевчанину, књижевнику и позориш-
ном редитељу, познатом у ширем културном кругу Београда и Србије 
између два светска рата и у послератном периоду. Од 2001. године 
Библиотека носи име - Стефан Првовенчани - по првом српском кру-
нисаном краљу, брату Светог Саве и ктитору Жиче, манастира који је 
недавно обележио осам векова постојања.

Краљевачка Народна библиотека је матична библиотека за под-
ручје Рашког округа. Са збирком од преко 140 000 монографских пу-
бликација, веома богатим фондом периодике и разноврсним књижев-
ним и едукативним програмима за децу и одрасле она данас важи за 
једну од најбољих библиотека у Србији.

Завичајно одељење

Завичајни фонд чини систематски прикупљена, сређена и обрађе-
на библиотечка грађа која се својим садржајем односи на завичај, на 
одређену географску, историјску, политичку, културну и економску 
средину, која је створена или штампана на територији завичаја и 
чији су аутори рођењем или стваралаштвом и животом везани за 
завичај. 8

За библиотекара завичајног одељења дефинисање завичајности 
никада није било једноставно с обзиром на комплексност самог пој-
ма који у себи садржи више различитих аспеката - географски, исто-
ријски, политички, духовни, лични и многе друге. Шта више, током 
историје границе неке територије често су се мењале, што још више 
отежава одређивање простора са којег и о коме се грађа прикупља. 
Исто тако, појам завичајни аутор подразумева неколико критеријума 
- од тога где је аутор рођен и живео, до тема којима се бавио а односи-
ле су се (више или мање) на родни крај. Завичајни фондови, ма колико 
се разликовали по свом садржају, представљају део општег култур-
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ног фонда једне земље. Принцип завичајности као и грађа која се ту 
чува ово одељење чини специфичним и одваја га од других одељења 
библиотеке. Обавеза завичајног библиотекара је да систематски при-
купља, обрађује, чува и даје на коришћење ту грађу. 

Завичајно одељење Народне библиотеке Стефан Првовенчани 
формирано је 1976, три године након што је Библиотека коначно до-
била своје сталне просторије. У предлогу рада за ту годину требало 
је испунити неколико основних задатака - израда концепције рада и 
стручне поставке, формирање каталога (азбучног, предметног, струч-
ног), 3договор са другим институцијама културе (музеј, архив), шко-
лама и радним организацијама о раду и подели послова како би се 
избегло преклапање у активностима као и обезбеђивање обавезног 
примерка од локалних издавача и штампара9. У првим годинама рада 
било је веома важно поставити и следити јасне принципе рада, на 
којима се темеље данашње активности одељења.4На одељењу је тада 
радио један библиотекар, који је, у складу са прописаним упутстви-
ма, започео прикупљање књижне и некњижне грађе. Формирани су 
каталози за попис и обраду грађе и започет рад на писању биобибли-
ографија знаменитих Краљевчана. Већа пажња посвећена је одабиру 
новинских исечака (прес-клипинг) објављених у штампи са терито-
рије бивше СФРЈ, који су се својом садржином односили на краље-
вачки крај и његове становнике. У оквиру промоције рада одељења 
успостављена је сарадња са локалним медијима, који од тада редовно 
прате све активности библиотеке и њених одељења. У локалној штам-
пи редовно су објављивани текстови о завичајним личностима и до-
гађајима из прошлости града. За првих двадесет година рада одељење 
је успело да прикупи готово сву, до тада објављену, литературу о 
Краљеву и околини, као и необјављена документа и рукописе, чиме је, 
поред Народног музеја и Архива, постало важан извор релевантних 
информација за истраживаче и научне раднике.

Друга фаза рада почиње 2003. године, када одељење добија два 
нова радника, која су, пратећи савремене трендове у библиотекар-

8 Десанка Стаматовић, Методско упутство за формирање и вођење завичајних фондова, 
Глас Библиотеке 11/2004, 18.

9 Предлог програма делатности културе за 1976, СИЗ културе Општине Краљево
10 Краљево и околина, Београд, Књижевне новине, 1966.
11 Рудо Поље, Карановац, Краљево, Београд, Балканолошки институт САНУ, Краљево, На-

родни музеј, 2000.
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ству, увела извесне промене у рад. Извршена је ревизија фонда, ре-
дефинисани су критеријуми за набавку, а сав материјал - књижни и 
некњижни - распоређен је тако да буде лакше претражив и самим тим 
доступнији корисницима. Деценију касније, плодни аутори и активна 
издавачка делатност на подручју које је предмет интересовања овог 
одељења, значајно је увећало фонд. Немогуће је поменути све што га 
чини, али ћемо издвојити оно што, можда најбоље, може да наговести 
његов садржај.

Најбројнију грађу одељења чини око 2.500 монографских публи-
кација, које са најразличитијих аспеката говоре о Краљеву и његовој 
околини, или чији су аутори Краљевчани. Међу стручном литерату-
ром која се бави градом треба поменути прву и, нажалост једину до 
сада написану, монографију града - Краљево и околина10 у издању 
Књижевних новина из 1966. Она је настала као резултат рада бројних 
стручњака из различитих научних области, наставника и сарадника 
Београдског универзитета и научних института. Књига обухвата пе-
риод од првих помињања имена насеља Рудо Поље па све до средине 
седамдесетих година прошлог века, описујући не само бурну исто-
рију овога краја већ и његов економски и културни развој кроз векове. 
Вредан помена је и зборник радова Рудо Поље - Карановац - Краљево 
(од првих помена до Првог светског рата)11. Зборник је издат након 
скупа који је одржан у оквиру Жичког духовног сабора Преображење 
у августу 1997. године, на коме су учествовали научни радници Балка-
нолошког института САНУ и краљевачког Народног музеја. 

Важну литературу за проучавање околине Краљева представљају 
монографије села. Ове публикације су веома ретке, те су зато веома 
тражене. Тема села, а посебно порекло тамошњег становништва и по-
родица, што је један од најчешћих корисничких захтева, још увек није 
довољно истражена, што представља озбиљан изазов истраживачком 
раду на овом пољу. 

Развој школства у карановачком и касније краљевачком крају об-
рађен је кроз бројне стручне текстове, али и у монографијама средњих 
и основних школа - краљевачке Гимназије, Економске и Пољопривред-
не школе и неколико сеоских основних школа. Монографије су издате 
углавном поводом неког, за школу изузетно значајног, јубилеја и доно-
се детаљан опис рада школе, од оснивања до данашњих дана. 

Краљево је град богатог клутурног наслеђа које, између осталог, 
чине и бројне цркве и манастири у непосредној околини. Завичајно 
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одељење чува вредна монографска издања, првенствено о манастиру 
Жича, али и о Студеници и Сопоћанима. Треба издвојити и тротом-
ну публикацију Рашка баштина12, издату поводом десетогодишњице 
рада Завода за заштиту споменика културе Краљево, састављену од 
низа прилога стручних сарадника и осталих истраживача, који су се 
бавили проучавањем споменика културе, претежно на подручју Заво-
да.

Ову врсту литературе махом користе ученици и студенти, али и 
научни радници и истраживачи. Њихови стручни радови, писани уз 
коришћење, пре свега, доступне завичајне грађе али и других научних 
извора такође се чувају као део завичајне збирке, чиме они истовре-
мено дају свој лични допринос проучавању завичаја. Ове кориснике 
зато с правом сматрамо и сарадницима одељења и настојимо да ту 
сарадњу негујемо и подстичемо на обострано задовољство и корист.

Највећу групу књига чине књижевна дела краљевачких писаца, 
од којих неки спадају у најзначајније ауторе српске књижевне сцене. 
Горан Петровић, Дејан Алексић, Живорад Недељковић, Драган Ха-
мовић, да поменемо само савременике, добитници су најзначајнијих 
књижевних награда у земљи. Осим дела ових аутора на завичајном 
одељењу се чувају и књиге мање познатих писаца, који употпуњавају 
краљевачку књижевну сцену - прошлу и садашњу.

Веома мала али вредна збирка овог одељења је збирка старе и 
ретке књиге чија је обрада у току. Најстарија књига коју библиотека 
поседује је Зрцало христијанско из 1801. године, преведена на цркве-
нословенски са грчког језика, а штампана у Будиму.

Краљевачко завичајно одељење чува као изузетно вредан мате-
ријал и рукописе краљевачких стваралаца, који су се афирмисали и 
ван граница свог завичаја. Међу њима су преводилац Миодраг М. Пе-
шић, песник Радомир Продановић, књижевник и позоришни редитељ 
Радослав Веснић и други. Уз рукописе ових уметника чувају се такође 
и документа из личне архиве, фотографије, преписке, белешке и др.5

Семинарски и магистарски радови као и докторске дисертације 
имају своје посебно место на овом одељењу и од изузетне су важ-
ности као секундарни извор током истраживачког рада. Теме којима 
се баве ови радови су потпуно различите, од привреде, географије и 

12 Рашка баштина 1-3, Краљево, Завод за заштиту споменика културе Краљево, 1975, 1980, 
1988.
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туризма као најчешће обрађиване, до тема које се баве локалним гово-
ром, медијима или просветом.

Наизглед споредне, брошуре се на завичајним одељењима трети-
рају као непресушан извор кратких, сажетих и визуелно занимљивих 
информација. Треба нагласити да је ово одељење једно од ретких у 
српским библиотекама које се може похвалити дигитализованим и об-
рађеним (па самим тим и претраживим) брошурама.

Локална периодика заузима посебно место у фонду завичајног 
одељења. Њу чине новине и часописи који су излазили на територији 
Краљева у међуратном и периоду после Другог светског рата, па све 
до данас. Иако још увек није сасвим комплетна она је, без сумње, пра-
во благо овог одељења. Без обзира на концепт и квалитет садржаја 
оне сведоче о развоју и проблемима града, становницима, политици, 
спорту, култури и животу уопште. Хронолошки је могуће пратити и 
како се мења однос јавности према различитим појавама и феномени-
ма у друштву. Поменућемо само најважније: 

Краљевски гласник - независни недељни орган, је недељник чији 
је први број изашао из штампе 14. септембра 1933. године и излазио 
до почетка 1934, када је угашен због недостатка новца. Лист се бавио 
различитим друштвеним питањима и проблемима, не само Краљевча-
на већ и целе тадашње државе. Чува се и у папирном и у електронском 
облику. Преглед цркве епархије Жичке, полуслужбени орган свеште-
ничког удружења Жичке епархије покренут је 1. августа 1919, у време 
када је центар епархије био у Чачку. Лист је излазио до 1939. годи-
не када се центар епархије, на иницијативу владике Николаја Вели-
мировића, премешта у манастир Жичу. Наставља са излажењем до 
1941. године под називом Жички благовесник. Захваљујући свесрд-
ној помоћи Српске патријаршије оба листа су комплетирана и чувају 
се у електронском облику. Одељење је успело да дође и до неколико 
оригиналних бројева Жичког благовесника из 1939. и 1940. године. 
Новине 29. новембар (1947 - 1949) су такође дигитализоване. Оне су 
претходница Ибарских новости, недељника који у Краљеву излази, 
с краћим прекидом у новијој историји, од 1953. године. Ибарске но-
вости, с обзиром на континуитет од преко 60 година, представљају 
хронику града, и самим тим и најзначајнији краљевачки недељник. 
Библиотекари завичајног одељења дуго су радили на комплетирању 
свих бројева ових новина. Данас је краљевачка библиотека једина 
установа у граду која има све бројеве Ибарских новости. Сви бројеви 
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се чувају у папирној форми, укоричени по годиштима, али и дигита-
лизовани и делом постављени на сајт Завичајног одељења. У току је 
аналитичка обрада чланака, која ће омогућити корисницима да, међу 
хиљадама објављених текстова, пронађу онај који им је неопходан за 
даљи истраживачки рад. На завичајном одељењу корисницима су на 
располагању и новине некадашњих краљевачких фабрика и предузећа 
(Магнохром, Фабрика вагона, Јасен), часописи основних и средњих 
школа, омладински фанзини као и Службени лист општине Краљево 
(од 1960. године до данас).

Народна библиотека Стефан Првовенчани се последњих неко-
лико деценија издваја и као најзначајнији и најрелевантнији издавач 
књига поезије у земљи. Разграната издавачка делатност библиотеке 
се, пре свега, заснива на реномираном часопису за књижевност, умет-
ност и кутуру Повеља. Први број овог часописа изашао је 1971. године 
када се као главни и одговорни уредник потписује Страхиња Војино-
вић. Од 1975. до 1985. године излази под називом Повеља октобра с 
уредницима Јованом Марковићем и Радованом Миловићем. Часопис 
који је до тада издавала краљевачка Културно-просветна заједница 
преузима Народна библиотека која је успела да упркос финансијским 
проблемима, часопис издаје редовно, три пута годишње. Данас је 
главни и одговорни удредник часописа Дејан Алексић, наш познати 
песник за децу и одрасле, добитник престижних књижевних награда. 
Повеља је препознатљива и по својој ликовној опреми захваљујући 
дизајну дугогодишњег ликовног уредника проф. Драгана Пешића. Уз 
часопис се годишње објави и око десетак песничких књига српских 
аутора млађе и средње генерације, али и преводи иностраних аутора, 
међу њима и добитника Нобелове награде. Многа од ових издања на-
грађена су најзначајнијим песничким признањима, чиме је Краљево 
постало познато и признато као центар српске поезије. Чињеница да 
редакцију часописа чине писци, књижевни критичари и преводиоци 
објашњава овакав углед часописа. Претходница Повеље био је часо-
пис Октобар, кога су 1966. године покренули млади књижевни ен-
тузијасти са жељом да освеже тадашњу краљевачку културну сцену. 

Поред књижне грађе оно што издваја ово од других одељења у 
Библиотеци и тиме га разликује од других библиотека је некњижна 
грађа. Њу највећим делом чине каталози, позивнице, програми, плака-
ти, фотографије, разгледнице, карте, мапе, дописнице, дипломе. Треба 
поменути албуме са фотографијима старог Краљева као и збирку раз-
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гледница и дописница са мотивима града али и оближњих бања. По-
себно су вредне фотографије добијене као поклон од наших суграђа-
на, које су најчешће из породичних албума и самим тим занимљиве и 
непроцењиве. 

Завичајни библиотекари се труде да редовно прате активности 
осталих културних институција - књижевне вечери, концерте, из-
ложбе, позоришне представе, али и да буду информисани и о другим 
догађањима у граду. Све ове манифестације праћене су пропаганд-
ним материјалом (плакати, програми позивнице) који се систематски 
скупља и адекватно чува. 

Краљевачка библиотека је, по природи ствари, у центар свог 
рада поставила књигу и усмерила своје активности ка промоцији чи-
тања, првенствено међу децом и младима. О томе сведочи и преко 
300 програма који се организују током године, са бројним гостима 
из јавног и културног живота. С обзиром на вредност оваквих садр-
жаја, а посебно због честог гостовања завичајних личности, завичајно 
одељење се труди да редовно бележи све ове активности. Потреба и 
жеља да се садашњост трајно сачува за будуће генерације довео је до 
настанка огромног броја дигиталних фотографија, аудио и видео-за-
писа направљених током година рада Библиотеке и тај број се и даље 
непрекидно увећава. На одељењу се чувају и телевизијске емисије и 
прилози, захваљујући доброј сарадњи са локалним медијима.

Посебну врсту некњижне грађе чине новински чланци (прес-кли-
пинг или хемеротека) о завичају, објављени у новинама које излазе 
ван његове територије. По класификацији из 20. века ови чланци спа-
дају у ситан документациони материјал, али се однос према овој врсти 
грађе у последњих пар деценија битно променио. Ови чланци пред-
стављају прилог локалној историји и осликавају савремено друштво 
и његове актере на микро-плану. Завичајно одељење новинске чланке 
прикупља у папирној форми још од 1976. године, да би се 2008. годи-
не прешло на електронску форму. Прес-клипинг се ради редовно, на 
дневној бази. Чланци су већ хронолошки и тематски разврстани па је 
аналитичка обрада у многоме олакшана. До данас у фонду одељења 
постоји преко 100.000 чланака, од којих је један велики део већ досту-
пан корисницима.
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Дигитализација

Развој науке и технологије, посебно убрзан у 21. веку, условио 
је бројне промене на глобалном нивоу. Информатичко друштво и ин-
формација доступна свима готово у реалном времену, мењају перцеп-
цију модерног света. Многе вредности се преиспитују, постављају у 
нове контексте и добијају другачије значење. Библиотеке XXI века, 
као модерне институције, морају бити свесне ових промена како не 
би изгубиле своју примарну функцију и кориснике. Неопходно је да 
савремени библиотекар буде информатички писмен и не сме зазирати 
од новина у раду. У складу са тим дигитализација постаје владајући 
тренд у светском библиотекарству, кога у последњој деценији пола-
ко прихватају и библиотеке у Србији а нарочито завичајна одељења. 
Дигитализација првенствено представља заштиту грађе од пропа-
дања. Осим што се чува у свом оригиналном облику, дигитализована 
грађа, тј. њена електронска форма може постојати на неколико места 
истовремено. То смањује шансу од нестанка таквог документа, док 
оштећења готово нема. Дигитализацијом су уведене и нове услуге у 
библиотекама а тиме се привлаче нови корисници. Информације у 
електронској форми су доступније, па библиотекари све више акце-
нат стављају на обезбеђивање приступа информацијама. Дигитализа-
цијом се и попуњавају недостајући примерци у фонду, што је посебно 
значајно код комплетирања периодике.

Завичајно одељење краљевачке библиотеке званично улази у 
пројекат дигитализације у септембру 2006. године, када је, по замисли 
и нацрту библиотекарке Емилије Димовске, започета израда софтвера 
за обраду књижне и некњижне грађе (КНП). Софтвер нуди могућност 
обраде свих типова грађе, која је претходно дигитализована и при-
прељена за аналитичку обраду. Главе карактеристике овог софтвера 
су претраживост (по типу и врсти грађе, теми и кључној речи, нас-
лову, аутору, датуму, једним кликом се може доћи до свих врста грађе 
на одређену тему), доступност (грађа се може штампати у различи-
тим форматима, или се преузимати у електронској форми) и олакшано 
инвентарисање (сва грађа је уједно и инвентарисана, а инвентарни 
листови се могу штампати).

Финансијску помоћ у реализацији овог пројекта Библиотека је 
почела да добија тек од 2011. године, преко конкурса Министарства 
културе. До сада дигитализована грађа заузима преко 800 гигабајта, а 
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у сам процес, као помоћ библиотекарима, била је укључена и Војска 
Србије кроз програм цивилног служења војног рока, као и радници 
које је ангажовала Национална служба за запошљавање преко јавних 
радова и стручне праксе. Без њихове помоћи читав пројекат дигитали-
зације не би се одвијао тако брзо и успешно. 

Дигитализација је условила и ревизију читавог завичајног фон-
да, којом су утврђени недостајући бројеви периодике. Дигитализа-
ција Ибарских новости је до сада наобимнији посао који је урађен на 
одељењу (61 годиште) и том приликом су набављени сви недостајући 
бројеви. Дигитализована је и сва предратна штампа коју одељење 
чува.

Нарочита пажња посвећује се дигитализацији некњижне грађе, 
чија је аналитичка обрада изузетно сложена и захтевна. Обрада 
прес-клипинга је нешто лакша, с обзиром да су чланци већ по својој 
структури хронолошки и тематски најгрубље разврстани.

КНП софтвер, јединствен међу библиотекама у Србији, и са ве-
ликом количином обрађене грађе условио је и развој веб-апликације 
за пласирање таквог материјала на интернет. Крајем 2011. године по-
чела је израда сајта kraljevcani.rs, на коме је, осим прегледа садржаја, 
могућа основна и напредна претрага по неколико критеријума, чиме 
посетиоци сајта долазе лакше и брже до жељене информације. Сајт је 
завичајно одељење извео из постојећих оквира и просторног ограни-
чења, јер је грађа сада доступна и најудаљенијим корисницима, што 
је посебно значајно због контаката са краљевачком дијаспором. Зави-
чајна веб-библиотека је истовремено и интерактивна јер се корисници 
подстичу на сарадњу и обогаћивање библиотеке новим садржајима.

Све ово је довело и до промењеног односа према материјалу који 
се скупља. Фокус више није на грађи у папирном облику већ на елек-
тронској форми. Веб-клипинг, медија-клипинг, аудио и видео записи 
јављају се као сасвим нова врста грађе условљена развојем нових 
технологија. Количина информација се увећава великом брзином што 
захтева и постојање виртуелног смештајног простора. Интернет веза 
и веб-претраживачи постају неопходно средство рада. 

Завичајно одељење део је пројекта Дигиталне народне библио-
теке Србије (digitalna.nb.rs) чији је циљ да осим грађе коју поседује 
Народна библиотека Србије на једном месту представи и дигиталне 
колекције завичајних фондова Србије. У плану је и сарадња са Еуро-
пеаном (europeana.eu), европским порталом за промоцију огромног 
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дигиталног културног наслеђа Европе, захваљујући којој ће и краље-
вачка библиотека Краљево бити у прилици да прикаже нешто од свог 
локалног блага које чува.

Поред низа текућих послова који обухватају не само прикупљање 
грађе, већ и контакте са корисницима на првом месту, библиотекари 
завичајног одељења настоје да промовишу завичајне ауторе кроз ком-
плексне радове који обухватају биобиблиографије, промоције, вирту-
елне изложбе. Најзначајнији рад који предстоји су разговори са савре-
меницима, нашим истакнутим суграђанима чије приче представљају 
тзв „усмену историју” појединца и града у коме живе. Бележећи такве 
приче постајемо и сами ти који стварамо материјал за будуће генера-
ције.

Закључак

Још од свог оснивања завичајно одељење имало је јасну визију 
развоја и пута којим жели да иде. Захваљујући томе одељење сада 
представља прави мали интерактивни простор - и стварни и виртуел-
ни - између библиотекара и корисника. Савремено библиотекарство 
упућује библиотекара на непрекидно усавршавање. Перманентно 
примењен напор ка бољем је и једини начин да се да лични допринос 
свету у коме живимо. Библиотекари овог одељења свесни су одговор-
ности коју имају пред корисницима, али и пред собом и зато не губе 
из вида давно постављене циљеве. Визионарски циљеви омогућавају 
сталну мисију, у супротном напретка не би ни било. 

ПРЕВОД НАСЛОВА

Summary: This paper presents the work of the Local History Department as 
a consisting part of the Public Library Stefan Prvovencani in Kraljevo, since its 
early beginnings in 1976. to the present day. The paper as well gives the historical 
overwiev of the Kraljevo Library itself including the foundation of the first read-
ing room on this specific geographic area back in XIX century. The Local History 
Department stores in its archives book and non-book material on Kraljevo and 
its inhabitants. This material is being sistematicaly acquired, kept, processed and 
put at the disposal for library users. Each item described in the paper indicates 
not only the content of the collections but also the organizational structure of the 
Department. Following the up-to-date technology applied in the librarianship, this 
Department begun the long-term process of digitization of its collections in 2006. 
For this purpose a software for computer processing of the material has been cre-
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ated. The whole process results in internet web page kraljevcani.rs, where the 
collections can be viewed and searched.

Key words: The Public Library Stefan Prvovenčani, Kraljevo, The Local His-
tory Department, book material, non-book material, serials, digitization, KNP, 
kraljevcani.rs
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DOBROTVORNE ZADRUGE SRPKIWA

Апстракт: У раду се даје преглед рада Добротворнорних 
Задруга Српкиња. Задруге су биле просветна и хуманитарна 
удружења српских жена у Аустро-Угарској. После Првог свет-
ског рата део добротворних задруга пришао је Колу Српских 
Сестара. Део задруга је наставио самостално свој хуманитарни 
рад. Задруге су у свом раду сарађивале са соколским и осталим 
националним друштвима. Рад Задруга помагала је држава и ба-
новине. После Априлског рата 1941. Добротворним задругама 
Српкиња онемогућен је рад.

Кључне речи: Добротворне Задруге Српкиња, Коло Српских 
Сестара, Соколи

Добротворне Задруге Српкиња биле су просветна и хуманитарна 
удружења српских жена у Аустро-Угарској. Прва Задруга основана 
је 1867. у Новом Саду. Свима им је био заједнички задатак: органи-
зовање жена за рад на општем добру, оснивање српских виших де-
војачких школа и културни рад преко новина „Женски Свет“. Лист 
је излазио једанпут месечно у Новом Саду од 1886 до 1914.1 Управа 
„Српског привредног друштва Привредник”из Загреба радила је на 
томе да своје питомце ожени. Чланице Добротворних Задруга Срп-

1 Б. Миљковић, Добротворне Задруге Српкиња, Народна Енциклопедија СХС, 
књига I, стр. 615 ;
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киња препоручивале су те питомце и помагале им да се ожене. Управа 
„Привредника” заузмала се и за сиромашне и без родитеља Српкиње 
и намештала их у српске породице уз помоћ и под окриљем Српских 
женских добротворних задруга.2 

Рад Задруга одвијао се у местима где су задруге радиле. Добро-
творна Задруга Српкиња Дубровкиња основана је 1887. На челу за-
друге у Дубровнику била је Теодора Тона Бошковић. По жељи свог 
мужа Боже Бошковића, основала је заједно са Ником Бошковићем 
и Маријом Опуић српску женску школу у Дубровнику. Прилози су 
скупљани и изван Дубровника. Међу добротворима задруге били су 
епископ Герасим Петрановић, Аничић, Крсмановић, Катарина Јова-
новић, Марија Опуић, Шкуљевић, Гркавац и други. Задруга је упути-
ла молбу православној црквеној општини у Трсту за новчану помоћ 
ради оснивања пансиона за српске ученице на школовању у Препа-
рандији у Дубровнику. У молби је истакнуто да је пансион потребан 
за ученице из покрајине и залеђа. Ученице из Дубровника живеле су 
код својих родитеља.3

Добротворна Задруга Српкиња Сомборкиња приредила је у Сом-
бору прву српску умјетничку сликарску и вајарску изложбу у Угарској 
8 маја 1910. Покровитељ изложбе био је српски патријарх Лукијан 
Богдановић. У чланку у листу „Дубровник” истакнуто је : „Ова из-
ложба служиће за доказ колико смо отишли у напред и на овом врло 
важном културном пољу, јер ће на њој у великом броју бити изложени 
најбољи радови наших српских умјетника, сликара и вајара”. Излож-
ба је била отворена две недеље.4

Паулина Матијевић радила је на оснивању Задруге, српске школе 
и интерната у Загребу. Оснивачка скупштина Задруге одржана је 3. 
маја 1896. За председницу је изабрана баруница Катинка Живковић, 
за подпредседницу Катица Јовановић, а за благајницу Јелена Поповић. 
Прве године Задруга је имала 89 редовних чланица и 48 помажућих. 
Интернат је отворен септембра 1901. Почетком Првог светског рата 

2 Како постају ваљани људи сретни, Дубровник, Дубровник, 3. маја 1910, бр. 33, 
стр. 2;

3 Споменица друштва „Књегиња Зорка“, Београд, 1934, стр. 311; Култура Срба у 
Дубровнику 1790-2010, Београд-Дубровник, 2012, стр. 210, 342; 

4 Умјетничка изложба, Дубровник, Дубровник, 12. априла 1910, бр. 26, стр. 2; 
Прва српска умјетничка сликарска и вајарска изложба у Сомбору, Дубровник, Ду-
бровник, 26. априла 1910, бр. 31, стр. 2;
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1914. власт је обуставила рад Задруге и интерната, а пред кућом је 
спаљен део архиве и део намештаја у приземљу. Тек 16 априла 1918. 
влада је дозволила Задрузи даљи рад. Задруга је помагала децу из Бо-
сне и Херцеговине која су 1917 и 1918 доведена због глади. Задрузи 
су помогли прилозима Српска црквена општина, Српска банка, ... .5 

Добротворна задруга Српкиња Дубровкиња била је 1916. од ау-
стријске власти распуштена. Задруга се жалила Намесништву у Задру. 
Представнице задруге су покушавале доказати да је задруга само ху-
манитарна установа и да је у оним тешким часовима од преке потребе. 
Поглаварство је сматрало да „је та установа углавном за тим радила 
да дјецу мање имућних слојева православне вјере одгоји у српско–ра-
дикалном смислу“. У правилима задруге било је унесено да читава 
имовина припада Православној цркви ако се Друштво растури. На 
основу овога је црква тражила и добила имовину задруге. Црквена 
управа позвала је Марицу Ј. Перовић да размотре обнову рада задру-
ге. Позване су старе чланице на договор. На састанку једногласно су 
одлучиле да се задруга обнови. Именована је привремена управа која 
је окупила 115 чланица. Задруга је наставила рад, а 1930. ујединила се 
са Друштвом „Књегиња Зорка”.6

После Првог светског рата део добротворних задруга Српкиња 
пришао је Колу Српских Сестара. Српска Женска Добротворна Задру-
га Сремска Митровица основана је 1895, а 1918. претворена је у Коло 
Српских Сестара. Добротворна Задруга Српкиња у Мостару основана 
је 1905, а од фебруара 1919. је пришла КСС. Добротворна Задруга 
Српкиња Стара Пазова основана је 1904, а 1923. постала је КСС. До-
бротворна Задруга Српкиња Сушак основана је 1913, а 1928. постала 
је Коло Српских Сестара. 

Остале Добротворне Задруге Српкиња као што је задруга у Го-
спићу, Загребу, Петрињи, Сплиту, Пакрацу и Осијеку и Добротворна 
Женска Задруга у Книну, наставиле су свој рад уз сарадњу са Колом 
Српских Сестара. Коло српских сестара је било у вези са свим Народ-
ним женским задругама и Добротворним Задругама Српкиња. Коло 
Српских Сестара је у свом календару „Вардар” објављивало извеш-
таје о раду Добротворних Задруга Српкиња у Госпићу и Осијеку, од 

5 Четрдесетогодишњица рада Добротворне задруге Српкиња у Загребу, Гласник 
Југословенског женског савеза, Београд, 30 мај 1936, бр. 5, стр. 39,40;

6 Споменица друштва „Књегиња Зорка“, Београд, 1934, стр. 311,312; Милан Ж. 
Живановић, Дубровник у борби за уједињење 1908–1918, Београд 1962, стр. 128; 
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Народних Женских Задруга у Сплиту и Шибенику и од Добротворних 
Женских Задруга из Загреба и Книна. 7

Добротворна Задруга Српкиња Земункиња одржала је своју 
скупштину 30.3.1924. у српском школском дому. Председница Јеле-
на племенита Бенко поздравила је чланице и отворила скупштину. 
Задружни тајник Зора Радојчић прочитала је извештај управног од-
бора о раду у 1923. Задруга је као и сваке године помогла бедним и 
невољним, помогла је земунским сиротним старицама. Набавила је 
зимског топлог одела сиромашној женској школској деци. Издржава-
ла је сиромашне ученике основне школе у Земуну. Ради прикупљања 
средстава одборкиње су скупљале прилоге, продавале Ђурђевдански 
цветак, приређивале чајанке и забаве. На изборима за 1924. поново је 
изабрана Јелена пл. Бенко, за подпредсеницу Даринка Ст. Поповић, 
за тајника Ђураковићка, за благајницу Вида Ж. Јовановић. У одбор су 
ушле Живићка, Лепосава Пилић, Анка М.Тошић, ... . 8 

Добротворна Женска Задруга у Книну основана је 1905. Задруга 
у Книну прославила је 1930. своју јубилеј 25 година рада на хума-
но-културно-националном пољу. Приредиле су 1932. изложбу у Кни-
ну. Имале су своје забавиште и ткалачко одељење у коме су радиле 
и зарађивале сељанке. Дугогодишња председница била је Вукосава 
Боглић а подпредседница Ана Сарић. 9 У Официрском дому у Београ-
ду новембра 1932. отворена је Соколска изложба. Изложбу је отворио 
краљ Александар. Одељење Поробљене Истре, Трста и Горице било је 
украшено далматинским народним тканинама које је послала Женска 
добротворна задруга у Книну с натписом: „Женска задруга у Книну 
поздравља Југословенске Соколе”.10

После смрти краља Александра загребачка Добротворна Задруга 
Српкиња основала је фонд Витешког краља Александра I Уједини-

7 Извештаји о раду Главног одбора Кола Српских Сестара у Београду, његових 
одбора у земљи и сродних друштава за 1939/1940 пословну годину”, Београд, 1941, 
„Вардар XXX Календар Кола Српских Сестара за просту 1941 годину”, Београд, 
1940, стр. 49, 86, 87, 92, 97, 98;

8 Анка М.Тошић, члан упр. Одбора, Са збора наших вредних Српкиња Земункиња, 
Српско Косово, Скопље, 1 јуна 1924, бр. 10 и 11, стр. 11;

9  Изложба Добротворне Женске Задруге у Книну, Женски свет, Београд, марта 
1932, бр. 3, стр. 7;

10 Њ. Вел. Краљ с Њ. Вис. Престолонаследником Петром, старешином Савеза 
СКЈ, отворио је Соколску изложбу,Соколски гласник, Љубљана, 18. новембра 1932, 
бр. 46, стр. 1,2,3;



233ДОБРОТВОРНЕ ЗАДРУГЕ СРПКИЊА 

теља ради уздржавања Сиротишта. Задрузи се придружило Друштво 
књегиње Љубице у Загребу, а за њима су се јавили многи људи са 
прилозима. Удружење дечјег дома Витешког краља Александра I Ује-
динитеља основано је 26.октобра 1934. Освећење и отварање Дечјег 
дома обављено је 8.марта 1936.11 Група од 15 шведских делегата посе-
тила је Загреб пре почетка Конгреса Међународног женског савеза у 
Дубровнику 1936. Посетиле су градске знаменитости, околину Загре-
ба, Трпезу Краљице Марије, Етнографски музеј, Рокфелеров институт 
и Мештровићев музеј.12

Конгрес Међународног женског савеза одржан је у Дубровнику 
од 28 септембра до 9 октобра 1936. Уз конгрес приређена је изложба 
народних рукотворина. Изложба је отворена у делу просторија Пала-
те Спонза 28. септембра 1936. Изложбу је организовало Београдско 
женско друштво и Коло Српских Сестара, а учествовала су друштва: 
Београдско женско друштво (ручни радови са применом старих мо-
тива из Србије и Јужне Србије); Коло Српских Сестара из Београда 
(узорци старих везова, стари накит, ... колекција лутака у народним 
оделима, сцена из народних обичаја – српска слава); Цавтатска удру-
га; Петрињска удруга, Босанска ткаона беза и веза (босански ћилими 
и други предмети са босанским мотивима); Народна женска задруга – 
Дубровник; Државни осредњи завод из Љубљане и Мариборско жен-
ско друштво. Изложба је показала да су удружења успела да сачувају 
оригиналне мотиве старе народне орнаментике и оживе њихову при-
мену не само у народу већ и за потребе савременог живота. Краљица 
Марија посетила је заједно са својом мајком 5. октобра 1936. изложбу 
женских рукотворина и књига у Дубровнику. Задруга из Книна из-
ложила је разбој на коме су ткале ћилиме девојке обучене у народну 
ношњу (вунена ткања из Книна и околине, ћилиме...). 13 Добротворна 
Женска Задруга из Книна послала је на изложбу две ткаље са учи-
тељицом. Из Задруге на конгресу су учествовале председница, тајни-
ца, благајница и једна чланица управе. Посетиоцима су се допале ле-

11 Нов Дечји дом у Загребу, Гласник Југословенског женског савеза, Београд, 30 
јун 1936, бр. 6,стр. 46;

12 Путовања страних делегата по Југославији, Гласник Југословенског женског 
савеза, Београд, 30 децембар 1936, бр. 10, стр. 98;

13Славка Герасимовић,Извештај о конгресу Интернационалног женског савеза 
у Дубровнику,Гласник Југословенског женског савеза, Београд, бр. 9, стр. 71, 72, 73, 
74, 75, 76;
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поте книнских шара. Краљица Марија купила је једно парче.14 Задруга 
је од свог оснивања радила на томе да би се народне ношње, ткање 
и везиво сачувале од пропасти, прилагодили савременој примени, и 
на томе да се производња повећа. Сматрали су да је народна душа 
изражена кроз творевине жена, и зато су хтели да је сачувају. У ткао-
ници су израђивале народна одела за лутке које су послате у Београд. 
У Дубровнику су се продавали прозводи њихове ткаонице. На позив 
љубљанског Друштва Свеза Господињ послали су своје производе 
на велесајам. Многим су се друштвима одазвале и слале народну но-
шњу. Поседовале су старински накит из бенковачке околине. Ткаљама 
су осим ткања од 1938. предавале кројење и шивење. Течај шивења 
рубља и одела похађало је 18 ученица 6 месеци. Одржале су изложбе 
пред Божић и о Ускрсним празницима. За успех изложби највише је 
била заслужна Вида Тарановска. Имале су 108 чланица 1938. Њихово 
забавиште прославило је Дечји дан и то поворком ујутро у којој су уче-
ствовале девојчице Забавишта, сељанке из ткаонице, деца из основне 
школе и гимназије са наставницима. Присуствовала је управа Задруге 
и многе чланице. После подне одржана је забава, на којој је председ-
ница прочитала чланак Југословенске Уније „Како родитељи да одгоје 
дјецу”. Задруга је 1938. добила 10.000 динара помоћи 1938. од Банске 
управе. Једна од добротворки задруге била је Милка Синобад.15 За-
другина ткаоница израђивала је ћилиме, простирке, јастуке и торбе. 
Учитељица Тарновска подучавала је девојчице из града кројењу, ши-
вењу и везиву. Поред две изложбе приређена је 1939. трећа изложба 
на далматинском Косову на Видовдан. На молбу „Сплошног женског 
друштва” у Љубљани послати су ткани узорци. Љубљанско Друштво 
је откупило више комада. На молбу Задруге, преко Бановинске управе 
у Сплиту, Државни завод за унапређење индустрије и заната при Ми-
нистарству трговине и индустрије, одобрио је 5.000 динара помоћи 
за подизање домаће кућне радиности. Задруга је добила од „Уније за 
заштиту деце” 2.000 динара а од задужбине „Велимиријанум” 1.000 

14Претсједница Вукосава Боглић, тајница Марија Маргетић, Добротворна Жен-
ска Задруга – Книн,Годишњи извештај о раду Главног одбора кола Српских Сестара 
у Београду Од 17 маја 1936 год. до 16 маја 1937 год., Вардар XXVI Календар Кола 
Српских Сестара за просту 1938 годину, Београд, стр. 104;

15 Извештаји о раду Главног одбора Кола Српских Сестара у Београду, његових 
одбора у земљи и сродних друштава за 1939/1940 пословну годину, Београд, 1941, 
„Вардар XXX Календар Кола Српских Сестара за просту 1941 годину”, Београд, 
1940, стр. 8, 110;
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динара. Уобичајену годишњу помоћ од Бановине и Општине те годи-
не Задруга није примила. Више задругарица похађало је болничарски 
течај, који је одржао срески лекар.16 

У Суботици је одржан Четврти покрајински слет Савеза Сокола 
Краљевине Југославије. Слет је почео савезним такмичењима члано-
ва и чланица 27. јуна 1936. на соколском стадиону. Тог дана у Дому 
Душана Радића, на Карађорђевом тргу отворена је изложба Добро-
творне Задруге Српкиња о народним радовима, ношњама и везовима. 
На отварању изложбе били су присутни потпредседник општине др. 
Кенђелац и председник Слетског одбора др Игњат Павлас.17 

У Загребу је у Соколском друштву Загреб I прослављен Дан Ује-
дињења 1936. Том приликом соколи су организовали сађење словен-
ских липа и откривање спомен-плоча краља Александра и председни-
ка Чехословачке Масарика. Од загребачких националних и културних 
друштава били су присутни : Дечји дом Витешког краља Александра 
... , Добротворна задруга Српкиња, „Истра” добротворно и просвет-
но друштво, Обласни одбор Јадранске страже, Југославенски народни 
женски савез, Југословенско професорско друштво, Удружење ратних 
инвалида, Савез сокола, ...18

Скупштину Соколске жупе Сарајево одржану 21. марта 1937, по-
здравила је социјална и национална радница Јованка Шијак, у име 
Добротворне Задруге Српкиња, које је као прво женско друштво у Ју-
гославији прихватило соколску Петрову петолетку. 19 Соколска жупа 
Сарајево одржала је 6 марта 1938. Други сабор соколске Петрове пе-
тољетке у свом дому у Сарајеву. Уз друга друштва на сабору је при-
суствовала у име Задруге Српкиња Јованка Шијак. Жупа је добила 

16 Извештаји о раду Главног одбора Кола Српских Сестара у Београду, његових 
одбора у земљи и сродних друштава за 1938/1939 пословну годину, Београд 1939, 
Вардар XXVIII Календар Кола Српских Сестара за просту 1940 годину, Београд, стр. 
110, 111; Секретар Милка Синобад, Добротворна Женска Задруга - Книн, Извештаји 
о раду Главног одбора Кола Српских Сестара у Београду, његових одбора у земљи и 
сродних друштава за 1939/1940 пословну годину, Београд, 1941, Вардар XXX Кален-
дар Кола Српских Сестара за просту 1941 годину, Београд, 1940, стр. 105;

17 Отварање изложби, Соколски гласник, Љубљана, 10 јула 1936, бр. 27 и 28, стр. 
4;

18 Сађење славенских липа и откривање спомен-плоча у част Витешког краља 
Александра I Ујединитеља и Претседника-Ослободитеља Т.Г. Масарика,Соколски 
гласник, Љубљана, 15 децембар 1936, бр. 49, стр. 3,4; 

19 Скупштина Соколске жупе Сарајево, Соколски гласник, Београд, 27 март 1937, 
бр. 9, стр. 2;
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писма од Просвете, Добротворне задруге Српкиња у Сарајеву, Добро-
творне задруге Српкиња у Новом Сарајеву, Аеро-Клуба “Наша кри-
ла”, ... . 20

У Српски девојачки интернат у Загребу било је 1938. уписано 36 
ученица средњих школа и неколико студенткиња. Инцијативом управ-
нице и госпођа приредиле су питомице у Соколском дому „Село са 
игранком”. 21

Добротворна Задруга Српкиња у Суботици прославила је 20. 
марта 1938. 60 година свог рада. Прослава је била одржана у свеча-
ној дворани задужбине Душана Радича, у присуству председнице Ју-
гословенског женског савеза Лепосаве Петковић, многобројних деле-
гата женских друштава из Београда и Војводине, као и представника 
локалних хуманих и националних установа. 22 Добротворна Задруга 
Српкиња из Панчева водило је своју Женску занатску школу. Школа 
је била под врховним надзором министарства трговине и индустрије. 
Задруга је организовала радионицу банатских ћилима. 23

У току четири године 1934. - 1938. у Југословенски женски савез 
ступиле су Женска добротворна задруга из Руме, Добротворна Задру-
га Српкиња из Новог Бечеја, ... . 24

Коло Српских Сестара Стара Пазова посетило је 1940. чајанку 
Добротворне задруге Српкиња из Инђије. 25

Соколско друштво Нова Градишка је заједно са Добротворном 
задругом Српкиња приредило 1. марта 1941. Свесловенско народно 
вече. Приредба је отворена кратким говором старешине др Гајског, а 
затим је публика певала „Ој Словени”. У „Соколском гласнику“ ис-
такнуто је: „Простране дворане новога Соколског дома биле су препу-

20 II сабор соколске Петрове петољетке у Сарајеву,Соколски гласник, Београд, 
26 март 1938, бр. 12, стр. 2;

21 Из загребачке добротворне задруге Српкиња, Гласник Југословенског женског 
савеза, Београд, 30 Септембар, 1938, бр. 7, стр. 55;

22 Из Добротворне задруге Српкиња у Суботици, Гласник Југословенског жен-
ског савеза, Београд, 30 Мај 1938, бр. 5, стр. 41;

23 Из Добротворне задруге Српкиња панчевачких, Гласник Југословенског жен-
ског савеза, Београд, 30 Јуни 1938, бр. 6, стр. 50; 

24 I Извештај Главне Управе о раду у земљи, од 1934-1938 г., Гласник Југословен-
ског женског савеза, Београд, Новембар-децембар 1938, бр. 9-10, стр. 74;

25 Коло Српских Сестара-Стара Пазова, Извештаји о раду Главног одбора Кола 
Српских Сестара у Београду, њихових одбора у земљи и сродних друштава за просту 
1939/1940 пословну годину, Београд 1941, стр. 86, 87, Вардар XXX календар Кола 
Српских Сестара за просту 1941 годину, Београд 1940;
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не раздраганог света, у жарким бојама наших народних ношњи. Такво 
богатство народних костима није се скоро видело у Новој Градишки. 
Већином су биле посавске ношње, али су запажене и загорске, сло-
веначке, херцеговачке, црногорске, србијанске и босанске ношње. ... 
Нарочито су запажене чланице и чланови наших сеоских соколских 
чета у оригиналним прекрасним ношњама, па се и овом приликом 
мора истакнути свест и пожртвовност сеоских Сокола који су дошли 
из удаљених села.” Приход од приредбе премашио је своту од 13.000 
динара, па иако се управа соколског друштва споразумела са Добро-
творном задругом Српкиња да се приход дели попола, ипак је упра-
ва Задруге уступила соколима од прихода 10.000 динара. У чланку 
у „Соколском гласнику“ истакнуто је : „Несебичније и племенитије 
гесте није ово друштво доживело још ни од једног друштва Нове Гра-
дишке.” 26

Добротворне Задруге Српкиња биле су просветна и хуманитар-
на удружења српских жена у Аустро-Угарској. Током Првог светског 
рата власт је обуставила рад Задруга. После Првог светског рата део 
добротворних задруга пришао је Колу Српских Сестара. Део задру-
га је наставио самостално свој хуманитарни рад.Задруге су у свом 
раду сарађивале са соколским и осталим националним друштвима. 
У својим годишњим извештајима о раду у свом календару „Вардар” 
Коло Српских Сестара штампало је и извештаје о раду осталих до-
бротворних и женских задруга са којима су сарађивали. Рад Кола и 
Задруга помагала је држава и бановине. После Априлског рата 1941. 
Добротворним задругама Српкиња онемогућен је рад.

СашаНедељковић

CHARITY COOPERATIVES OF SERBIAN WOMEN

The paper presents an overview of the activities of the Charity Cooperatives of 
Serbian Women. The Cooperatives were educational and humanitarian associations 
of Serbian women in Austria-Hungary. After World War I, a part of the Charity 
Cooperatives joined the Circle of Serbian Sisters. Another part of the Cooperatives 

26 Словенско вече Соколског друштва Нова Градишка,Соколски гласник, Бео-
град, 28 март 1941, бр. 13, стр. 7;
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proceeded with their own humanitarian activities. The Cooperatives collaborated 
with the Sokol and other national societies. The activities of the Cooperatives was 
supported by the state and provinces (banovine). After the April War in 1941, the 
work of the Charity Cooperatives of Serbian Women was not possible.



SRBI U SVETU

SRBI U UKRAJINI 

„Руски новинари у Дебаљцеву срели Србе у униформама: Остаје-
мо до победе”, „Порошенко: Вучић обећао да ће Србија казнити све 
грађане који учествују у нелегалним оружаним формацијама у Дон-
басу”, „Хрвати прете: Долазимо у Украјину јер волимо да кољемо 
Србе!”, „Од српске 63. падобранске бригаде до снага Новорусије”, 
„Деки, србски добровољац из Новорусије – Браћо, не дозволите да вас 
заваде!”, „Шведски снајпериста: Обучавам Хрвате који су дошли у 
Украјину да се боре против Срба”, „Српски снајпериста „скинуо“ 
украјински дрон!”, „Новорусија – Србски добровољци на положају 
на аеродрому у Доњецку”, „СТАРУДИЈОМ У РАТ: У овоме су српски 
добровољци стигли у Доњецк”, „У Новорусију стигло појачање из 
Србије”, „ПОРОШЕНКОВ САВЕТНИК: Уништимо ДНР и ЛНР као 
што су Хрвати Српску Крајину”, „Србин одликован у специјалним 
јединицама, обучава про-руске војнике у Украјини!”, „Добровољци у 
Украјини: словенско братство или словенски профит?”, „У Украјини 
пуца Србин на Србина”... (Наслови српских медија 2014-2015)

Најновији братоубилачки словенски сукоб у Украјини тиња и 
даље у ово време, после трагичних догађаја 2014. и почетком ове 
године. Смањен је интензитет тог сукоба, али и даље, скоро свако-
дневно, гину недужни људи, војници и цивили. И даље је материјална 

УДК 94(=163.41)(477)
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штета велика, како због рушилачких сукоба, али и зато што практично 
цела привреда у источним областима, насељеним претежно руским 
живљем, стоји паралисана  јер су се прекинуле доскорашње жиле ку-
цавице и економске везе и са Истоком и са Западом. И даље је поли-
тичка и морална штета још већа јер се отварају и продубљују старе 
ране, а читаве земље и народи су позвани да заузму страну у сукобу. 
И даље се мржња храни неповерењем, злочинима, пропагандом, ма-
теријалном бедом и, посебно, страним утицајем који је овде пао на 
плодно, раније припремљено тле. Патња је свеопшта и, што је најгоре, 
не види јој се крај.

Географски релативно далеко од Србије, украјинска криза је Ср-
бима емотивно веома блиска. Још су свежа горка сећања на деведесе-
те године на простору тадашње Југославије. А неке ствари у Украји-
ни веома подсећају на то што се Србима догађало пре две деценије. 
Рецимо, да су успостављене верске, језичке, политичке и, уопште, 
културне препреке за добар сегмент народа који се у јединственој др-
жави осећао, углавном, као свој на своме. Или, рецимо, да се већин-
ски народ сусрео, ненадано, са могућношћу отцепљења. Или, такође, 
да се са стране, западне наравно, користила чињеница да су верске 
и културне разлике погодно тле и за стварање политичких и других 
разлика.

За разлику од Руса у источној Украјини, Срби нису имали моћног 
пријатеља и савезника у некој од суседних па ни у далеким државама. 
Срби из Хрватске и Босне и Херцеговине су, додуше имали помоћ из 
Србије, али је то била подршка ограничених ресурса и ограничене 
одлучности, јер је Србија и сама трпела сурове притиске који се не 
могу упоредити са притисцима које данас трпи Русија због своје под-
ршке православном, руски говорећем становништву у Украјини. То 
се касније видело, нарочито, на примеру Косова и Метохије, када је 
Србија и сама поклекла пред несразмерном силом, не толико војном 
колико економском. Многи, наиме, верују да су дуготрајне и веома 
стриктне економске санкције Србији нанеле далеко више штете него 
78 дана бомбардовања СР Југославије.

Све те чињенице и разлике само су учврстиле општу перцепцију 
Срба да је у Украјини на делу трагична ситуација слична оној која се 
српском народу догодила крајем прошлог века у Југославији. Само је  
улогу жртве сада преузело проруско становништво, концентрисано у 
југоисточном деловима Украјине. 
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Таква виђење догађаја, повезано са сопственим искуством, дове-
ли су до емоција које су, углавном, отворено изражене као подршка 
жртвама и Русији као њиховој заштитници.  По некој проживљеној 
аналогији, а и према општем месту да се симпатије налазе на страни 
слабијег,  значајна већина Срба данас саосећа више са руским ста-
новништвом у Украјини, него са украјинским народом који је такође 
увек био пријатељски настројен према Србима. Званично, политички 
и дипломатски, Србија је неутрална у украјинској кризи. Нема сумње, 
међутим, да је због сопственог лошег искуства у најновије време, 
због украјинских савезника који, у најмању руку, нису били српски 
пријатељи, због фашистичких обележја под којима се одвија добар 
део украјинских акција, због католичког и унијатског доминантног 
фактора у званичној политици Кијева, у Србији спонтано заживело 
осећање да ваља бити на страни руске мањине у Украјини и подршке 
Москве тој мањини.

Постоји још један важан фактор због чега се Срби, макар незва-
нично (али плебисцитарно), идентификују са подршком Русима. То 
је - историја.  

Прво, то је осећање порекла, јер су, по свим досад важећим исто-
ријским интерпретацијама, Јужни Словени дошли из тих крајева, из-
међу река Дњепра, Дњестра и Буга. Осећање припадности тој зајед-
ничкој кући је, истовремено, и осећање одговорности према народу 
исте крви који је остао ту да живи. 

Друго, осим најновије историје последњих деценија, Украји-
на као државно-правна заједница није постојала у раније време, а у 
Совјетском Савезу чинила је само део веће целине која је углавном 
била идентификована као доминантно руска. Ако томе додамо да је 
вера и Украјинаца претежно православна и да су им језик а и имена и 
обичаји исти или слични руским, постојеће разлике, гледане са Балка-
на, претежу у руску корист. 

Историја нам казује и то да су данашњи украјински простори и 
територије у магли векова били руски и део руске државе. Кијев је 
некад био престоница Русије. Од тог Кијева, па до чињенице да су 
Призрен и Скопље били престонице српског царства није много да-
леко у размишљању сваког Србина који је учио школу или радио на 
проширењу свог познавања историје. А од тог знања до извлачења 
аналогије - још је мањи пут.



БРАТСТВО242

Наравно, пошто је прапостојбина Јужних Словена далеко вре-
менски, а несигурна историјски,  Срби ће се сетити да је у 18. веку у 
такође тешким историјским приликама, такође у несугласицама са За-
падом, учињен још један покушај да се врате у загрљај мајчице Русије 
и то баш на територији која је тада била руска а данас је украјинска, 
али са већинским руским становништвом. То су познате сеобе (са ма-
лим или великим С) оличене и књижевно уобличене у делу Милоша 
Црњанског, али и анализиране у нашој историографији.

Подухват вредан пажње дела нашег народа завршио се двојако. 
Песимисти би га описали као неуспело бекство од турског чекића и 
аустријског наковља, које се завршило утапањем у руско море и гу-
битком идентитета народа сличног по роду, језику и вери. Оптимисти 
би пак рекли да се догодило оно што је и требало да се догоди: повра-
так и сједињавање са матицом, а мале разлике у идентитету су погодо-
вале да то сједињавање буде брзо и свеобухватно. Гледано објективно, 
вероватно би имали право и једни и други. Што не мења чињеницу 
да се о овој нашој националној  епизоди ипак, свесно или несвесно, 
досад релативно мало писало и размишљало.

У овом броју „Братства” објавићемо неке прилоге и информације 
који су недовољно познати нашој широј јавности, а који су важни како 
за наше познавање сопствене историје, тако и, делимично, за разу-
мевање ситуације у Украјини, или, бар, за разумевање нашег односа 
према тој ситуацији.

Да ли је данас дошло време да се о свему томе опширније про-
говори? Судећи према неким незваничним подацима, у новије вре-
ме у Украјини је привремено живело и послом се бавило релативно 
мало Срба. Каже Драган Станојевић, бизнисмен који је основао у јуну 
1999.  прву српску организацију на простору бившег СССР-а, под на-
зивом Србска општина “Свети Сава” са центром у Дњепропетровску 
у Украјини: „У Украјини нас Срба нема много, можда пар хиљада. 
Највише нас је у Дњепропетровску, Кијеву и Доњецку. Највише је 
инжењера грађевине, који су осамдесетих година дошли да граде по 
Украјини и ту остали. Мада има и старих емиграната, Срба који су до-
шли иза Првог светског рата, мада има и проруских емиграната, који 
су побегли у Украјину од Тита 1948. године. Сви смо ми окупљени у 
српској општини Свети Сава, коју сам ја основао са пријатељима пре 
десетак година да бисмо сачували наше српско име. Ми Срби смо 
овде мали као дијаспора, али смо утицајни, јер нас Украјинци поштују 
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и јер воле да сарађују са нама. У време напада НАТО на Србију и 
Црну Гору имао сам приступ свим украјинским медијима, преко којих 
сам информисао Украјинце о рату у СРЈ”.1

У даљем интервјуу датом Марку Лопушини поводом свог избора 
за председника Скупштине дијаспоре и Срба у региону, Станојевић, 
међутим, готово да не дели Украјину, Русију и Белорусију, односно тај 
простор бившег Совјетског Савеза, који је постао подељен у најно-
вије време игром судбине, различитих околности и револуционарних 
тектонских потреса и , наравно, значајним трудом Запада, пре свега 
Америке. 

Тај напор почео је још давно продором католичанства и унијат-
ства у руско-украјинске крајеве и крвавим ратовима који су се тада 
водили. Наставио се  доста радикално у не тако давној  фази која је 
окончана распадом СССР-а.  Био је тада болан, али није био крвав. Да 
ли ће бити „ефикаснији”  у овој другој, када је на реду озбиљније за-
оштравање и кидање традиционалних, крвних веза?  Почело је то ки-
дање на најгори начин, уз хиљаде мртвих, а нико се не још усуђује да 
предвиди какав ће бити крај. Повремена затишја, без правог решења, 
само припремају терен за нове буре. И тако у недоглед.

Тешко ће се погодити и где смо сви ми, као Србија и као Срби, у 
целој тој причи, јер противречни ветрови дувају међународним про-
сторима. Очигледно је, међутим,  да ћемо, у већој или мањој мери, и 
ми делити последице неког решења, ма какво оно било. Зато и није 
чудо што неки Срби иду да ратују у Украјини. Има их на обе стране. 
Неки кажу да је то због новца, а неки да се ради о принципима и иде-
алима. Вероватно да мотива има и једних и других. Такво је данашње 
време, али такво је било и време у 18. веку, када сe такође ратовалo у 
Русији-Украјини.2

Историја се понавља, мада је увек помало другачија.

ДушанЗупан

1  http://www.kongressrbija.org/268lanci-i-eseji/dragan-stanojevi-novi-predsednik-
skuptine-dijaspore-i-srba-u-regionu

2 "Због тога вам у ово од Бога послано време приличи да древну славу своју обно-
вите, сјединивши се са нашим снагама и заједно са нама подигавши да војујете про-
тив непријатеља, за веру и отечество, за част и славу вашу, за слободу и независност 
вашу и ваших потомака", пише Србима цар Петар Велики 1711. године.





SRBI U UKRAJINI 
(PROJEKAT RASTKO)

Прошлост српског народа, у различитим раздобљима, била је ве-
зана и за Украјинску земљу. Овде су у раном средњем веку, у Бојкији, 
живели преци Срба, пре него што су се одселили на Балканско по-
луострво. У Закарпатју, у средњем веку, српски деспоти имали су 
простране поседе. Трагајући за слободом, српски граничари из Помо-
ришја и Потисја, половином 18. века, населили су области око Дње-
пра и Дона - Нову Сербију и Славјаносербију. Бежећи испред турске 
освете, после пропасти Првог српског устанка, вожд Карађорђе је са 
руководством устанка, нашао уточиште у украјинском граду Хотину. 
Од оснивања Одесе, у овом украјинском црноморском граду, Срби су 
имали значајну улогу у привредном, друштвеном и културном животу. 
Овај град је у време Првог светског рата постао средиште окупљања 
добровољаца, који су у саставу српских дивизија одлазили на Солун-
ски фронт. У време Отаџбинског рата Срби су се против нацистичких 
агресора борили у саставу украјинских партизанских јединица.

Братска сарадња између два словенска и православна народа - 
Срба и Украјинаца - траје вековима. Она је темељ пријатељским од-
носима двеју независних и суверених држава, Југославије и Украјине.

УДК 94(=163.41)(477)
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Бојкија - стари српски завичај

Прапостојбина српског народа - Бојкија налази се на западу 
Украјине. Простире се на карпатском подручју, на развођу река црно-
морског и балтичког слива. На северу захвата горњи ток Сана, прито-
ке Висле, на југоистоку поречје Дњестра, до ушћа Ломнице, на југу 
до Тересве, притоке Тисе. На западу се простире до реке Уж. Скоро у 
целини, Бојкија се налази у Украјини, а сасвим мали део на тромеђи 
са Словачком и Пољском.

Бојкију као „стару постојбину” Срба половином 10. века први 
помиње византијски цар Константин Порфирогенит у свом познатом 
историографском делу „О управљању царством”.

Према тврђењу више научника, Константина Јиречека, Ђорђа Сп. 
Радојичића, Бошка Стрике и других, преци Срба живели су на под-
ручју Бојкије, иза Карпата, у данашњој Украјини. Одавде се у ВИ веку 
почињу да померају према Балканском полуострву, долином Тисе. До 
досељавања Мађара и померања Румуна према Поморишју, од Бојкије, 
односно од источнословенских племена до балканских пространста-
ва, пружио се непрекинут етнички ланац који су чинили Срби.

Расправљајући о Бојкији као прапостојбини Срба, историчар 
Ђорђе Сп. Радојичић у раду „Јужнословенско-руске везе до почетка 
18. века” истиче да су Срби, који су два и по века живели у новој до-
мовини коју је више генерација безмерно волело, „помињали стару 
домовину, тамо на северу, где се исто тако лепо живело, чак много 
лепше него тада на Балкану”. Ово казивање о старој домовини Срба 
забележили су, првом половином 10. века, сакупљачи обавештења за 
цара Константина Порфирогенита, када се припремао да напише по-
менуто дело.

Константин Порфирогенит наводи да су у старој постојбини два 
брата наследила оца који је био кнез. Један син је остао у завичају, 
а други, „узевши половину народа отишао Ираклију, императору Ро-
меја”. Цар је „са радошћу примио Србе и дао им земљиште у области 
Тесалонике, где су се населили на подручју Сервије”, дајући јој тада 
овај назив.

Из података које презентује Константин Порфирогенит, Ђорђе 
Сп. Радојчић извлачи закључак: „Срби су своју стару домовину нази-
вали Бојком, али и Србијом, српском земљом. Казивали су да су у њој 
били од давнина настањени”. Срби у Захумљу су знали да је „њихов 
кнез од Висле”.
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Украјински историчари В. М. Мељник и Е. В. Шишкин у раду 
„Најранија етничка историја Јужних Словена”, на основу података 
које даје Константин Порфирогенит, закључују да, „пошто се из по-
стојбине није иселила сва маса српског становништва, већ је на Карпа-
тима остао велики број Срба, односно Бојки, преостали у Карпатским 
горама Бели Срби и Бојки ушли су као етничка компонента у почетку 
у русински, а затим у украјински елеменат источног Словенства”.

Да се Бојкија у раном средњем веку звала и Бела Србија, однос-
но Србија, сведочи и назив њеног западног дела, према Тиси, који 
се вековима називао Српска земља, а сада Срибна, односно Сребрна 
земља.

Постоје различите претпоставке о пореклу назива Бојки. Више 
истраживача, међу којима и Н. А. Бескид, тврди да је словенско племе 
Бојки добило име по келтском племену Боји, које се временом пову-
кло са овог подручја. Могуће је, образлаже своју тезу Бескид, да је 
међу Словенима остао некакав незнатан део племена Боја, који је, жи-
већи усред владајућег народа, добио име Бојки, све док се није слио 
потпуно са општом масом и, пословенивши се, оставио своје име сло-
венском племену. У прилог тврдњама о сродству садашњег станов-
ништва Бојкије са Србима, Бескид наводи низ заједничких топонима, 
као што су: Топла, Топлица, Дубрава, Коритник, Ломница, Мајдан, 
Луково, Лукавица, Каменица, Слатина итд.

В. М. Бегринец у раду „О Бојкијима и о њиховом пореклу” наводи 
да су Бојки директни потомци Бојиска, који су, „прошавши терито-
рију савремене Украјине с краја на крај, узели учешћа у етногенези 
Словена, сачувавши при томе свој етнички назив у поједностављеном 
облику”.

Савремени украјински истраживач М. Л. Дудаш у књизи „Бојков-
штина” образложење везе о пореклу Бојки почиње питањем: „Није ли 
могла постојати у далекој прошлости нека група Словена која је носи-
ла име Бојки?” Они су се могли, наставља Дудаш, са неким огранком 
Срба преселити на Балкан, „остављајући собом етнички назив, који се 
утврдио као територијални назив за њихову некадашњу територију”. 
Могуће је да се у неком времену овај назив пренео и на становништво 
које је насељавало поменуту територију, сачувавши се до данас у на-
зиву украјинске етничке групе Бојки.

У блискости становника Бојкије у Украјини са Србима на Балкан-
ском полуострву, говори у својим антрополошким радовима украјин-
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ски научник В. Б. Бунак. На основу свестраних вишегодишњих 
истраживања, дошао је до закључка да се у Бојкији наилази на антро-
полошки тип близак Јужним Словенима, односно Србима.

Питањем говора Бојки бави се и „Карпатски дијалектолошки ат-
лас”, у којем се наводи да су још у 19. веку слависти обратили пажњу 
на присуство карактеристика које повезују украјински са јужносло-
венским језицима, првенствено са српским језиком. У говору Бојки 
налази се мноштво речи које су општепознате у српском језику, а 
„којих нема у украјинском језику на истоку од Дњестра”.

Поседи деспота Стефана Лазаревића

После осам векова, Срби се поново помињу у Бојкији. Било је 
то у време када је српски деспот Стефан Лазаревић добио поседе у 
Бојкији, чије се седиште налазило у Мукачеву.

Продор Турака крајем 14. века у српске земље условио је сео-
бе Срба на подручје Панонске низије, у Угарску. Овде их прихватају 
угарски краљеви, јер су у њима видели живи бедем који ће обезбеђи-
вати јужне границе Угарске према Турцима. Пошто се после Ангорске 
битке 1402. године ослободио турског вазалства, добивши од визан-
тијског цара деспотску титулу, Стефан Лазаревић се окреће угарском 
краљу Жигмонду, признајући његову врховну власт. За узврат, добио 
је широм Угарске пространа имања и бројна утврђења, која поверава 
на управу српској властели. Властела у утврђења и на имања доводи 
оружану пратњу, али и народ који се склањао испред Турака.

На крајњем североистоку својих поседа деспот Стефан Лазаре-
вић је добио властелинство у Мукачеву, на западу данашње Украјине. 
За кастелана Мукачева поставио је Николу Раца, односно Расцијана - 
Србина, јер су Мађари Србе називали Рацима. О кастелану и Србима 
први документ говори 1424. године. Други и последњи пут Никола 
Рац се изричито помиње 1430. године. Обе повеље као и она из 1429. 
године која се адресује само на кастелана Мукачева, говоре о отимању 
суседних поседа, а друга о бесправном убирању царина, што су биле 
честе појаве у средњем веку. Помињање кастелана Раца 1424. и 1430. 
године сведочи да је овај властелин управљао градом у време српских 
деспота Стефана Лазаревића и Ђурђа Бранковића.

Почетак владавине кастелана Николе Раца подручјем Мукачева 
историчар Петер Рокаи, у раду „О најранијим додирима Срба и Ру-
сина”, ставља раније, а не у време првог његовог помињања. Наиме, 
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мађарски историчар Пал Енгел почетак власништва деспота Стефана 
Лазаревића над Мукачевом ставља око 1423. године.

У настојању да лоцира период владавине Николе Раца над ут-
врђењем Мукачевом, Петар Рокаи условно помера унапред године 
које су претходиле, полазећи од податка да је претходни кастелан Ла-
дислав Палоци последњи пут поменут 1419. године. То значи да се 
година почетка управљања Николе Раца Мукачевом налази између 
1419. и 1424. године. Што се тиче последње године његове управе, 
датум треба тражити између његовог последњег помињања 1430. и 
првог помињања наследника Ладислава Гестија 1433. године.

Становништво овог подручја били су православни Русини, чији 
су преци ову област насељавали вековима.

Нова Сербија

Сплет различитих околности претходио је сеобама Срба из Војне 
границе половином 18. века у Украјину, која се налазила у саставу 
Руског царства.

Губећи из дана у дан поверење у бечки двор, не желећи да дођу 
на власт угарског племства, изложени прогонима сваке врсте, пре све-
га однарођавању, Срби су у православној словенској Русији видели 
„обећану земљу”, у којој ће наћи заштиту и нови завичај.

Интересовање Русије за православно и словенско становништво 
на балканско-панонском простору имало је у основи, сем емотивних, 
и стратешко-политичке разлоге који су били у функцији остваривања 
интереса на југу Европе. Поред ових разлога, Срби су, као организо-
вани ратнички народ, били погодни за обезбеђивање јужних граница 
Русије према Турцима и Татарима, односно за остваривање давнашње 
жеље ове моћне царевине да избије на обале Црног мора.

Идеја о сеоби Срба у Русију јавила се у годинама које су усле-
диле после Велике сеобе. Прве исцрпније вести о Србима у јужној 
Угарској послао је царском руском двору кнез Прокопије Богданович 
Возњицин, руски посланик у Бечу, представник Русије на прегово-
рима о закључивању мира између хришћанске коалиције и Турске, у 
Карловцима 1699. године. Тада је боравио у неколико манастира на 
Фрушкој гори, где је сазнао о жељама Срба.

У време Ракоцијевог устанка (1703-1711), када су Срби као народ 
били егзистенцијално угрожени, њихови представници почињу да се 
обраћају руском цару, тражећи да их прими под своје окриље. Поје-
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динци су почели да одлазе у Санкт Петербург како би цару изложили 
своје жеље и захтеве. Тако је већ 1704. године Пана Божић, обрштар 
из Титела, отишао у Русију да замоли цара Петра Великог да Србе 
прими за своје поданике. Срби су, истиче Божић, „увек на служби про-
тив муслимана без сваке плате и требовања за једино православље”.

........................................

Да би се подстакло досељавање Срба у Русију, основана је по-
себна царска комисија са широким овлашћењима, што је подразуме-
вало све послове од врбовања, преко прихватања и смештаја досеље-
ника на посебно одређена места, организовања насеља и њиховог 
укључивања у војно-територијални систем, до обезбеђивања насеља 
и њиховог укључивања у војно-територијални систем, до обезбеђи-
вања финансијских средстава за ту намену. Руски цар Петар Велики 
је 1723. године упутио Јоана Албанеза у српске земље, мислећи на 
Војну границу у Потисју и Поморишју. Тада му је дао Позивну гра-
моту, којом се обратио свима који су били спремни да ступе у руску 
службу изражавајући решеност да формирају неколико коњичких пу-
кова састављених од Срба.

Позивна грамота и акција Јована Албанеза дали су одређене 
резултате. Тако се 1724. године на подручју Украјине доселило око 
хиљаду Срба; формирана је Српска команда, која је 1727. године пре-
формирана у Српски хусарски пук. После повратка из рата против 
Персије, пук је размештен између тврђава Тора и Линије, а српским 
војницима обезбеђена је земља за обраду. Српски хусарски пук орга-
низован је на начин који је много подсећао на систем Војне границе 
у Аустрији.

Следећи талас досељавања Срба на подручју Украјине уследио је 
1747. године, када су дошли српски граничари из Поморишја на челу 
са Петром Текелијом, који је постао командант Српског хусарског 
пука, добивши велика признања од руског царског двора.

Пјотр Аврамович, како су Руси звали Петра Поповића Текелију, 
пронео је породично име од Немачке до Кавказа.

Међу Србима који су се у 18. веку одселили у Русију, Петар Теке-
лија досегао је највиши чин и остварио блиставу војничку каријеру. 
У војну историју Русије је ушао половином 18. века и остао до данас. 
Унук Јована и син Ранка Текелије, заповедника Поморишке грани-
це, рођен је 1720. године у Араду. Као 21-годишњи младић одлази на 
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бојиште у време када је беснео рат за наслеђе аустријског престола. 
Уместо оца, предводио је арадску компанију. После седам година вра-
тио се у Арад славом овенчан. Овде се повела расправа између оца и 
сина о томе ко ће командовати Компанијом у миру. Пошто је био ис-
тиснут, затражио је и добио „отпуст из аустријске службе” и отишао у 
Русију, где је примљен са поручничким чином.

По доласку у Русију укључен је у састав Српског хусарског пука. 
После неколико година, 1751. добио је чин капетана. До тог времена 
одлазио је више пута у завичај у Поморишје да врбује развојачене 
граничаре да пређу у Русију. Као „поузданик” руског цара, Текелија 
је био прогањан од аустријских власти, које су му на крају ускратиле 
гостопримство.

Нове војне успехе Текелија је постигао у руско-турском рату, који 
је отпочео 1757. године. У бици код Колиме био је тешко рањен. За 
заслуге у овом рату добио је чин потпуковника.

У руско-пруском рату главнокомандујући фелдмаршал Салтиков 
поверио је Петру Текелији команду над посебним „летећим одредом”. 
У овом рату Текелија се истакао у бици за Берлин. У извештају ге-
нерала Чернигова је забележено: „Потпуковник Текелија са Српским 
пуком и Козацима, храбро је напао непријатеља о чему сведочи хиља-
ду заробљених”. Од Врховне команде тражио је да буде награђен ви-
шим чином. Пуковнички чин је добио приликом освајања Толберга, 
који је заузео Српски хусарски пук.

По завршетку Седмогодишњег рата 1763. године у коме се иста-
као, Петар Текелија је постао командант Српског хусарског пука. На 
челу ове јединице био је и у време када су руске снаге интервенисале 
у Пољској 1767. године. За „разборито командовање” Војна колегија 
га је унапредила у чин бригадира.

У новом руско-турском рату 1768. године посебно се истакао у 
бици код Хотина, када је извршен продор преко Дњестра.

Нове победе постигао је у Фокшану у Молдавији и Браили на 
Дунаву. После битке код Рјабаја Могиле, у којој се Текелија истакао, 
главнокомандујући Румјанцев, у рапорту царици, посебно истиче ње-
гов допринос победи. За заслуге у бици код Когула 1770. године добио 
је Орден Свете Ане И степена и унапређен је у чин генерал-мајора. 
На крају рата, 1774. године постаје генерал-пуковник и добија Орден 
Светог Георгија. Постављен је за војног команданта Новоросијског 
краја.
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Устанак Јемељана Пугачова (1773-1775) усталасао је редове Ко-
зака и актуелизовао њихово питање. Реч је била о њиховом положају у 
Запорошкој Сечи. Пошто је централно утврђење Сеч опколио са јаким 
војним снагама, Текелија је сазвао скуп запорошких старешина и про-
читао им Манифест царице Катарине II о укидању Запорошке Сече у 
Украјини. Првобитно јединствено негодовање Козака претворило се у 
међусобне поделе, да би се, на крају, помирили са судбином. Текелија 
је захваљујући свом богатом војно-дипломатском искуству успео да 
развојачи Запорошку Сечу „без проливања и једне капи крви”. Ово 
је утрло пут организованој државној колонизацији и успостављању 
царске власти на овом немирном подручју.

У знак признања за умиривање Козака, Петар Текелија је од цари-
це Катарине II добио Орден Светог Александра Невског . Нешто кас-
није унапређен је у чин генерал-аншафа и постављен за команданта 
посебне армије од 18.000 људи, чији је задатак био да штити државне 
границе на обалама Црног мора.

На немирној руско-турској граници 1778. године поново је дошло 
до рата. Под командом кнеза Потемкина налазили су се Кримски кор-
пус Суворова и Кавкаски корпус Текелије.

Усред ратног похода Текелија је несрећно пао с коња и тада је 
тешко повређен. Тиме је његова војничка каријера дефинитивно била 
завршена.

После пензионисања Петар Текелија се повукао у Новомиргород, 
„шанац који су пре три и по деценије населили његови земљаци из 
Цесарије”. био је веома богат. На његовом имању радило је око пет 
хиљада људи. Почетком 1792. године, „својим славним делима и жи-
воту, конце постави. Јуначки обучен, на канабету седећи смерти је у 
очи погледао и умрео”.

Потиска и Поморишка граница укинуте су 1741. године. Тада је 
питање сеобе Срба у Русију још више актуелизовано. Ово је подсти-
цала и пропаганда коју су водили Срби у служби руског цара и кон-
зуларни представници Русије у Бечу. По том задатку међу граничаре 
у Поморишју и Потисју долазили су поред поручника Петра Текелије 
и капетани Гаврило и Димитрије Перић. Поморишци, који су били 
најупорнији у жељама да се иселе у Русију, обратили су се руском по-
сланику у Бечу грофу Бестужеву и замолили га да посредује код цара 
да их прими „због њихове храбрости, благочестија, сродства и неиз-
мерне преданости руском цару”. Извештавајући о овој молби руску 
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царицу Јелисавету, Бестужев је нагласио: „Када је ствар дошла дотле, 
да бечки двор својевољно себе лишава храбре српске војске, то нам 
остаје да се прижељно постарамо да је придобијемо за себе”.

Прву групу, са око 4.000 људи, из Поморишја и Потисја, али и 
других српских крајева, повео је у Украјину, другом половином сеп-
тембра 1751. године, пуковник Јован Хорват. Претходно је на предлог 
Дворског ратног савета од царице Марије Терезије добио „отпуст из 
војске”, као и пасоше за официре које је повео. Граничари су преко 
Токаја стигли у Кијев 10. октобра 1751. године.

Вођа сеобе Јован Хорват је крајем 1751. године дошао у Санкт 
Петербург, где је уручио молбу царици Јелисавети Петровној да Ср-
бима дозволи да се населе на територији Руског царства. После краћег 
времена, 24. новембра 1751. године издат је Указ царице Јелисавете 
„О примању у поданство Срба који желе да се населе у Русију и служе 
у посебним пуковима и одређивању на граници према турској стра-
ни погодних места за насељавање, о одређивању плате коњици према 
платама у хусарским пуковима и подређивању тих пукова Војној ко-
легији”. У Указу је још истакнуто да је жеља српских досељеника да 
живе и служе у држави исте вере, блиске по духу, традицији и језику. 
Нису наведени никакви други разлози, нити је поменуто незадовољ-
ство српских граничара изазвано развојачењем Потиске и Поморишке 
границе. У царичином указу је стајало: „И пошто насељавање тог на-
рода који први пут долази у нашу царевину, како за нашу војну служ-
бу, тако и за умножавање станишта у пустим местима, никако друга-
чије до врло корисно може бити, ми смо, премилостиво изражавајући 
нашу спремност да прихватимо тај народ указом од 13. јула ове годи-
не, нашем посланику грофу Бестужеву Рјумину наредили да помену-
тог пуковника Хорвата обавести да смо дали нашу царску сагласност, 
да ћемо не само њега и официре, него и све друге припаднике српског 
народа који пожеле да дођу у нашу царевину, све њих, као људе са 
којима нас веже иста вера, у службу и поданство наше примити”.

Основна намера, изречена у Указу, била је да се досељеницима 
пружи сва могућа помоћ, „како би се, уживајући нашу царску милост, 
могли на најбољи начин, а својим породицама усталити на новом ме-
сту, тако да тај новопридошли у нашу царевину народ не само не буде 
разочаран и гурнут другима, већ да показаном добром вољом и кори-
стима од нашег поданства и верности буде привучен да у још већем 
броју дође и насели наше крајеве”.
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Неколико дана касније уследио је Указ Сената под називом „О 
насељавању на руским границама српских досељеника”. У Указу се 
наводи да Срби треба да буду „погранична милиција”, као што су 
били и на аустријској граници. Држава се обавезала да ће за досеље-
нике издвојити земљу погодну за обрађивање и пружити им помоћ 
у грађевинском материјалу. Све остало су граничари морали да обе-
збеђују сами. Исто тако, Сенат је дозволио српским досељеницима 
да могу „да граде цркве у својим насељима и да о томе обавештавају 
Свети синод, а свештеницима, само оним при пуковима, обезбеђује се 
плата према платама у хусарским пуковима. Остале свештенике при 
црквама саграђеним у одређеним насељима, као и школе, уколико им 
буду потребне, досељеници морају издржавати о свом трошку”. На тај 
начин, Руска држава је питање школовања српске деце на матерњем 
језику као и вероисповести препустила искључиво досељеницима, не 
обезбеђујући им финансирање.

Српски досељеници нису подизали сопствене школе, али су диза-
ли цркве. било их је тридесетак, а налазиле су се под јурисдикцијом 
Кијевске митрополије Руске православне цркве. Касније су биле 
прикључене Перејенославеноборипољској епархији. У Новој Сербији 
је био подигнут и српски манастир. За архимандрита је био одређен 
калуђер Софроније, који је избегао из Србије. Било је покушаја да се 
оснује српска епархија. Чак је за епископа предвиђен Симеон Конча-
ревић. Од тога се ипак одустало, јер је на овом подручју била орга-
низована Руска православна црква. Сматрало се да две православне 
цркве на истом подручју нису потребне.

Остварујући царску повељу, Сенат је 11. јануара 1752. године из-
дао Даровну повељу генерал-мајору Јовану Хорвату о оснивању два 
хусарска и два пандурска пука, о подели земље, давању плата, приви-
легија и права, као и о додељивању имена овом подручју - Нова Сер-
бија, док је новоподигнуто утврђење добило назив Света Јелисавета, 
из којег се развио Јелисаветград. Убрзо је, 3. фебруара 1752. године, 
уследила Инструкција Сената која је носила назив „О насељавању у 
задњепровским местима Срба и других народа који су дошли са гене-
рал-мајором Хорватом”. Инструкцијом Сената било је регулисано и 
пребацивање Срба из Кијева у места њиховог сталног смештаја, од-
носно на територију Нове Сербије.

У новој постојбини Срби су се населили источно од Буга и Су-
хиње, од Дњепра према истоку, а јужно од линије која спаја ушће Виса 
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у Сухињу, на истоку до ушћа Тјасмина у Дњепар. Била је то терито-
рија Нове Сербије. Настала су следећа насеља: Надлак, Печка, Јено-
поље, Павлиш, Глоговац, Шајтин, Семлак, Цубиљ, Цибуљево, Вара-
дин, Панчево, Вршац, Владимировац, Кањижа, Сента, Бечеј, Турија, 
Надлај, Мартонош, Моширин, Чонград, Фелдвар, Бешка, Митровица, 
Вуковар, Косовка, Иванковци, Суботица.

Заповедник је постао генерал-мајор Јован Хорват. У саставу ко-
манде су се налазили потпуковници Јован Чарнојевић, Михајло Про-
дановић и Михајло Хорват, мајори Никола Чорба и Јосиф Денаро, 
капетани Јосиф Цветановић, Максим Вујић, Јован Михок, Лазар Се-
резлија и Лука Поповић.

Славјаносербија

За све то време становништво које је остало у Поморишју при-
премало се за масовни покрет у Русију, на подручје данашње Украји-
не. Ситуација је постала крајње критична. Запретила је опасност да 
читава Војна граница опусти. Командант Баната генерал-мајор Карл 
Леополд фон Енгелсхофен, да би одржао ред, морао је да позове у 
помоћ одред оклопника. Царица Марија Терезија је издала наредбе 
жупанијским властима да обзирније поступају са граничарима, док 
је српском народу упутила проглас у којем је саопштила да ће они 
који желе да остану у статусу граничара морати да се преселе на под-
ручје Баната, где ће три године бити ослобођени од плаћања дажбина. 
У исто време, царица је издала Казнени патент уперен против аге-
ната који су наговарали Србе на сеобу. На темељу његових одреда-
ба предвиђено је да агенти и њихови јатаци могу бити ухапшени и 
предати суду. У случају доказане кривице чекала их је смртна казна. 
Србима је било изричито забрањено да примају или траже ратну или 
цивилну службу страних сила.

Уместо да се ситуација смирује, она се све више компликовала. 
Тако су коморске власти биле против било каквог компромиса, а ис-
трајавале су у намери да се Срби иселе на нову границу на Дунаву, 
или да потпадну под жупанијску власт. Колика је била одлучност 
Срба да се селе и колико је било незадовољство аустријском управом 
и одбојност према укључивању у угарске жупаније, најбоље сведо-
чи податак да су они били спремни да, уколико не добију отпуснице, 
пређу у Турску, „јер им тамо веру не дирају”.
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Бечки двор је известио руску царицу Јелисавету Петровну како 
се међу Србима „развило криво мишљење да су они слободан народ и 
да могу ићи куда хоће”. Даље је наглашено: „Код њих се јавила непо-
слушност према царским наредбама а зло је толико нарасло да су ради 
његовог сузбијања били присиљени да употребе присилна средства”.

У покушају спречавања преосталих граничара да се одселе у Ру-
сију умешао се и карловачки митрополит Павле Ненадовић, молећи 
царицу Марију Терезију да са своје стране све учини не би ли приво-
лела његове вернике да одустану од сеобе.

Годину дана после прве сеобе Срба у Русију, уследила је нова 
1752. године, под вођством пуковника Јована Шевића и потпуковника 
Рајка Прерадовића.

На том путу српски народ је преживљавао праву драму, коју је 
Милош Црњански дочарао у Сеобама: „Те јесени године 1752, по-
следњи транспорти оних, који су се селили у Русију, пролазили су 
кроз хунгарску земљу и прелазили Тису, као што сербски сватови и 
сербски погреби иду”. Све се то одвијало „уз лелек и смех, уз плач и 
кукњаву и смејурију. Водили су их официри, као пре у рат, а бројала 
их је, и јављала у Кијев, росијска мисија у Токају. само нити је ко 
имена њихова знао, нити ко иде, а ко остаје, ни ко се креће, ни ко за-
држава. Него су личили на олују и поплаву”.

Колоне српских граничара стигле су у Кијев „месеца декемврија 
године 1752”. Били су импресионирани његовим сјајем. Ово њихово 
расположење описао је Милош Црњански: „После оних колиба и ро-
сијских стражара, са кровом од сламе, под којима је ноћио, на путу, за 
Кијев, на брегу, тврђаве, цркве, рађевине горње вароши, чиниле су се, 
трептаве, као нека росијска царска круна, која се, у то доба, међу тим 
отпуштеним официрима, замишљала, сва у драгом камењу. Софијска 
катедрала, Андријевска црква, Печерска лавра, Златна капија, у снегу, 
на брду, учинише се тим досељеницима, првих дана, као грађевине, 
не људских руку, него као да их је нека луда уобразиља градила, у 
снегу и леду”.

Царица Јелисавета Петровна је 17. маја 1753. године донела одлу-
ку којом је одредила да се српски граничари населе од Бахмута до 
Лугања, према Дону. Све олакшице и привилегије које су годину и по 
дана раније добили досељеници у Новој Сербији биле су потврђене и 
за оне којима је наложено да се населе у област која је названа Славја-
носербија. То је потврђено и указом од 21. маја 1753. године. Насеља-
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вање српских граничара у Славјаносербију, са седиштем у Славја-
носербску, одвијало се по плану израђеном за размештање српских 
досељеника у Новој Сербији. Штаб се налазио у тврђави Луганску, 
коју су Срби подигли 1755. године.

За разлику од досељеника у Нову Сербију, они који су пристизали 
у Славјаносербију били су припадници разних народа. Поред већин-
ских Срба, доселили су се и Бугари, Власи, Цинцари и Грци.

Командант је био генерал-мајор Јован Шевић. У руководству су 
били и виши мајор Петар Шевић, капетан Симеон Пишчевић, Иван 
Миоковић, Стеван Сабов, Игњат Миоковић, Ђорђе Премић и Кон-
стантин Јузбаша. У команди пуковника Рајка Прерадовића били су 
потпуковник Максим Зорић, капетан Иванишевић и други.

Живот у Славјаносербији је у својим „Мемоарима” описао Симе-
он Пишчевић, капетан једне од граничарских рота.

Симеон Пишчевић потиче из старе српске племићке породице 
пореклом из Паштровића. Отац Стефан био је капетан и заповедник 
Шида. Родитељи су се трудили да га „што боље упуте у науке”. Већ у 
петој години научио је да чита и пише на матерњем језику.

.....

У рату за наслеђе аустријског престола граничари су 1744. године 
упућени на фронт на Рајну. Нашли су се у саставу Подунавског пука, 
којим је командовао мајор Вук Исаковић.Као писар у његовом штабу, 
млади Пишчевић је видео и забележио многе догађаје.

Када су се вратили из рата, „милитаре” је очекивало непријатно 
изненађење. Управо у то време, Дворски ратни савет је донео одлуку о 
распуштању Земаљске милиције и на подручју Подунавско-славонске 
границе.

Непоколебљиво решен да иде у Русију, после неколико година 
Пишчевић се упутио у Темишвар, генералу Енгелсхофену. Он је, као 
војни гувернер Баната, чија се надлежност протезала и на подручје 
Подунавља и Славоније, био задужен да распореди „милитаре” у је-
динице на ново подручје Војне границе.

У „Мемоарима” Пишчевић каже да га је Енгелсхофен покушао 
да одврати од намере да се исели у Русију, упозоравајући га да се не 
угледа на примере старијих, који су, огорчени на Мађаре, одлазили у 
Русију. Не поричући да ће Срби у Русији бити лепо примљени, нагла-
сио је да је све то „руска политика”, јер ће се Срби тамо „изгубити и 
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преокренути, и унуци и праунуци неће знати право порекло своје”, 
што им се у Аустрији не би догодило.

Уважавајући речи генерала, Пишчевић је остао непоколебљив у 
одлуци да оде у Русију, тражећи од њега „отпуст” из аустријске војске. 
На крају га је и добио!

Са „отпустом” Пишчевић је отишао пуковнику Јовану Шевићу, 
који је као предводник планиране сеобе, од руске царице Јелисавете 
Петровне добио генералски чин, с правом да додељује чинове оним 
официрима који ће му се придружити. Пишчевићу је доделио чин ка-
петана.

У „Мемоарима” Пишчевић наводи да је са породицом за Русију 
кренуо 24. октобра 1753. године из Петроварадина. Пролазио је кроз 
Сентомаш (Србобран) и Сегедин. За Токај „пут је био тежак, а киша 
падала сваки дан”. Тамо је наишао на другачије пределе: „Од Токаја 
почеле су да нам се указују планине, почели су уски путеви”. Пред 
пољском границом „ушли смо у велика брда и стене”, наставља Пиш-
чевић своје казивање о путу из завичаја у Русију. Када су сишли са 
планине, сместили су се у пољско село Дукљу. Одавде према Жулкви, 
пут је био подношљив да би поново постао „тежак и неугодан”. Стиг-
ли су, после великих перипетија, у град Броди.

.....................
У Шељеговку је приспео 22. децембра 1753. године. Ишао је 

даље. У Кијеву 24. децембра 1753. године завршава путовање дуго 
два месеца.

На подручју Славјаносербије Пишчевић је дошао августа 1754. 
године.

У „Мемоарима” је оставио аутентично сведочанство о природи и 
животу наших граничара на тлу Украјине: „Када је настало пролеће (а 
у тим крајевима клима је врло блага и пролеће рано почиње)... цела та 
пустиња је подељена на два дела, а сваки тај део на чете или шанчеве. 
Обележене су границе и, поред речица, земљиште које ће се обрађи-
вати. Планови су затим послати Војној колегији на одобрење, и док 
се све то није довело до краја прошло је лето и почела је дуга зима...”

„Господа генерали”, каже даље Пишчевић, „издали су наређење 
и распоред куда и у који шанац који од капетана да иде. Капетанима 
су додељени официри, а наредбом да пођу на своја места и започну 
одмах изграђивати насеље. Мени је припао шанац поред реке Донеца; 
место се звало Рајевка. Шума ми је била близу.”
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Досељеници су се нашли у сасвим другој земљи од оне коју су на-
пустили. Пишчевић о томе каже: „Пали смо у праву и чисту пустињу 
и сви смо, а нарочито они поред реке Лугана, видели шта значи тежак 
живот. Нити смо имали где главу да склонимо, нити смо знали одакле 
да почнемо. Све нам је требало, а нисмо имали ништа”.

Опис насеља у Славјаносербији Пишчевић наставља речима: 
„Живот у нашој насеобини прве године био је као, на пример, жи-
вот несрећних бродоломаца које су морски таласи избацили на пусто 
острво, па се тамо хранили земљом, корењем, рибама, птицама и звер-
кама које улове. Тако смо пали и ми на ту голу степу, на земљиште на 
коме од створења света нико није живео и где се ни за какав новац 
ништа није могло набавити. Када је неком нешто затребало, морао је 
ићи по неколико дана до места где би ту ствар по високој цени најзад 
нашао”.

Упркос свему, тешкоће су превазиђене, о чему Пишчевић пише: 
„Те невоље смо имали само прве године. Касније се све поправило. С 
пролећа смо почели сејати жито, радити баште, гајити крупну и ситну 
стоку и све врсте живине и живот нам је постао лакши”. Затим на-
ставља: „Касније смо нашли пут реком Доном за Черкаск и Таганрог, 
пристаниште на Азовском мору у које су Грци из Цариграда довозили 
вино и другу робу”.

Овако је Симеон Пишчевић почео живот у украјинској земљи. 
Није ни слутио каква га блистава каријера очекује као будућег гене-
рал-мајора, човека од великог поверења руског царског двора, којега 
су слали у деликатне дипломатске мисије.

Три деценије после доласка у Русију, написао је „Мемоаре”. 
Пишчевићеви унуци и праунуци нису знали српски језик и постали 
су Руси. Пророчански су се оствариле речи генерала Енгелсхофена, 
које је изговорио пред младим Пишчевићем у Темишвару, у освит се-
обе Срба у Русију.

Нова Сербија и Славјаносербија као граничарска подручја по-
стојале су нешто више од деценије. Манифестом царице Катарине 
1762. године и Указом руске владе 1764. године укинуте су Нова Сер-
бија и Славјаносербија и укључене у састав нових губернија. Разлог 
се нашао у томе што су, продирањем Русије према југу, према Азов-
ском и Црном мору, српска граничарска подручја постала излишна 
као што се две деценије раније десило са граничарским подручјем у 
Хабзбуршком царству!
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Руском царству Срби су у време постојања граница, а и по њихо-
вом укидању, добро послужили у ратовима који су на разним страна-
ма вођени другом половином 18. века.

Вести о Србима који су се одселили у Русију педесетих година 
18. века било је и век касније, у време припрема за обележавање сто-
годишњице доласка Срба из завичаја у украјинске степе. О томе дра-
гоцене податке даје писмо официра у пензији Павла Арсенијевића из 
Јелисаветграда, упућено патријарху Рајачићу 1852. године. У њему 
Арсенијевић помиње потомке знаменитих Срба који су живели на 
бившем подручју Нове Сербије и Славјаносербије. Тако се помињу: 
Хорвати, Шевиши, Прерадовићи, Стратимировићи, Кнежевићи, 
Вујићи, Петковићи, Аврамови, Радивојевићи, Дуке, Степанови, Жив-
ковићи, Хаџићи и други. Сем реченог, Арсенијевић даје драгоцене 
податке и о насељима, упркос чињеници да у већини њих у то време 
готово да није било Срба. Прослава за обележавање стогодишњице 
сеоба је припремана у Славјаносербску у Јекатеринославској губер-
нији. Планирало се да се у овом насељу подигне споменик Јелисавети 
Петровној, за чије су се владавине Срби овамо населили.

Одсечени од сопствене етничке матице, у православној и словен-
ској средини, Срби су се убрзо претопили у Украјинце. Тако је век и 
по после досељавања остало само око хиљаду Срба у овом подручју 
Украјине. Данас припадају историји.

Драму српског народа који се населио у Нову Сербију и Славја-
носербију и за неколико деценија нестао, описао је Милош Црњански 
у „Сеобама”: „Сви они који су се иселили, да избегну иго паорства 
у Аустрији, гинули су и умирали и сахрањивани безимени у руску 
земљу, коју је убрзо преплавио руски народ... Ти паори, међутим, који 
су своје кости посејали у земљу, која су је Нова Сербија назвали, заси-
пали су имена својих села, која су у срцу носили. На географску карту 
Русије и Европе за вечност”.

Духовна академија у Кијеву
Током 18. и 19. века неколико десетина Срба учило је на Духовној 

академији у Кијеву. Под овим именом настала је 1819. године. Из-
расла је из виших училишта при Кијево-печарској лаври. Први облик 
духовног училишта јавља се 1615. године у постојању Братске школе. 
Настала је у време агресивних покушаја католичке цркве да поунијати 
православне Украјинце. Из ове школе настала је 1632. године Кије-
во-могиљанска колегија, коју је основао митрополит кијевски Петро 
Могила. У то време било је то једино више училиште у источно-пра-
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вославном свету. До даљег развоја духовног образовања међу право-
славнима у Руском царству дошло је 1701. године, када је цар Петар 
Велики основао Кијево-могиљанску академију. Коначно, у време цара 
Александра И, 1819. године, основана је Духовна академија у Кијеву.

Највећи број српских слушалаца Кијевске академије забележен 
је у периоду од 1722. до 1762. године, када је овде студирало 28 Срба 
из разних крајева. у мањем броју, студената Срба је било све до Пр-
вог светског рата. Најчешће су били стипендисти које је школовала 
Српска православна црква.

Јовану Рајићу, теологу и историчару, једном од најобразованијих 
Срба у 18. веку, припада почасно место међу студентима који су се 
школовали на Кијевској академији. Рођен 1726. у Карловцима, шко-
ловање је отпочео у руској школи у родном граду, средњу је учио у 
Коморану и Шопрону, да би се 1753. године уписао на Кијевску ака-
демију. Овде је изучавао аутентично учење православне цркве, неоп-
ходно Србима северно од Саве и Дунава, али и у другим крајевима, 
да се одбране од покушаја католичке цркве да их поунијати, чему су 
једнако били изложени и Украјинци. У време доласка Јована Рајића, 
Кијев је уживао глас другог Јерусалима. За време његових студија, на 
Академији су учила још два Србина: монаси Јосиф и Исаија, које је 
1754. године генерал Јован Хорват ангажовао као учитеље и свеште-
нике у Новој Сербији.

...........
Због високе личне културе и широког образовања, Јован Рајић је 

био најпогоднија личност да одговори овом сложеном и деликатном 
задатку. То га је подстакло да се већ следеће, 1757. године врати у 
Кијев, да би студирао историју. Теоретски припремљен, креће у Све-
ту гору и у тишини манастира Хиландара отпочиње мукотрпан рад 
на проучавању грађе за писање историје свог народа. Истражујући 
више од три деценије у разним срединама, израдио је „Историју раз-
них словенских народов, наипаче Болгар, Хорватов и Сербов”, која је, 
као четворотомно издање, изашла 1794. године. Умро је 1801. године.

Макарије Петровић, рођен 1734. у Темишвару, представљао је 
значајно име у православној теологији. Школу је завршио у родном 
граду, а по препоруци владике Висариона Павловића, почетком педе-
сетих година 18. века, учио је на Духовној академији у Кијеву. После 
студија у Москви, закалуђерио се и убрзо постао архимандрит мана-
стира у Тверу. Овде је постао ректор семинара. Важио је за великог бе-



БРАТСТВО262

седника, а његови говори су постали узор руског беседништва. Најви-
ши домет постигао је радом „Систем теологије”, који је објављен на 
руском и латинском језику дочекавши више издања. За ово значајно 
дело је речено: „Логичним распоредом, јасноћом мисли и силином 
доказа, ова књига се уздизала од осталих свога доба”. умро је 1766. 
године.

Живојин Жујовић, рођен 1834, први пропагатор социјалистичке 
мисли у Србији, другом половином 19. века завршио је Духовну ака-
демију у Кијеву. По завршетку ове високе школе студирао је и у Санкт 
Петербургу, где се упознао са идејама руских револуционарних демо-
крата, чији је предводник био Николај Гаврилович Чернишевски. Под 
његовим утицајем критички се односио према стварности у Србији у 
време династије Обреновића. За свог кратког живота дао је запажене 
радове из филозофије, социологије и политичке економије са аспекта 
учења руских револуционарних демократа. Умро је 1870. године.

Светолик Ранковић, рођен у Моштаници 1863, завршио је крајем 
19. века Духовну академију у Кијеву. По повратку у Србију био је 
професор Богословије у Београду. Налазио се под снажним утицајем 
руских писаца, посебно Лава Николајевича Толстоја и Фјодора Миха-
иловича Достојевског. Критички је посматрао свет око себе. Подвла-
чио је тамне стране друштва у доба распада патријархалног живота. 
Његов реализам у књижевности тежио је истини о животу и човеку, 
са акцентом на психолошким истраживањима. Међу делима најпозна-
тији му је роман „Горски цар”. Умро је 1899. године.

Универзитет у Харкову
У оснивању и у првим годинама рада Харковског универзитета, 

почетком 19. века, Срби су имали запажену улогу.
У настојањима да унапреди високошколско образовање у Русији, 

цар Александар И Романов је одлучио да поред Московског, јединог 
универзитета на којем се настава изводила на руском језику, оснује 
универзитете у Санкт Петербургу, Казању и Харкову. Пошто су обе-
збеђена материјална средства и наставни кадар, Универзитет у Харко-
ву је отпочео са радом 1803. године. Међу наставницима су се нала-
зили и Срби.

Анастасије Стојковић био је најпознатији међу Србима на Хар-
ковском универзитету. Рођен 1773. године у Руми, завршио је сту-
дије физике у Гетингену, стекавши докторат из филозофије. У време 
када су се вршиле припреме за почетак рада Универзитета у Харкову, 
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Стојковић је управо завршио своје капитално тротомно дело „Физи-
ка”.

Припремајући „Физику”, прихватио је сугестију Доситеја Обра-
довића да је напише на народу разумљивом језику. „Физика” је била 
прво научно дело и ове области у Срба и значило је поуздан темељ 
потоњих природњачких студија.

Када се одлучио да отпочне своју професорску каријеру, Стојко-
вић је цару Александру И послао „Физику”. Пошто је овај рад добио 
високу оцену, на предлог руског цара Стојковић је примљен за профе-
сора на Универзитет у Харкову. 

........
Редовни члан Руске академије наука Стојковић је постао 1828. го-

дине. Умро је у Санкт Петербургу 1834. године.
Теодор Филиповић, рођен је 1778. у Руми, био је такође професор 

Универзитета у Харкову. Предавао је римско право. Овде је боравио 
кратко време, јер је већ 1804. године напустио универзитетску карије-
ру. У време боравка делегације српских устаника у Харкову, на чијем 
се челу налазио прота Матија Ненадовић, Теодор Филиповић јој се 
придружио, решен да све своје способности и радну енергију посвети 
своме народу, који се дигао на устанак. Са устаничком делегацијом, 
чији је био секретар и тумач, упутио се у Санкт Петербург, да би по-
сле обављене мисије дошао у Србију.

После формирања Правитељствујушчег совјета, на чијем се челу 
налазио прота Матеја, 1805. постао је његов први секретар. У Србији 
Теодор Филиповић је променио име у Божа Грујовић, које му је дао 
митрополит Стефан Стратимировић, „да га не би почем Австријан-
ци поискали као свог поданика”. Са Правитељствујушчим совјетом 
је 1806. године прешао у Београд. Тешко оболео 1807. године па је 
отишао код брата у Нови Сад, где је умро.

.........

Михаило Филиповић, млађи брат Боже Грујовића, рођен 1780. 
у Руми, радио је на Харковском универзитету. После одласка брата, 
неко време је живео у Харкову, да би отишао у Београд, где је постао 
најпре писар Правитељствујушчег совјета, а после братове смрти и 
секретар овог тела.

Глигорије Трлајић је рођен 1766. године у Молу. Студије филозо-
фије и математике завршио је у Пешти, да би као најуспешнији сту-
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дент прешао у Беч, где се бавио изучавањем римског и аустријског 
права. Као експерт за ове области постао је у Бечу секретар руског 
посланика Голицина. У Русију је прешао 1790. године где је био при-
ватни учитељ. Оснивањем Универзитета у Санкт Петербургу 1803. 
године постао је професор историје на Царском педагошком институ-
ту. Када је институт постао Виша правна школа, „постао је професор 
енциклопедије права свију старих и садашњих народа”. Приступно 
предавање одржао је у присуству цара Александра И. Овенчан сла-
вом, 1810. године прелази у Харков, где постаје професор права на 
тамошњем универзитету. Умро је 1811. године.

Вожд Карађорђе у Хотину

После пропасти српског устанка 1813. године многи виђенији 
устаници напустили су Србију. Вожд Карађорђе је, са делом вођства 
устанка, избегао у манастир Фенек.

„После дугог окапања и понижавања, којим га је бечки двор изло-
жио”, вожд Карађорђе Петровић је са породицом и у пратњи око две 
стотине избеглих српских устаничких породица напустио Аустрију и 
почетком 1815 године дошао у Санкт Петербург. На пријем код руског 
цара Александра И Романова чекао је пуних девет месеци. Када га 
је примио, руски цар га је произвео у чин генерал-мајора, одликовао 
Орденом Александра Невског и доделио му пензију. Међутим, није 
му дозволио да се врати у Србију, што је Карађорђе очекивао. Упутио 
га је у Хотин, на реци Дњестру, у данашњој Украјини. Руски двор је 
био уверен да ће на тај начин успети да са Карађорђем насели бројне 
избегле српске устанике са породицама у област Трансдњестровља, 
где би била организована Војна граница према Турској, као што је 
учињено пре шест деценија на подручјима Дњепра и Дона, односно у 
Новој Сербији и Славјаносербији.

Украјински град Хотин у историји је познат по многим битка-
ма, које су хришћанске војске водиле против Турака. Хотинску битку 
1621. када су Пољаци поразили Турке, које је предводио султан Осман 
ИИ, Иван Гундулић је опевао у „Осману”. Неколико деценија касније, 
код овог града је 1673. године пољски краљ Јан Собјески поразио тур-
ску војску и дефинитивно јој онемогућио продор на север Европе. Хо-
тин је у саставу Пољске остао до 1739. године, када се нашао у оквиру 
Руског царства. У руско-турском рату 1768. године Хотин је поново 
постао поприште велике битке. Овде се победом над Турцима про-
славио Српски хусарски пук, којим је командовао Петар Текелија. У 
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Руском царству град је остао до 1918. године, да би до 1940. био у Ру-
мунији. Од 1940, као део Бесарабије, прикључен је СССР-у, у саставу 
Украјине. Хотин се данас налази у Украјини.

У Хотину, далеко од завичаја, Карађорђе и његови сарадници 
проводили су дане, желећи да се врате у Србију и поново подигну 
устанак против Турака. У овом граду, једном од центара панхелени-
стичког покрета, ступају у контакте са припадницима Хетерије, који 
су се припремали за дизање општенародног устанка на Балканском 
полуострву, који би тамошње народе ослободио од вековног турског 
ропства.

.......

На тло родне груде Карађорђе је ступио 1817. године, четири го-
дине после пропасти устанка. За то време дошло је до многих проме-
на. На челу Србије, после успешно отпочетог Другог устанка, стајао 
је књаз Милош Обреновић. За разлику од Карађорђа, који се залагао 
за дизање устанка, Милош Обреновић је у битку за национално осло-
бођење кренуо путевима дипломатије. Трагичан крај који је доживео 
вођа Првог српског устанка, нечувен по свирепости, на симболичан 
начин је означио решеност кнеза Милоша Обреновића да се у борби 
за национално ослобођење ослања на сопствени национални програм, 
прилагођен општим међународним приликама.

Иза Карађорђа у Хотину је остала његова супруга Јелена са де-
цом. Пошто је одбила да се са Србима пресели у Новомиргород у не-
кадашњој Новој Сербији, изгубила је Карађорђеву пензију. На дозво-
лу да се врати у Србију чекала је све до 1831. године.

Срби у Одеси

Срби се у Одеси појављују почетком 19. века. Подручје града и 
луке на Црном мору било је насељено од античких времена. Тамо се 
налазила грчка колонија Одесос. У време Кијевске Русије овде је по-
дигнуто утврђење Коцјубијево, које су 1540. године разорили Татари. 
У османском периоду на месту данашње Одесе налазило се утврђење 
Хаџибеј, које је у руско-турском рату (1789-1791) освојила руска 
војска са легендарним Александром Васиљевићем Суворовом на челу.

Непосредно по освајању утврђења, Суворов је 1792. године изгра-
дио нову тврђаву. Указом царице Катарине ИИ, 1794. године основан 
је град Одеса. Град се нагло развијао захваљујући привилегијама које 
је руска царска кућа давала досељеницима, међу којима и Србима.
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У Српској колонији многи су се обогатили, а појединци међу 
њима су се афирмисали и као добротвори.

Јован Ризнић, рођен 1793. у Трсту, завршио је основну школу код 
Доситеја Обрадовића, а права у Падови и Бечу. Двадесетих година 19. 
века прешао је у Одесу и за кратко време постао најбогатији трговац 
у граду. У својој кући је примао многе Србе, међу којима и оне који су 
долазили на школовање.

У време рата Русије против Турске, 1829. године за услуге које 
је учинио руској војсци, цар Никола И доделио му је Орден Светог 
Владимира и чин дворског саветника. Следеће, 1830. године Ризнић 
је оставио трговину и ступио у државну службу. Радио је у Одеси, а 
потом прелази у Кијев, где је постао директор Државне банке. У то 
време унапређен је у звање државног саветника. Пошто је 1853. годи-
не оставио државну службу, повукао се на имање Гопчицу код Кијева. 
Умро је 1861. године. Захваљујући Ризнићевој помоћи, Сима Милу-
тиновић Сарајлија је штампао „Србијанку”. Своју богату библиотеку 
Ризнић је поклонио Народној библиотеци у Београду.

Атанасије Герески, рођен 1807. у Черевићу, стекао је трговином 
велики капитал у Одеси. Под старост 1880. године доша оје у Нови 
Сад, где је основао задужбину „Атанасеум” за школовање српске деце 
у гимназији, као и друге народне установе. Умро је 1885. године у 
Новом Саду.

Димитрије Тирол, српски културни посленик оставио је драгоце-
не записе о Србима у Одеси и у Руском царству. Рођен у Чакову 1793. 
године, као књижевник и историчар, као цењени културни посленик, 
био је члан српских и руских учених друштава, писао је књиге, са-
рађивао у новинама и часописима, издавао алманахе и календаре, 
оснивао библиотеке и друштва поклоника књиге, славио српско име 
међу другим народима. За себе је говорио да је „српски списатељ и 
члан Ученог друштва у Одеси”. Умро је у Темишвару 1857. године.

........

Димитрије Максимовић Књажевић је рођен 1778. године у Санкт 
Петербургу. Потицао је из српске граничарске официрске породице 
из Лике. Његов отац Максим се доселио 1773. године из Госпића у 
Санкт Петербург. Подигао је четири сина, од којих је Димитрије био 
најстарији.

Студије права Књажевић је завршио на Универзитету у Казању на 
Волги. Постао је дворски саветник, а у дипломатској служби провео 
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је четири године (1820-1824) у Бечу. По повратку је постао вицегубер-
натор Санкт Петербурга. Добитник је високих царских одликовања. 
Члан Руске академије наука постао је 1838. године. Исте године је 
именован и за попечитеља Одеског научног округа. Ингеренције ове 
установе протезале су се на неколико губернија: Херсонску, Тавриче-
ску и Јекатеринославску, са Таганрогом и Бесарабијом. Међу обра-
зовним установама на овом подручју биле су: Лицеј, шест гимназија 
и четрдесетак средњошколских завода и училишта.

Одеско друштво историје и древности, чији је Књажевић по-
стао први председник, од оснивања 1839. године постало је научни 
центар за изучавање прошлости украјинског црноморског подручја. 
Књажевић је 1844. године покренуо часопис под називом „Записи”, 
који је био орган Друштва. У њему су објављивани прилози из исто-
рије, археологије, етнографије, нумизматике, географије и статистике. 
Друштво је деловало све до 1919. године, када је његову мисију преу-
зео Историјски институт Украјинске академије наука.

Платон Симоновић, државни саветник у Одеси, потицао је из 
угледне породице Требјешана који су живели у Српском Селу. О њему 
Димитрије Тирол говори у писму Вуку Караџићу 1840. године, које 
му шаље из Одесе. У писму истиче да „овај учени муж, г. Симоновић, 
уважава и поштује више вас, него икаквог српског литератора”.

Поводом сукоба са Јованом Хаџићем, у вези са реформом српског 
језика и правописа, Тирол обавештава Вука да је Симоновић „ови 
дана читао вашу рецензију на Хаџића и његов утук на рецензију вашу 
и каже да сте ви основателно писали”.

......
Када је стигао у Одесу Тирол се упознао са капетаном Иваном 

Степановићем Драгићевићем Никшићем, ађутантом у Штабу Жан-
дармеријског корпуса, који се налазио у Одеси. Драгићевић је рођен 
1804. године, у време када су Требјешани пошли за Одесу, у чијој су 
околини нашли нови завичај. Био је ожењен синовицом требјешког 
првака сердара Малише Лазаревића Мине, предводника сеобе Требје-
шана за Одесу.

..............
Коначно су 1804. године добили дозволу и после месец дана пло-

видбе морима доспели у Одесу. Становници Одесе, посебно они из 
Српске колоније, топло су примили Требјешане. Градоначелник Оде-
се Емануел Осипович „Дука од Ришељеа”, дивећи им се, више пута је 



БРАТСТВО268

у свом дому примао Требјешане, представљајући их многим виђеним 
грађанима. Највећу помоћ међу члановима Српске колоније добили 
су од Луке Љесара, трговца, пореклом из Подгорице.

Руски цар Александар И је 1805. године доделио Требјешанима 
земљиште у пространој ненасељеној равници, дан хода на северу од 
Одесе. Требјешани су подигли насеље којем је цар дао име Славја-
но-Сербскоје. Данас се ово насеље зове Сербка.

............
Живећи међу Украјинцима, Требјешани су изгубили национални 

идентитет. Остали су им „Казивања”, српска презимена и оно што их 
је подсећало на заувек напуштени завичај и име Никшић!

Српски добровољци у Украјини
Први светски рат, отпочет нападом Аустроугарске на Србију 

1914. године, представљао је велику прекретницу у историји српског 
народа. Противно својој вољи, Срби са територије Аустроугарске на-
шли су се на Источном Фронту. Не желећи да ратују за интересе Хаб-
збуршке монархије против словенске и православне Русије, многи су 
се Срби, али и остали Словени, предавали руској војсци, захтевајући 
да се као добровољци укључе у српску војску, која се храбро борила 
против снага Централних сила, одневши на почетку рата две велике 
победе у Церској и Колубарској бици.

Највећи број заробљеника налазио се на територији Украјине. 
Њихов центар је био кијевски заробљенички логор у Дарници. Сем 
Кијевске, на десетине хиљада заробљеника Срба и осталих Словена 
налазило се и у Одеској, Харковској, Јекатеринославској губернији. 
Жељу ових заробљеника да се боре на страни српске војске, руска вла-
да је прихватила. У споразуму са српском владом у лето 1915. године 
отпочело је организовано пребацивање добровољаца из Украјине, Ду-
навом у Србију. До краја августа 1915. године у Србију је пребачено 
око 3.500 добровољаца. Ступање Бугарске у рат на страни Централ-
них сила, октобра 1915, међутим, онемогућило је даље пребацивање 
добровољаца у Србију. У јесен 1915. године, под притиском војске 
централних сила, отпочело је повлачење српске војске и народа према 
Јадранском мору.

Окупљање добровољаца у Украјини, који су у оваквим околности-
ма још одлучније желели да ратују у саставу српске војске, наставље-
но је упркос прекинутим везама руске са српском командом. Центар 
окупљања постала је Одеса. Ове су на организованом окупљању до-
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бровољаца најважнију улогу имали српски конзул Марко Цемовић и 
представник српске владе Милан Шаиновић. У Одеси је новембра 
1915. године формиран Српски добровољачки одред, који је почетком 
1916. године имао око хиљаду војника и официра.

Прихватајући захтев српске владе да се од добровољаца у Русији 
формирају добровољачке јединице, руска врховна команда је у саглас-
ности са царем Николом II дозволила Србима, а уз њих и осталим Ју-
гословенима који су се налазили у заробљеничким логорима у Русији, 
да се сабирају у војничким командама, под руководством официра 
српске војске, као њен саставни део.

Прва српска добровољачка дивизија формирана је 16. априла 
1916. године у Одеси. У њеном саставу се налазило близу 10.000 до-
бровољаца, а командант је постао пуковник Стеван Хаџић. Током маја 
1916. године српске добровољце у Одеси посетио је Никола Пашић, 
председник владе Краљевине Србије.

Одлуком Руске врховне команде, Прва српска добровољачка ди-
визија је укључена у састав 47. руског корпуса и упућена на фронт у 
Добруџу. Тада је у саставу ове дивизије било близу 20.000 добровоља-
ца. У садејству са руским и румунским трупама у борбама против бу-
гарских, турских и немачких јединица које су трајале од 24. августа до 
16. октобра 1916. године, половина састава била је избачена из строја. 
Њих преко 2.000 су изгубили живот или су нестали. Октобра 1916. 
године дивизија је повучена у позадину.

Упркос великим губицима, прилив добровољаца омогућио је 
формирање и Друге српске добровољачке дивизије у Одеси, у чијем 
се саставу нашло преко 11.000 добровољаца. У јесен 1916. године 
формиран је Српски добровољачки корпус, чији је командант био ге-
нерал Михаило Живковић. Уочи Фебруарске револуције 1917. године, 
у његовом саставу налазило се око 40.000 добровољаца.

.........

У услoвима растућег револуционарног расположења, међу добро-
вољцима у оквирима Српског добровољачког корпуса почеле су да се 
шире револуционарне идеје. Револуционарни покрет постао је масо-
ван после Фебруарске револуције 1917. године.

Крајем марта 1917. године, из редова нижих официра, потекла је 
иницијатива за стварање војничких совјета у оквирима Добровољач-
ког корпуса. Иницијативу су подржали и подстицали револуционарни 
совјети украјинског становништва на подручју између Одесе и Воз-
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несенска, где су биле стациониране јединице Српског добровољачког 
корпуса.

Команда Добровољачког корпуса покушала је да спречи продор 
револуционарних идеја међу добровољцима. У том смислу генерал 
Живковић је, наредбом од 18. априла 1917. године, увео четне, пуков-
ске и дивизијске савете, као и Корпусни збор, са намером да преко 
њих утиче на политичко расположење у јединицама, али је постигао 
слабе резултате.

На збору револуционарно опредељених добровољаца у Одеси као 
идеал прокламована је федеративна Југославија. Истакнуто је да „Ру-
ска револуција и победа руске демократије значе нову еру у историји 
човечанства и према томе руска револуција нем оже остати само ру-
ска”.

Израз расположења револуционарног демократског покрета међу 
добровољцима било је формирање Југословенског револуционарног 
савеза у Кијеву у лето 1917. године. Организације Савеза су стваране 
међу југословенским добровољцима широм Украјине.

Добровољачки корпус су почеле да напуштају присталице рево-
луционарног покрета. Дошло је до осипања његовог састава. У лето 
1917. године Добровољачки корпус је, у односу на стање пре Фебру-
арске револуције, био је преполовљен. У њему је било око 20.000 до-
бровољаца.

У време Октобарске револуције 1917. године добровољци су ак-
тивно учествовали у борбама у јединицама Црвене армије. За њихово 
организовано наступање била је одговорна Југословенска комуни-
стичка група. Крајем 1917. године у Украјини је отпочело организо-
вање југословенских одреда Црвене гарде. Њихови организатори су 
били: Данило Срдић, Максим Чанак, Боривоје Агатоновић, Алекса 
Дундић, Никола Ковачевић, Никола Груловић и други. Масовно укљу-
чивање добровољаца у Социјалистичку револуцију условило је орга-
низовање Југословенског комунистичког пука.

Крајем лета 1917. године Прва српска добровољачка дивизија је 
поново упућена на фронт у Добруџу, али је због незадовољства војске 
убрзо повучена. Друга, са делом Прве дивизије, преко Архангелска 
упућена је на Солунски фронт, где је стигла децембра 1917. године. 
Део добровољаца остао је у Русији, где их је затекло избијање Ок-
тобарске револуције. Они су преко Сибира упућени у Дајрен на Да-
леки Исток, одакле су британским бродовима пребачени на Солунски 
фронт, где су стигли фебруара 1918. године. На тај начин, на овом 
фронту се нашло око 12.500 југословенских добровољаца из Русије. 
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Они су у саставу савезничких јединица чествовали у пробоју Солун-
ског фронта и ослобађању домовине 1918. године.

Међу украјинским партизанима
Под ударима нацистичких агресора, Краљевина Југославија је 

капитулирала априла 1941. године и била је подељена. Хортијевска 
Мађарска окупирала је Бачку и Барању и успоставила своју власт у 
њима. Српски народ се није мирио са губитком слободе и укључио 
се у општенародни устанак. Многи су зато убијани, прогоњени, за-
тварани. Сем тога, мађарски окупатор је мобилисао или одводио на 
принудни рад српско становништво из Бачке и Барање.

Хортијева армија се укључила, заједно са немачким и јединицама 
из земаља нацистичког блок, у напад на Совјетски Савез. Тако су се и 
принудно мобилисани Срби нашли на Источном фронту. Крајем 1942. 
године у близини фронта у Украјини доведени су на принудни рад 
политички затвореници из мађарских затвора. У пролеће 1943. годи-
не на фронт су доведени и „мункаши”, Срби који су мобилисани на 
принудни рад. На тај начин, по разним основама, на Источном фронту 
у Украјини нашли су се многи Срби. Свима је било заједничко да су 
против своје воље доведени на украјинску земљу да ратују или раде 
за фашистичку војну силу. Овом треба додати да је велики број њих 
припадао револуционарном покрету или био под његовим утицајем.

У то време украјински народ је водио ослободилачку борбу про-
тив фашистичких агресора. На простору Украјине дејствовале су пар-
тизанске јединице. Почетком 1943. године Срби који су се нашли на 
тлу Украјине повезују се са партизанским јединицама. Међу више је-
диница посебно треба истаћи партизанску дивизију „Николај Шчорс” 
у области Житомира, као и одред „Стаљин” из Тарнопољског краја. 
Велики број Срба се нашао у украјинској партизанској бригади „Бо-
женко”. Ова јединица је била карактеристична по сталном мењању 
формације, зависно од одређене борбене ситуације. За разлику од те-
риторијалних партизанских одреда, ова бригада је била оперативна 
јединица, веома покретљива. У одређеним приликама деловала је и 
у оквиру оперативних планова регуларних војних формација. Срби 
су се борили и у саставу одреда „Суворов” у мочварама Полесја и 
Украјине, као и одредима „Буђони”, „Молотов”, „Фрунзе”, „Черни-
шевски” итд.

Када је 1943. године почело наступање Црвене армије и потиски-
вање нацистичких војних снага према западним границама СССР-а, 
и кад су успостављене везе са украјинским партизанима стварају се 
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Здружени одреди, којима приступају и партизанске формације у који-
ма су се борили Срби из Бачке и Барање. Када су ослобођени западни 
делови СССР-а, Украјина и Белорусија, расформирани су партизански 
одреди и укључени у редове Црвене армије. Срби и остали Југослове-
ни су пребачени у антифашистички логор у Красногорску. Оданде су 
упућени у југословенске јединице које су биле у формирању.

Половином децембра 1943. године у граду Коломну је форми-
рана Прва југословенска бригада. На путу за домовину, бригада је 
једно време дејствовала у саставу Другог украјинског фронта. После 
издвајања из његовог састава, Прва бригада је 21. септембра 1944. 
кренула за Турн Северин, да би се 6. октобра 1944. године пребаци-
ла у домовину. Овде је стављена под команду 14. корпуса Народноо-
слободилачке војске Југославије. У саставу овог корпуса наставила је 
борбени пут за ослобођење Југославије од фашистичког окупатора.

После формацијског попуњавања Прве југословенске бригаде, 
остатак бораца укључен је у Другу југословенску бригаду, која је де-
цембра 1944. године пребачена у Панчево. Укључена је у ВИ личку 
дивизију и у њеном саставу се борила до краја рата.

Друга тенковска југословенска бригада је формирана 8. марта 
1945. године. Пошто је добила нове тенкове, кренула је у домовину. 
Учествовала је у пробоју Сремског фронта и ослобађању Југославије.

Учешће Срба у партизанском рату у саставу украјинских једини-
ца допринело је зближавању два братска словенска народа, који су се 
у највећој светској ратној катаклизми нашли раме уз раме у редовима 
антифашистичких снага, које су победиле нацистичке агресоре.

http://www.rastko.rs/antropologija/ljcerovic_srbi_ukr.html#_
Toc412640055 

ЉубивојеЦеровић



SUDBINA ODSEQENIH SRBA U UKRAJINI

Зборник радова Етнографског института, Београд, 5, 1971, стр. 
139-150.

Проучавање мањине у некој земљи, то јест испитивање њихова 
начина живота и традиционалне културе (односно праћење асими-
лације те мањине са етничком средином у којој живи или пак њено 
опирање и одржавање у тој средини) од интереса је за више научних 
дисциплина, а, можда, највише за етнологију. На примерима проуча-
вања мањина као на конкретним и очигледним илустрацијама могу 
се доносити одређени закључци о етногенези и развитку појединих 
народа и садржају њихове културе. Пре свега, дакле, такво је проуча-
вање од општег научног и методолошког значаја. Али код појединих 
аутора таква проучавања могу да имају и сентименталних побуда и 
мотива, као што су питања шта је било или шта бива са њиховим суна-
родницима у туђој средини? Јер, познато је да су у разним временима 
и на разним странама од једних народа или њихових делова постајали 
други народи, или су пак поједини народи или њихови делови и фи-
зички истребљивани од других.

УДК 94(=163.41)(477)
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1
У овом прилогу ми ћемо се, макар на основу само неких али си-

гурно недовољних података, осврнути на судбину Срба одсељених у 
Русију пре више од двеста година.

O српским насељима у Русији пре педесетак година Мита Костић 
је урадио једну лепу студију.[1] Он је ту студију писао као истори-
чар и природно је што се у њој првенствено говори о (ондашњим) 
политичким и друштвеним односима у Аустрији и Русији, који су и 
условили покрет Срба граничара из католичке Аустрије (и Угарске) у 
православну Русију. Међутим, од тога времена објављено је и нових 
података о тим колонистима. Сем тога, ми смо недавно били у могућ-
ности да посетимо два-три од насеља у Украјини, у којима су били 
Срби настањени, заправо која су они тамо засновали.

Али да пре свега сажето кажемо како, одакле и зашто су Срби од-
лазили у Русију? Када су при крају прве половине 18. столећа укинуте 
Поморишка и Потиска крајина, Срби граничари из тих крајина нашли 
су се дубље у аустријској територији, заправо у Угарској. Требало је 
да се помакну на другу линију према Турској, на пример, у јужнији 
банатски део границе. Или, ако остану и даље тамо где су се тада за-
текли, требало је да изгубе војничке повластице и постану паори (ра-
тари). То је једно. Друго, тих година су Маџари на бечком двору по-
стали доста утицајни. А они су тада још били кивни на Србе, уз чију је 
помоћ нешто раније Аустрија и угушила неку њихову буну. Сем тога, 
они су били љубоморни и на неке привилегије које су Срби граничари 
имали. И, када их је запало, посебно преко цркве, Маџари су стали да 
киње Србе, особито оне из ових двеју укинутих крајина. Зато се код 
ових Срба тада и развио покрет за одсељавање у Русију. Аустрија је у 
први мах ма одсељавање својих поданика у Русију гледала толерант-
но јер јој је Русија била савезник противу Турака и Пруске. Русија је 
опет у то време требала војника, особито искусних као што су били 
Срби граничари, јер су јој јужне делове (Украјине) држали Турци и 
Татари. Па и касније, 1804, у кримској степи се помињу аули (насеља) 
и кибитке (шатори) Ногајаца, који су били, у једном акту пише „сав-
ршено туђи људи за Европљане”.[2] Србима опет, који су испред Ту-
рака напустили своју домовину и избегли у Аустрију (1690. и 1737), 
била је као заветна мисао да се и даље боре против Турака не би ли 
се кадтад, како каже Црњански, поново вратили „у своју Сервију”.[3] 
Ето тако су 1752. и 1753. настале две војничко ратарске (у први мах 
више војничке) насеобине Срба у Русији. То су биле Нова Србија, са 
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средиштем у Миргороду (данас Новомиргород), и Славеносербија у 
подручју реке Лугана [4].

2.
Одмах се поставља питање колико је Срба тада одсељено у Ру-

сију? Немамо сигурних података о томе колико је породица или људи 
тада у том миграционом покрету учествовало. У једном руском по-
датку[5] говори се да је 1760. у обе српске насеобине у Русији било 
26.000 душа. Али и када би та бројка била сасвим тачна, ми морамо 
рачунати на то да је у такозваним српским насеобинама у Украјини 
било и других досељеника, а не само Срба. Сем тога, делом се и мес-
но (малоруско или украјинско) становништво исказивало тада за Србе 
и то зато да би се добиле одређене војничке повластице. Још нешто, у 
Русију нису одсељавани само Срби из Угарске. Владика црногорски 
Василије Петровић досађивао је тих година у Петрограду са молбама 
за помоћ да би, наводно, превео у Русију велики број Црногораца. 
Једном приликом он је чак и протеран из Русије [6].

Код Сремске Митровице прелазили су преко Саве људи из Босне 
и Србије и казивали се за Црногорце, не би ли се лакше ‚преселили 
у Русију. Само 1757, пише Пишчевић [7], било је таквих око хиљаду. 
Затим мећу тадашњим досељеницима у Русију било је Македонаца, 
Бугара, „пословачених Русина”, Арбанаса, Молдаваца, Маџара, Не-
маца[8]. Уосталом, зна се да су и сами главни иницијатори сеобе Срба 
из Угарске у Руоију (Хорват и Шевић) радо примали у своје одреде 
и припаднике других народности само да би испунили дата обећања 
да ће одређене бројеве људи довести у Русију и тамо их организо-
вати у одговарајуће војничке јединице. Они су то свакако радили не 
толико ради одбране јужних граница братске им Русије, колико ради 
добијања високих чинова и пространих имања. Колике су опет те је-
динице понекад биле, може се судити из писања једног од ондашњих 
официра граничара. Наиме, Пишчевић у својим мемоарима пише да 
је у почетку у својој чети имао 11 редова једног наредника и два ка-
плара [9].

У вези са мало пре поменутом бројком од 26.000 душа у српским 
колонијама додајемо овде и закључак Костића, који на једном месту 
каже да је за одсељавање у Русију као основна бројка била 2200 по-
родица, које су из поморишких и потиских шанчева 1750. пресељене 
у Банат [10 ] .

Но, у сваком случају, може се сматрати да половином 18. столећа 
и није велики број Срба одсељен у Русију. Уосталом, баш тих година 
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(1752), када се била развила најживља пропаганда за одлазак Срба 
из Угарске у Русију, у Бечу је објављен такозвани, „казнени пагент”, 
акт који је био уперен баш противу оних који су врбовали домаће, 
аустријске, поданике у страну службу [11].

3.
Али нас интересује даља судбина Срба у Русији, макар број тада 

одсељених и не био велики. Како су се снашли ти људи у новој среди-
ни и шта је све било даље са њима?

Првих година колонисти су тешко живели. Насељени су у пустој 
степи, на граници према Турској, и нису ничега имали. Јели су траве, 
како пише један од њих, које су могле да се кувају и неко корење које 
је личило на црни и бели лук. Живели су у први мах под шаторима, 
или су правили колибе од прућа и грања и травом их покривали[12]. 
Свуда је, пише Пишчевић у својим мемоарима, био јад и жалост и ти 
људи су, каже он, личили на несрећне бродоломнике[13]. Плата тим 
граничарима стизала је са закашњењем и нередовно и она је одлази-
ла на одело и друге војне потребе[14]. Додуше, Пишчевић саопштава 
да је тако било само прве године, а да су се људи брзо прихватили 
земље[15], узајамно се помагали и тако отимали од немаштине. Осо-
бито су могли да се помогну трговином[16]. У писмима већ одсеље-
них има вести о томе како им је било у новој средини. Неки се, на 
пример, жале да су у Русији и секире другачијег облика, па моле оне 
који треба после њих да се доселе - да понесу секире из Угарске. Има 
у тим писмима и жалби на домороце који исмевају њихове навике и 
који им надевају погрдна имена[18].

Иначе су ти колонисти били насељени дуж граничне линије и ор-
ганизовани строго по војнички. Њихове насеобине делиле су се на пу-
кове и шанчеве или роте (чете). И сада се на уласку у село Мартанош, 
када се долази од Новомиргорода, још лепо |разазнаје гранични ров, 
који мештани зову „Турецки вал”. Свака рота имала је свога комн-
дира и ратно правленије[19]. Ето тако су, уз војничку организацију 
и немаштину, ти одсељеници отпочели са животом у новој средини, 
степи, у којој пише Пишчевић, „од створења света нико није живео и 
где се ни за какав новац ништа није могло набавити”[20 ] .

Разуме се да је најтеже било првим насељеницима. Онима који 
су се касније досељавали, сигурно је било лакше да се снађу. У овом 
миграционом покрету, као последњи за који сазнајемо, биле су две 
групице из Црне Горе и Херцеговине, које су приспеле у Одесу 1804. 
и 1815. године[21]. Наиме, године 1803. долазили су у Одесу сердар 
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Мина Никшић и обервојвода Ован Тјоти да виде где би могли да се 
населе са новим досељеницима. И, 1804. приспео је у Одесу Мина 
Никшић са (породицом и сродницима) 97 особа оба пола. Ова је гру-
па насељена у области Тираспоља[22]. Никшић је за то добио овећи 
посед и награду од 1000 рубаља. Последња група досељеника, или 
како пише у једном документу „црногорских Срба”, од 16 породица (и 
50 душа) стигла је у Одесу маја 1815. Она се најпре настанила поред 
Бугара, да би наредне, 1816, за стално пресељена у славеносербску 
колонију код групе коју је Никшић пре тога довео[23].

Када су се већ снашли и после одслуженог рока у војсци, бивши 
официри и генерали повлачили су се на (понекад) велика имања која 
су, поред племства, добијали и настављали да раскошно „на руски на-
чин” живе[24]. Ови племићи имали су кметове од домородачког ста-
новништва[25].

Украјински антропогеографи истичу да је планско подизање на-
сеља и кућа у Украјини најпре почело код граничара, да би се потом 
проширило и на друге. Посебног удела у планирању насеља имали су 
досељеници, особито Немци [26].

4.

Какво је данас стање Срба у Украјини? Када се погледају најно-
вије совјетске, односно украјинске, статистике или етничке карте, од-
мах се запажа да ни рубрике у статистикама, нити посебне боје или 
ознаке на картама, не постоје за Србе. По попису од 1926. било је 386 
Срба, који су живели на селима у Украјини. Приближно толико било 
их је и у градовима (мада су међу овима у градовима могли да буду 
и они који су касније досељавани или тамо били само привремено). 
На Наулковој најновијој етничкој карти Украјине обележени су, на 
пример. 3.800 Арбанаса у Приазовској области[27], док се у општим 
пописима из 1959. јављају и народности са мањим бројем, на пример, 
Осетини, Урдмути, Караими[28].

Шта и како је то било да за релативно кратко време, време од 150-
220 година, нестане Срба у Украјини као посебне народности? Да ли 
се ради о потомцима некада одсељених Срба, када се данас у локал-
ним статистикама Украјине јаве Југословени? Вероватно су то људи 
који су се после другог светског рата тамо нашли из политичких раз-
лога. Може бити да се данас незнатни део од негдашњих Срба јавља у 
рубрици, „прочи” (остали). У сваком случају, истина је да данас према 
статистикама у Украјини Срба више нема.
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Ми смо већ рекли да вероватно није већи број наших људи ни 
одсељен у Русију. То је једно што ваља имати на уму. Друго, они су 
били настањени граничном линијом, не само што су били груписани 
у две једну од друге доста удаљене колоније. Затим, још 1752. било је 
прописа да се Срби који се досељавају у Русију не групишу одвојено, 
већ да се настањују у насељима са староседеоцима[29]. Ове две насе-
обине, потом, нису дуго и са повластицама живеле. Костић каже да су 
оне као такве престале да постоје 1764.[30 ] , док Пишчевић, који је 
активно учествовао у ондашњем животу тих насеобина и који је о све-
му водио дневник, пише да је то било 1761. Тада су  те две насеобине 
не само расформиране и изгубиле повластице, већ су добиле и нова 
имена и ново уређење[31]. Значи да су колонисти после десет година 
административно потпуно изједначени са домаћим становништвом. 
Када говори о сразмерно брзој асимилацији Срба у Русији, Костић 
наглашава да је то увелико долазило отуда што је у та граничарска 
насеља био стални прилив Малоруса, а да она с друге стране нису 
освежавана новим досељеницима из њиховог ранијег завичаја[32]. 
Произилази да је то ново, досељеничко становништво прогутао про-
стор и староседеоци. Треће, што ваља посебно истаћи када се говори 
о асимилацији Срба у Украјини, јесте иста религиозна припадност 
једних и других. Срби су у Маџарској терани у унију и са те стране 
осећали су притисак. У Украјини за њих тога није било. Сигурно не 
зато што су тада Руси били толерантни, већ због тога што су били 
исте (православне) вере и Украјинци и Срби. Када се помиње руси-
фикација неруских група у Русији, разуме се да треба знати и то да 
политика царске Русије није имала неке нежности и сентиментално-
сти ни према Русима, а још мање према другима. Уосталом, познато 
је да се, на пример, досељени Маџари ни у насеља нису примали док 
не би прешли у православну веру[33], а тиме су још у почетку губи-
ли једну од видних црта дотадашње етничке припадности. Четврто 
што је убрзавало процес интеграције Срба са Украјинцима, била је 
сродност њихова језика. Маџари, Арбанаси, Немци и Молдавци у том 
погледу сасвим су се разликовали од Украјинаца. Мита Костић пише 
да се генерација одсељених још осећала Србима, а да су се већ њихова 
деца „порусила”[34]. То се, уосталом, закључује и из писама која су 
писали они већ одсељени родбини у ранијем завичају у којима се јас-
но каже да им деца већ не знају српски[35]. Додајемо овде још нешто 
што се може чути и сада у самој Украјини. То је особина енергичних 



279СУДБИНА ОДСЕЉЕНИХ СРБА У УКРАЈИНИ

украјинских жена да се у кући понашају као газде. Јасно је да је у 
браковима са таквим женама процес русификације (односно украји-
низације) ишао брже.

Природно је да се поставља питање ко је први настојао и коме је 
највише било стало да се што пре идентификује са домаћим украјин-
ским становништвом? Који су то били слојеви или групе одсељеника? 
Како су одсељеници (или колонисти) по правилу били активни војни-
ци (обични и официри), који су једно време имали одрећене грани-
чарске привилегије, сигурно је да је тај слој људи најпре почео и да се 
украјинизира. Особито у јединицама у којима је било и Украјинаца. 
Утолико је то пре ишло са граничарима који су дошли неожењени и 
који су овамо заснивали породицу. Други слој, ако га као слој можемо 
сматрати, били су они који су се бавили занатима и трговином. Те гра-
не занимања биле су несумњиво потребне и оне су се брзо развијале. 
Када се говори о прихватању свести о припадности ових одселеника 
Русима (то јест Украјинцима), помињемо и једну заједничку психо-
лошку основу за све одсељенике. То је била сада још већа удаљеност 
од своје напуштене домовине, него што је го била Аустрија, у коју су 
били избегли. Дакле, поред сродности језика и исте конфесије, било 
је и других околности које су одсељене Србе у Русији гониле на при-
лагођавање новој средини.

Занимљиво је да Цигане чергаре по Украјини често називају 
Србима[36]. То свакако зато што су они из Србије (преко Румуније) 
каткада овамо наилазили и што су се вероватно и они сами тако ис-
казивали. Ми то овде спомињемо и због тога што је код насељених 
Срба по Украјини процес украјинизације могао убрзано да се обавља 
онамо где су чергари („Срби”) чешће долазили. Наиме, да их домаће 
становништво не би поистовећивало са чергарима, настањени Срби 
по Украјини су настојали да се што пре стопе са својом средином.

Из овог и оваквог стања, како видимо, сасвим је јасно што је прои-
зишао и закључак украјинског антрополога Баченка да су Југословени 
узели учешћа и имали удела у антрополошком (мисли се на физичку 
антропологију) формирању украјинског народа, те да је од Југослове-
на остало по Украјини до данас само трагова у називима места [37].

5.
Тако смо дошли и до онога што је уистини највиднији траг ра-

нијет присуства наших сународника по Украјини. То су називи на-
сеља. Географска имена остала су као уопомена и од других. На при-
мер, у црноморској приморској области има село Византија. Или, код 
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Херсона се једно село раније звало Арнаутка (сада Камишани), а код 
Вознесенска су била два села са именом Арнаутка (сада су то Дороше-
ва и Гриторевк.а). Занимљиво је да је још у XIX столећу, особито код 
Бутара, по Украјини гајена врста пшенице под именом арнаутка”[38]. 
Ваљда отуда и сада у продавницама градова Украјине пшенични црни 
хлеб од једног килограма називју „арнаутка”.

Мало пре поменусмо да су називи села Арнаутка измењени. Цар-
ске власти у Русији имале су не само то као систем, већ и да станов-
ништво пресељавају из једнога места у друго[39]. Уосталом, и совјет-
ске власти су измениле називе бројним местима. А те промене, опет, 
бришу и последње трагове и остатке од некадашњег присуства другог 
становништва, од кога су и потекла поједина географска имена.

Баченко је у својој књизи Антрополошки састав украјинског на-
рода написао да су од представника народа Југославије и као успо-
мена на њих остала имена Серби, Македонивка, Черногоривка[40 ] .

У једном другом раду он је истакао да у Украјини има 23 етнони-
ма са основом Срби (Сербка, Сербињевка, Сероиновце, Славенсерб-
ски)[41]. Северно од Кишењева (у Молдавији), у кодимском рејону, и 
сада има село Серби[42], северно од Одесе је село Сербка, заснова-
но крајем деветнаестог столећа од пресаљеника из села Серби[43]. И 
село Славјано-сербка, источно од Кишињева, настало је од пресеље-
них Срба из села Сербке[44]. Недалеко од Арнаутивке, на северу, у 
николајевској области, налази се село Србуловка. Према овако знат-
ном броју етнонима са основом Срби могло би се закључити да је у 
прошлости овамо заиста велики број Срба насељаван. Али, биће да је 
у питању заснивање у ненастањеној степи посве нових насеља и од 
сасвим малог броја новопридошлог становништва.

У јужном делу ворошиловградског краја налази се село Македо-
нивка. У приморском делу, северно од Жданова, је село Македонка.

У добровеличковском рејону (кировоградске области) налази се 
село Босна, а у никопољском рејону (кировоградске области) село под 
нменом Бошњивка.

Део Новомиргорода (некадашњег административног седишта 
Нове Србије) још до пре педесет година звао се Черногорија. Јуж-
ни део овога насеља називао се Бесарабија. Милан Першич, Србин 
из Бачке, који од 1918. живи у Украјини (село Кањижа) причао ми 
је како му је 1919. године једна жена од Гвозденовића из новомир-
городске Черногорије говорила да је она Српкиња и да је овамо као 
мала доведена. Сећа се Першич и сада, 1970, како је она за разлику од 
Украјинаца још знала „српске” термине за поједине делове одеће (чз-
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рапе, кошуља). Део села Софиевка код Новомиргорода и сада се зове 
Черногорија и неке породице у њему сачувале су презимена Генич и 
Бурич[45].

Прокопије Бурланенко, Молдавац, или како он сам за себе каже 
Влах, из села Мартоноша (код Новомиргорода), стар 84 године, јуна 
1970. овако ми је говорио: „Јесте, било је некада у овим селима и 
Срба. Од њих су, на пример, у нашем селу (Мартоношу) Рајковичи, 
Романовичи, Бабаличи, а у суседном Панчеву Настичи и Смадичи”. 
Бурланенко је скоро шаљиво додао: „Мој зет Рајкович, који се сада 
исказује за Молдавана, не зна да је Србин, а ја то знам”. Ако би се овај 
податак сам за себе узео, онда он говори о томе да је било не само 
украјинизирања, већ и молдавизирања Срба у Украјини. Ово би пот-
врђивало и народно казивање да су у Кањижи најстарији Данилови, 
молдавска породица.

Враћамо се називима насеља, али не етнонимима (онима која су 
дата по етничком имену), већ онима која су наши сународници пре-
нели из старе у нову домовину. У књизи Мите Костића о српским 
насељима у Русији набројан је велики број, често и значајних руских 
породица кроз деветнаесто и другу половину осамнаестог столећа, а 
које су биле пореклом од Срба, као и списак од 24 имена места која 
су одсељеници из ондашње Угарске пренели и дали својим новим се-
лима у Украјини[46]. Костић узима да су та имена нових насеља, од-
носно шанчева, у Украјини „несумњиво доказ више” да су ова српска 
насеља настала од граничарских породица из укинуте Поморишке и 
Потиске крајине[47].

Мало пре смо казали да су у царској Русији, а и касније у Совјет-
ском Савезу измењена стара имена бројних насеља. Али, и поред 
тога, данас се на подробнијим географским картама и у именицима 
места Украјине још налазе ова имена места која су пресељени Срби 
из Угарске овамо донели: Надлак, Мартонош, Панчево и Кањижа (сва 
у рејону Новомиргорода), затим Мошорин, Суботци (или Суботец) и 
Петрово (2) (североисточно од Кировограда) и накрају Павлиш, јужно 
од Кременчуга и Вершеци, недалеко од реке Тјасмина, десне притоке 
Дњепра. Стављамо под сумњу име Петрово. Са тим именом постоје 
у Украјини два насеља. То име је могло и тамо да настане од личног 
имена. Могло би затим да се претпоставља, Црњански би то и учинио, 
да је можда и име села Клинци, на југу и не далеко од Кировограда, 
пренесено од наших сународника. Можда од пресељеника из Клинаца 
Боке Которске или Клинаца Ваљевског краја, који су и добили име 
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по онима у Боки Которској[48]. Ако би било ово друго тачно, онда 
би украјински Клинци била друга етапа даљет ношења тога имена из 
Боке.

Завршна реч

Као што се из досадашњих излагања могло да закључи, од Срба у 
Украјини мало шта је остало. Уосталом, као и од представника неких 
друтих народа. Али ипак је остало. Одржали су се, на пример, етно-
ними и имена за насеља која су граничари сами засновали, али која 
су им дали по именима насеља у свом ранијем завичају. Срби као да 
нису били сваки пут јаки у свом етничком одржавању. Особито онда 
када би се удаљили од своје матице. Трагова у именима насеља од 
одсељених Срба има и по Маџарској. Тако један део Печуја назива 
се Рац-варош (Рац је раније у Маџарској значило Србин, Рашанин). 
Једно село на Чепелском острву, код Будимпеште, зове се Ковин[49]. 
И у Турској, источно од Брусе, има села под именом Боснакеј,”[50]  
која су засновали пресељени Муслимани из Босне, онда када су при-
падајући „турској” вери сматрали да припадају и турској нацији.

И са Србима „у Русији” потврдило се оно старо правило и зако-
нитост: да једно становништво, било стариначко или досељеничко, 
никада посве не ишчезне а да од себе, својих напора, своје културе и 
својих способности не остави било каква трага код онога ко га надјача 
и превлада [51].

Објективно узето, на крају морамо рећи да се таквим мешањима и 
прожимањима народи и културе не само зближавају већ и садржински 
постају богатији и разноврснији. Ако се у таквим општим кретањима 
и процесима иде ка стварању виших, хуманијих и интернационалних 
вредности, онда је то у основи и позитивно.

Прилог
Као врсту илустрације доносимо неке податке о украјинском 

селу Кањижа, које су засновали Срби 1752. године. Насеље Кањижа 
имало је 1926. год. 5670 становника, а 1959. 3280, док данас 1970. 
броји 809 домова и 2200 становника. Млади све више одлазе у градове 
и тако колхоз „стари”, како кажу месни органи.

До пре сто година Кањижа је била на малој површи изнад са-
дашњег насеља, онамо где је данас сеоско гробље. Одатле се имао 
бољи преглед, што је сигурно било од значаја и потребе за једно гра-
ничарско насеље. Кањижа је иначе била десета рота (чета), суседно 
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Панчево девета, а Мартонош осма. Млађи се сећају казивања ста-
ријих како је некада насеље било издељено на „десетке”. Сваки десе-
так имао је тридесет кућа.

Куће у селу су усмерене ка улици својом ужом страном, као оно 
и код нас у Војводини. Улице са страна немају канала. Зграде су од 
набоја, ниске, сламом покривене. Уместо трема или „гонга”, који 
се види код војвођанске куће, направљено је на средини, тј. на улазу, 
одељење обично од застакљених зидова. То се, као улазна одаја, нази-
ва „ханачок”. У свакој кући је земљана пећ.

Одмах се примети да поред стамбене зграде нема онолико и 
онаквих привредних зграда, као што је то код нас. То долази отуда 
што је код њих и поседовање и обрада земље колективно. Али зато 
се у селима (или колхозима) јављају велике задружне штале, амбари и 
друге привредне граћевине. Разуме се и одговарајући машински парк.

У овом насељу се према презименима донекле може препознати 
и етничка припадност и привредна делатност предака данашњег 
становништва села Кањиже. Ево неких (породичних) презимена: 
Украјински, Иљкјевич, Новак, Тагаров; затим: Росул, Гросул, Лоскул, 
Мунћан; Потурјак. На некадашња занимања људи подсећају прези-
мена: Кожухар, Ткач, Швец. Стони и Гвардијан као да подсећају на 
некадашњи војнички статус.

И молдавско становништво, којега има у селу око једне трећине, 
и које мебусобно говори молдавским, данас се углавном исказује за 
Украјинце.
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Карта „Нове Русије”

Крајеви где су се населили Срби у 18. веку (засенчено)

Места у Новој Србији која су носила иста имена као места у постојбини 
(Панчево, Кањижа, Суботица, Сланкамен, Вршац, Вуковар, Сента итд.)



SVEDO^ANSTVO IZ BANATA

Из књиге „Једном у Перлезу” 

.......

Године 1731 Банат је био у сваком погледу опустошен: са десет-
кованим становништвом, попаљеним селима и разореним тврђавама. 
Београдским миром 18. септембра 1739, године граница је поново ут-
врђена на Дунаву и ту је остала све до 1918. године. Тада је поново 
организована Банатска земаљска милиција.

Још једном се потврдило да је Потиско-поморишка граница изгу-
била разлог постојања. Коначно развојачење започето је 1741. године 
и трајало је до 1751. Срби никако нису хтели да се одрекну привиле-
гија добијених од аустријског двора, па су тражили да остану војни-
ци, а не да их мађарски феудалци претворе у своје кметове и слуге 
беземљаше. Треба нагласити да су у то време Срби из Војне крајине, 
која се протезала од  Ријеке до Ердеља, чинили више од половине 
аустријских војних снага, које су бројале 150.000! Током Седмого-
дишњег рата, од 1756. до 1763. године, Срби милитари показали су 
се као изузетно храбри, добро обучени и дисциплиновани ратници. 
Забележено је тада да су „од њихових копаља и сабаља имали Прајзи 
(Пруси) ужас  и стра”.

УДК 94(=163.41)(470)”17/18”(049.39)
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Захтеве граничара да  остану војници, Бечки двор је прихватио 
1747. године, уз услов да се преселе у Јужни Банат и Срем и да уђу у 
службу Српске милиције коју је организовао још гроф Мерси.

Аустријски двор је учинио неке уступке граничарима. Већи гра-
дови су постали краљевски слободни градови, а формирана су и два 
крунска диштрикта - Потиски и Великокикиндски. Биле су то тери-
торијалне јединице изузете из надлежности мађарских жупанијских 
власти.

У то време, започето је досељавање Срба из Потисја. Поморишја 
и Ердеља у Тамишки Банат, па и у оскудно насеље Сигу. Породице 
су углавном биле сточарске, са доста оваца и коза. Како су тих годи-
на вођени многи ратови, Бечком двору је за снабдевање војске било 
потребно много хране. Околности су ишле на руку новим досељени-
цима који су почели видно економски да напредују, продајући ситну 
стоку држави. Може се претпоставити да је у то време изграђена ста-
ра црква Светих Архангела Гаврила и Михаила у Сиги Шанцу.

Румуни су у то време живели у планинском Банату.  Тек од 1739. 
године почињу да се пресељавају равни Банат.  Главна маса пристиг-
ла је из Олтеније и Влашке. После румунског устанка под водством 
Хорије и Клошка 1788. године почели су да се досељавају и Румуни 
из Ердеља.

Дворски ратни савет послао је генерала Енгелсхофена, гуверне-
ра Баната, да Србима окупљеним у Араду објасни разлоге укидања 
Потиско-поморишке крајине и потребу њиховог пресељења на југ, уз 
Дунав и Саву, где је граница са Турском. Срби су били разочарани, те 
су овако свом команданту одговорили:

 „Срби још ни суза нису отрли за својим, у последњој војни па-
лим синовима и браћом, од којих су остале удовице и малолетна деца 
у сиротињи и крајњој беди, а од других родитељи у тузи и старости 
без помоћи. Нама ни тај губитак наше пале браће и синова не би био 
још толико неподношљив пошто ми  остајемо при томе да служимо 
до краја живота, али нас испуњава огорчењем што чујемо да за сву 
ту нашу службу треба најпосле да идемо у поданство Мађарима или 
да разоримо своје домове и пређемо тако далек пут преко Дунава на 
Саву, и населимо на граници нове шанчеве, чему никако приступити 
не можемо”.

Они који ни то нису прихватили, одселили су се у Русију. Било 
је више сеоба. Започете су 1723, а трајале су до 1757, године. Не зна 
се колико се Срба у то време преселило у Русију. Официри су тамо 
добили више чинове, али су за неколико десетина година потпуно не-
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стали у великом руском православном мору. Само 1,000 људи је 1862, 
године познавало своје српско порекло, а 1900. године Срби се више у 
Украјини не помињу. И називи њихових насеобина Славјано Сербија 
и Новаја Сербија изгубили су се, као и имена многих села које су еми-
гранти назвали према својим насељима у Граници из којих су дошли.  
У скорије време једини изузетак је руски писац Владимир Војнович.  
Он зна да му је порекло српско. И руски космонаут Павел Попович 
давао је наговештаје о свом српском пореклу, али те своје тврдње ни-
чим није поткрепио

Прилика је да сада забележим нешто више података о српским се-
обама у Русију, јер сматрам да су и оне једним делом ослабиле српски 
„национ”, како је у то време именован  народ, односно нација.

Везе српских официра са Русијом почињу крајем 17. века, годи-
не 1699, када су у време Карловачког мира успоставили контакте са 
руским дипломатима и послаником у Бечу, Прокопијем Богдановичем 
Возњицином, главним руским представником  у преговорима и по 
закључењу Карловачког мира. Возњицин је обишао неколико срем-
ских манастира и сусрео се са више наших официра. Срби  су већ 
тада изразили жељу да се иселе у Русију. Идеја је оснажена у време 
Ракоцијевог устанка, када је од Мађара страдало много Срба,

Цару Петру Великом први је ишао 1704. године обрштер Пана 
Божић из Титела, из тадашње Поиско-поморишке границе. Обрштери 
Јован Текелија из Арада и Вулин Илић из Сегедина, упутили су зајед-
ничко писмо цару Петру са молбом да мисли о њима и српској земљи.

Када је Русија 1712. године заратила са Турском, ова двојица и 
њихов претпостављени обрштер Мојсије Рашковић, понудили су Ру-
сији 10.000 српских војника. Цар је потом 1723. године послао Јована 
Албанеза, Србина пореклом из Поморишја, са позивом Србима да се 
преселе у Русију и прикључе царским коњичким пуковима. Срби су 
се одазвали, па се годину дана касније, у Русију, иселило њих 1.000, 
где су формирали српски хусарски пук.

Једно мање исељење, које је водио Петар Текелија, догодило се 
1737. године. Када је укинута Потиско-поморишка граница, идеја о 
одласку у Русију је оснажена. Официри Рајко Прерадовић, Јован Ше-
вић и Јован Хорват кренули су у Русију са доста Срба војника. Када су 
стигли у Кијев, унапређени су у генерале, са задатком да између Буга 
и Дњепра оснују насеље Новују Сербију.

Аустријске власти, а у првом реду царица Марија Терезија и барон 
Енгелсхофен, одлучили су да обуздају, односно спрече та исељавања, 
јер је постојала опасност да се граница према Турцима испразни. Ца-
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рица је једним декретом заштитила Србе из развојачене Потиско-по-
моришке границе и обећала им је трогодишње ослобађање од пореза, 
ако се преселе у средњи и јужни Банат. Официрима који нису хтели 
да се одселе доделила је 50 племићких титула. Уз све ово уведене су 
драконске казне за оне који подстичу исељавања.

Ипак се 1752. године догодила још једна сеоба 2.000 граничара из 
бивше Потиско-поморишке и Славонске границе. Њу су водили офи-
цири Јован Шевић и Рајко Прерадовић.

У другој половини 18. века у руској војсци је било преко 250 офи-
цира и више од 10.000 војника (српског порекла). Овом броју треба 
додали и неутврђени број чланова њихових породица.  У то време 
просечна српска породица имала је 4,6 чланова.

Да додам још понешто о својим прецима: нас Зорића је било дуж 
Војне границе, од Карловца до Темишвара.  Били су коњаници и пе-
шаци  -  обични војници, подофицири, официри, и генерали.  Касније 
је од Зорића било правника, учитеља, свештеника, чиновника,...

Један мој предак, официр Симеон Зорић,  у  смутно време  око 
1750. године, као и многи Срби граничари, незадовољан својим поло-
жајем у аустријској војсци, отишао је у Русију. О том одласку српских 
официра и војника доживљено и занимљиво писао је Симеон Пишче-
вић, који се и сам нашао у исељеничком конвоју и запутио се у, како 
су тада веровали, обећан« земљу Русију. Потом, много касније, веома 
је надахнуто о томе писао и Милош Црњански у својим „Сеобама”.

Тај Симеон Зорић. ратујући годинама храбро на јужним граница-
ма Русије са Турцима, добио је од царице Катарине Велике генерал-
ски чин и огроман спахилук у Белорусији, у близини града Шклова.  
За време једног примирја, нашао се у дугом низу царичиних  љубав-
ника у Санкт Петерсбургу. Катарина Велика је волела многе, али јој је 
посебно остао у сећању као добар мушкарац, кршни и лепи Симеон 
Зорић, па је у то време записано да је са сетом једном приликом рекла:

- Сиромах, мој глупи Сима! Никад га нећу заборавити!
А Зорић је, када га је у царичином кревету заменио неки од њених 

следећих љубавника, безбрижно живео и уживао у свом пространом 
поседу, на бескрајној белоруској низији....

ПетaрЖебељан



SPOMENIK SRBIMA USRED ZAVA\ENE 
ZEMQE MIRI UKRAJINCE I RUSE

Украјина се због сукоба са Русијом 
нашла у жижи светске јавности, али је-
дан њен град промакао је свима, чак и 
Србима! А не би требало. Назив ће вам 
рећи због чега - Славјеносербск.

У Луганској области Украјине, на 
самој граници са Русијом налази се 
мали град који броји око 9.000 људи. У 
његовом центру подигнут је споменик 
- Србима. У сред главног трга стоје фи-
гуре Козака, Србина и Руса са натписа-
ом „Нема светијих веза од братства” на 
руском, украјинском и српском језику.

У богатом општинском музеју чу-
вају се успомене о досељеним Срби-
ма, војничке карте и документа, али и 
копија слике Паје Јовановића „Сеоба 
Срба”. Границе општине Славјано-
сербск дугачке су више од 100 кило-
метара дуж реке Северски Доњец, на 
северу, и реке Лугањ на југу.

УДК 930.85

Споменик у Славјеносербску: 
Нема светијих веза од брат-

ства | Фото: Facebook



БРАТСТВО292

Иначе, ово није једина „тајна” локација повезана са Србима у 
иностранству. Једна шума у Чешкој

Неки подаци говоре да је избеглиштвом из Аустроугарске прва 
група ових Срба, њих 419, дошла у Русију 1751. године. Предводио 
их је Јован Хорват, командант Хусарског пука, који је добио чин гене-
ралмајора. Они су код Харкова, у Кировској области формирали Нову 
Сербију, град који је имао 2.225 мушких становника. На просторима 
између Бохума и Лугања Срби су створили 1752. године друго насеље 
Славјаносербију. Ове српске војнике предводили су Иван Шевић и 
Рајко Прерадовић.

Има један кућерак у Украјини...

Царица Јелисавета Петровна је 17. маја 1753. године донела одлу-
ку којом је одредила да се српски граничари населе од Бахмута до 
Лугања, према Дону, у област која је названа Славјано-Сербија. То је 
потврђено и указом од 21. маја 1753. године. Поред већинских Срба, 
доселили су се и Бугари, Власи, Цинцари и Грци.

ВЕСЕЛА ГОРА
У СЕЛУ Весела Гора, најдаљој источној тачки Славјаносербска, 

10 километара од украјинско-руске границе, некад је била лоцирана 
Шеста рота под командом капетана Симеона Пишчевића. Кућа њего-
вих ближих предака и данас самује у Веселој Гори. Из села Камени 
Брод, где је била Трећа рота српског пука, развио се град Луганск. У 
рударском градићу Зимогорју, постоји спомен-обележје Шевићевом 
капетану Ивану Маркову, под чијим је старањем била Једанаеста рота.

Аутор: А. О. / Новости | 18.04.2014
Internet sajt: http://www.alo.rs/vesti/svet/spomenik-srbima-u-sred-

zavadene-zemlje-miri-ukrajince-i-ruse-foto/52565 



УДК 94(477)

KOLIKO JE DALEKO DONBAS OD SRBA, ILI  
- KOLIKO JE RAT U UKRAJINI I NA[ RAT?

ШТА се дешава у (бившој) [источној] Украјини и како се то нас 
Срба тиче?

Онима који разумију и прате страшна дешавања у другој највећој 
словенској земљи оба питања су сувишна, али таквих није много. 
Најприје, већина наших људи показује потпуну незаинтересованост, 
а код већине оних који и покажу неко занимање, влада потпуна по-
метња и неразумијевање природе тамошњих дешавања. Додуше, није 
ли тако било странцима када су покушавали да разумију наше ратове 
деведесетих?

Да, објективно није било лако схватити ко је и зашто ратовао у 
бившој Југославији. Нажалост међу нашим млађим нараштајима има 
све више оних који немају ни елементарне (примјерене) представе о 
томе. Но баш због тога што смо ми сада у ситуацији посматрача, у как-
вој су некада били други, укључујући и грађане саме Украјине, спрам 
наше невоље, али и стога што тамо живи „братски народ“, дакле зато 
што је повијест културно-историјских веза Срба и простора данашње 
(или бивше) Украјине веома богата, дужност нам је да превладамо 
менталну и емотивну инертност, и да покушамо да што боље схвати-
мо природу тамошњих збивања, умјесто да се, према малограђанској 
инерцији из дана СФРЈ, према свему што се дешава источно од нас, 
односимо с необјашњивом надменошћу оних који живе ближе „циви-
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лизацији“, чији су хладњаци пунији, возе боља кола и слично. Узгред, 
такав став /- источно од нас је terra incognita - показују милиони мало-
грађана који живе тик уз западне границе словенског свијета.

Но пођимо редом, који је то народ, или, како рекосмо, „братски 
народ“? У тај рат је укључено више народа - етнички Украјинци и 
етнички Руси. Но вратимо се питању „братског народа“.

У овом рату, то нијесу ни етнички Украјинци, нити етнички Руси, 
јер тај рат, на крају крајева, није рат између етничких Руса и етнич-
ких Украјинаца. Да је тако, види се по томе што су у побуњеним об-
ластима (бивше) источне Украјине, према доступним статистичким 
подацима, етнички Украјинци, или макар људи који су на посљедњем 
попису изјаснили као „Украјинци“, увјерљива већина. Са друге стра-
не, постоји немали број примјера да су званичници актуелног кијев-
ског режима, официри и војници тзв. „Антитерористичке операције“, 
етнички Руси. Неки од њих су чак горљиви украјински националисти.

Па ко онда и зашто ратује (бившој) источној Украјини?
Ратују политички Украјинци, они који мисле да је једна, недјељи-

ва, унитарна Украјина, у којој, независно од културно-етничких раз-
лика, постоји, или треба да постоји, само једанполитички народ, који 
је носилац суверености у тој држави, и политички Руси, који се у је-
зичком, културно-идентитетском, историјском смислу осјећају дије-
ловима руске цивилизације, и који не прихватају украјински шовини-
зам, који је од државног удара звладао Украјином.

Тако је могуће да предсједник украјинске скупштине, фамозни 
Турчинов, који, очигледно, носи руско презиме, буде жестоки украјин-
ски националиста, док су предсједници Доњецке и Луганске Народ-
не Републике, Захарченко и Плотницки - етнички Украјинци, али без 
икакве сумње политички Руси. Збуњујуће?

Сјетите се само Јована Дивјака, „генерала“ тзв. „Армије Босне и 
Херцеговине“, који је командовао акцијом покоља снага ЈНА које су се 
повлачиле из Сарајева, које су тада извеле нерегуларне муслиманске 
снаге; затим призовите у памет заговорнике политичког монтнегрин-
ства и „црногорског језика“ у Црној Гори, који у неким случајевима 
говоре екавицом или Херцеговце који су себе прогласили Црнгорцима 
и ревносно пазе на „српску опасност“ по независност младе дукљан-
ске демократије... То су наши „туричнови“.

С друге стране, сигурно познајете, што лично, што из јавности, 
неке људе родом из Црне Горе који се, као и писац ових редова, гну-
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шају „пројекта обнове независности Црне Горе“ и онога у шта се та 
накарадна квазидржава претворила. Е, то су наши „захарченци“, они 
који су васпитани да се бити етнички/етнографски Украјинац/Црн 
огорац и национални Рус/Србин не мора међусобно искључивати и 
који су се, међутим, згадили и ужаснули над оним у шта су се послије, 
споља организованог, државног преврата/референдума претворили и 
Украјина/Црна Гора и украјинство/црногорство.

Слично је (било) и са односом црногорства и српства у Црној 
Гори - све до пред референдум. Но, ствари су се након њега прилично 
измијениле.

Доста људи родом из Црне Горе више више не пристају да буду 
називани „Црногорцима“, као што и многи Срби из Републике Српске 
одбијају да се зову „Босанцима“.

Узгред, када је прошлог љета један новинар са Запада, очигледно 
претпостављајући да су побуњеници махом убачени/послани из Ру-
сије, питао људе из једне устаничке војне јединице да ли међу њима 
има Украјинаца, један од њих је одговорио, а остали су се сагласили: 
„Ја сам донедавно био Украјинац“.

Иначе, побуњеничка војска (тзв. „ополчење“) од почетка до данас 
је била искључиво добровољачка. Чланство тих људи у њој је добро-
вољно, као што је добровољно престало и њихово „учествовање“ у 
украјинској нацији.

Треба рећи да је међу побуњеницима и немали број бивших 
„мајдановаца“, људи којима је било доста корумпираности из времена 
Јануковича, који су се борили за благостање, али не и за шовинизам и 
спаљивање политичких противника, као што се десило у Одеси маја 
прошле године.

Тај догађај је за многе у Украјини био отрежњујући, било да су 
дотад били неутрални или чак присталице „Евромајдана“. Треба рећи 
да до данас нико није осуђен због тога злочина у којем је званично 
звјерски убијено 48 људи, а незванично преко 100.

Има ли притиска са Запада да се приведу правди злотвори, од 
којих се добар дио види на снимцима који су и јавно доступни?

Кад смо већ код притиска, гдје су групе за „људска права“, да ли 
владе Запада позивају украјинску владу да прекине с насилном моби-
лизацијом, која се спроводи под пријетњом робије?

„Приговор савјести“ не важи када треба играти геополитичке 
игре против Русије?
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А у шта се претворила данашња Украјина? У етноцентрично 
друштво - без обзира на њену фактичку мултиетничност, у којем 
главну ријеч воде шовинистички букачи - и декласирани социјални 
елементи који пристојне људе, независно од политичких увјерења, 
потискују на маргину; у друштво у којем не функционишу виталне 
институције, а све што се чини у јавности и у државним установама 
легитимише се етничким, односно националним „начелом“.

Укратко, социјална слика данашње Украјине подсјећа на Хрват-
ску из 1991, или можда још прије на Сарајево деведесетих - колектив-
на социјална психоза, параноја као водиља државног разлога, неукост, 
невјероватно богати појавни облици мржње и изопачености...

Шта хоће побуњеничке снаге у (бившој) Украјини? Лакше је од-
говорити на то шта оне неће?

Неће да живе у Украјини „мајданā“, шовинистичке друштвене 
репресије, политичког терора, у Украјини гдје спаљују људи наживо 
зато што су противници државног удара, гдје корумпирани или психо-
тични типови доносе катастрофалне одлуке од далекосежног значаја 
за читаво друштво. Вјероватно добром дијелу њих дјелује привлачно 
судбина Крима, који је без метка постао дио Русије, али би их вје-
роватно задовољило и стање ни-Украјина-ни-Русија, тј. фактичка са-
мосталност која би имала подршку Русије, слично Јужној Осетији и 
Абхазији у некадашњој Грузији.

Висока аутономија унутар Украјине? То сигурно не желе, нарочи-
то не након хиљада убијених цивила и погинулих устаничких војника, 
али ће, ако Русија на томе буде инсистирала, а тренутно се чини да 
хоће - мада је та ствар још у превирању, па се не смију извлачити си-
гурни закључци - на то ће вјероватно пристати.

Али, да би се десило заиста мора бити развијена аутономија - без 
украјинске војске и полиције, без украјинског школског система и 
украјинског као „државног језика“... Колико ће крви морати још да 
потекне малоруском земљом и ријекама да то украјински национали-
сти схвате, велико је питање.

Засад је јасно да су Американци спремни да украјинско марио-
нетско руководство у недоглед гурају у сатирање сопственог станов-
ништва, али и онога које сјутра једноставно више неће живјети ни у 
каквој Украјини.

Побуњеници који су устали против преврата у Кијеву себе нази-
вају Оружаним снагама Новорусије. А шта је „Новорусија“? Израз на-
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стојања да сепаратистичке снаге територију коју конролишу прикљу-
че Русији и тако направе „Велику Русију“?

Нипошто, они су само реактивирали термин из друге половине 
осамнаестог стољећа, када та територија од Кубања у Русији до да-
нашње Молдавије ослобађана од турске окупације и прикључивана 
Руском царству, у оквиру „Новоруског генералгубернаторства“.

Значи ли то да је Руска царевина окупиране украјинске терито-
рије самовољно преименовала у „Новорусију“ да би сакрила њихов 
украјински идентитет? Нипошто! Тада нико на тим територијама није 
ни био чуо за Украјину, осим као за простор који је лежао доста сје-
верније (Украјина ни у којем облику никада није излазила на Црно 
море) и доста западније.

Другим ријечима, територије које су биле средиште побуне про-
тив мајданско-прозападњачке, узурпаторске власти, од Харкова, пре-
ко Дњепропетровска (раније Јекатеринослава, који се чак пет година 
звао и Новоросијск, као истоимено мјесто у данашњој Русији) до Оде-
се, историјски НЕ ПРИПАДАЈУ Украјини, већ Новорусији. Па откуд 
онда они у Украјини?

Сјећате ли се „авнојевских граница“ и колико је крви због њих 
проливено? То се исто данас дешава и у (бившој) Украјини, зато што 
су комунисти, у својој самозадовољној заслијепљености, вјеровали да 
ће њихово (не)дјело трајати довјека, тако да је свеједно да ли се неки 
градови налазе с ове или оне стране „унутрашњих“, административ-
них граница.

И из тога што је побуњенике лакше одредити негативно него по-
зитивно, види се да се они оружја нијесу латили зато што су о томе 
годинама сањали, већ зато што су, силом прилика, које за еколико 
мјесеци постале неподношљиве, осјетили да немају избора. Зато они 
нијесу класични сецесионисти, а понајмање су „проруске снаге“, како 
их наши главни, неупућено-незаинтересовани, непрофесионални 
медији, „крсте“, слиједећи притом њихово арбитрарно-злонамјерно 
именовање у водећим западњачким медијима.

Побуњеници на истоку (бивше) Украјине нијесу проруски еле-
менти који у својој држави ратују за ствар Русије. Они се евентуал-
но могу звати „прорускима“ зато што се у културом смислу осјећају 
Русима, али и тада би то имало једнако смисла као и побуњенике у 
некадашњој РСК и политички организовани српски народ у бившој 
Босни и Херцеговини звати „просрпским снагама“.
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У ствари, најпримјеренија аналогија на нашем простору бесмис-
леном изразу „проруске снаге“ био би „просрбијанске снаге“, дакле 
они који, издајући „своју“ државу, колаборирају са сусједном држа-
вом која према њиховој има експанзионистичке апетите.

„Проруске снаге“, дакле, звучи као „петоколонаш“, „убачени еле-
мент“! Треба ли да подсјећамо да је добар дио антисрпског става на 
Западу деведесетих година потицао од елементарног неразумијевања, 
чак и код дијела политичке елите, одакле Срби у Босни и Херцего-
вини и Хрватској, када Срби (треба да) живе у Србији, а у Босни и 
Хрватској (треба да живе) само „Босанци“ и Хрвати?

Уосталом, неједном сам, откад је избио грађански рат, овдје код 
нас чуо: „Шта раде Руси у Украјини? Ваљда тамо живе само Украјин-
ци!“ Наравно, ти немају појма о томе да све до стварања СССР 
„Украјина“ никада није постојала као политичка јединица, да је она 
била дио Руског царства, а да на помињемо да мало ко зна да су два-
десетих година Харков, Доњецк и Луганск, такође административном 
мјером тоталитарних, комунистчких власти, као и Крим, 1954, до-
дијељени „Украјини“.

То што данас има толико етничких/етнографских Украјинаца у 
тим областима посљедица је индустријализације и великог пресеља-
вања становништва усљед тог процеса у совјетско вријеме.

Како би онда, да закључимо, било исправно називати побуњенич-
ке снаге?

С обзиром на то да су се оне превасходно ситуативно-негативно 
образовале и конституисале, иако их позитивно одређује укоријење-
ност у руској култури, без обзира на етничку припадност, дјелује да 
би било најбоље звати их „антиукрајинским снагама“.

Но како етнички Украјинци могу бити „антиукрајинци“?
Враћамо се до замешатељства до којег доводе драстични догађаји 

који погађају идентитете, односно њихове перцепције, што није ни 
чудо, јер догађаји су не само катализатори настанка колективних 
идентитета, већ и њихове потоње промјене.

Садашње побуњеничке снаге устале су, како рекосмо, против оно-
га у шта су се након државног удара претворили Украјина и украјин-
ство, па би зато најбоље било назвати их „антинационалистичким 
снагама“.

Како се тога нико није досјетио?
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У нашим водећим медијима има превише некомпетентности, не-
образовања и незнања да би с о томе уопште размишљало, а осим 
тога, пази се, заједно са влашћу, која их држи на „кратком ланцу“, да 
се не наљуте они који оу организовали државни удар у Кијеву.

Самом подстрекачу, Западу, наравно, не пада на памет да побуње-
нике назове „антинационалистима“, будући да би то само по себи у 
тамошњој владајућој идеолошкој клими имало добар призвук, па је 
зато боље изумјети „проруске снаге“, сугеришући тиме и руски ин-
тервенционизам у Украјини и, како рекосмо, то да су поменуте снаге 
издале „своју“ државу Украјину. Све је у именовању, малтене...

Колико су нашу главни медији неуки у извјештавању из Украјине 
види се и по томе што често не умију тачно да пренесу ни лична име-
на нити називе насеља.

Примјера ради, прије неки дан на Б92 јављају о жестоким бор-
бама за мјесто „Дебалцеве“. Ко прати збивања зна да је ријеч о Де-
баљцеву. Како се онда дошло до „Дебалцеве“ (ово је номинатив, а не 
генитив женског рода)?

Према званичној украјинској верзији мјесто се зове Дебаљцеве, 
иако је основано и деценијама било Дебаљцево. Када је, стицајем, до-
брим дијелом и случјних околности, настала независна Украјина, зва-
нична културна политика узела је смјер украјинизације, поред остало-
га, и топонима, тако да је, без обзира на то колико је мјесто старо, ко 
га је основао и како га је првобитно назвао, оно било преименовано у 
складу са језичким осјећајем украјинског језика.

Но, зашто на Б92 не рекоше макар на украјинском Дебаљцеве? Па 
зато што они, као и готово сви новинари из наших водећих медија који 
„прате“ рат у бившој Украјини, или знају само енглески или консул-
тују само англојезичне медије, преносећи и понављајући оно што су 
тамо прочитали. А на енглеском, знате, нема слова „љ“, нити начина 
да се, мимо фонетског записа, пренесе руско-украјинско „ль“.

Осим тога, наши медији актуелног министра спољњих послова 
Украјине зову Павела Климкина зову Павло Климкин, а већ помиња-
ног, „легендарног“ Александра Турчинова - Олександар Турчинов. 
Обојица су руског поријекла, у вријеме када су рођени сигурно им 
нико није давао украјинска имена, али им их данас „мијењају“.

То код нас изазива сљедећи ланац: украјински медији најприје 
украинизују имена и топониме, затим западњачки, који се, у својој 
„непристрасности“, користе искључиво украјинским медијским ре-
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сурсима, пренесу управо те верзије, и затим наши медији, који чи-
тају само енглески, али однекуд обично заобилазе Раша тудеј (Russia 
today), то понове.

Не вјерујем, додуше, да господи Турчинову и Климкину и оста-
лима сличнима то смета, али треба разумјети оне који су рођени као 
Алексеј, Игор, Сергеј, Јелена, Олга... у Харкову, Луганску, Славјанску, 
Дебаљцеву, и који не би да по административној присили, која је у 
Украјини годинама на снази, „постају“ Олексиј, Ихор, Серхиј, Олена, 
Олха... из Харкива, Луханска, Словјанска или Дебаљцеве. Шта бисте 
ви радили да вам „мијењају“ лично име, име родног мјеста, о историји 
и сјећању да и не говоримо?

ДОСАД смо у више наврата прибјегавали аналогијама са нашом 
ситуацијом, углавном са догађајима из деведетих и касније, а у циљу 
приближавања ситуације српском читаоцу.

Обично већи, самопоузданији и самоусредсређенији народи у 
разумијевању текућих догађаја полазе превасходно од себе, својих ре-
лација и својег искуства. Није лоше када то покушају и мањи народи 
– не зато што треба да опонашају епистемичко-вредносну аутоцен-
тричност припадника „великих” култура, већ зато што се аналогијама 
с оним што је ближе увијек прибјегава када постоји неки проблем у 
разумијевању. А овдје га има.

Такав приступ би био утолико прихватљивији што у овом слу-
чају не би могле настати стварне штетне посљедице као када велики 
дјелују на основу својих, често огранчених или напросто погрешних 
историјских аналогија. Најгоре што „мали” таквим резновањем могу 
да учине јесте да дођу до погрешних закључака.

Овдје, међутим, није само ријеч о закључивању по аналогији, већ 
о суштинским сличностима између ситуације у бившој Југославији 
и бившој Украјини, будући да постоји изузетна сличност међу кул-
турно-идентнтетским типологијама простора лимеса у југоисточној 
Европи и Малорусији, која је временом стопљена с Украјином, а на 
крају напросто преименована у њу.

Узгред, шта значи Украјина? Па заправо крајина, а „крајиштво” 
означава повијесно-егзистенцијалну ситуацију, менталитет (па није 
случајно што постоји извјесна сличност између менталитеа козака и 
људи из наше Војне границе), али не и национални идентитет.
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Па чија је онда Украјина била крајина, како је од (у)крајине 
уопште постала Украјина и које су народности, макар изворно, били 
ти украјински „крајишници”?

У географско-историјском театру образованом око Украјине, 
појављују се слични актери као и у нашим земљама: муслимани (Тур-
ци/Татари), римокатолици (Хрвати/Пољаци), у првом и другом рату и 
Њемци, и наравно православци (Срби/Малоруси, односно Руси).

Захваљујући овој комплексности, која је овом простору, као и код 
нас, донијела „пуно” историје, али не и довољно времена да неки по-
вијесни процеси, који су на другим мјестима протицали природно, 
спонтано започну и заврше се, било је могуће да од истог етничког 
супстрата настану различити национални идентитети.

Код нас, у југоисточној Европи, постоје људи истог презимена, 
који су притом у крвном сродству, који су данас или Срби или Хрвати 
или Црногорци или муслимани (однедавно „Бошњаци”), као што на 
простору (око) Украјине постоје људи истих презимена који су или 
Руси или Украјинци или Пољаци. Аналогно томе, данас у Украјини 
имате људи из истих породица који се налазе на супротним зараћеним 
странама, као што се и у Црној Гори најближи сродници често налазе 
на супротним странама идентитетске барикаде.

То је могуће захваљујући, да парафразирамо наслове Маркса и 
Попера, културноидентитетској „биједи” опстојања у простору лиме-
са.

Ријеч је непрекидном живљењу у неком Између, не само у про-
сторно-културном, већ, баш због онога првога, и у временско-епо-
халном смислу, у стољећима дугој привремености, која не допушта 
консолидовање идентитетā, да се, дакле, датō, случајнō, контингентнō 
сталожи и релфексивно консолидују у облику стабилне народности, и 
то, пожљено је, баш оне која „одговара” њиховом стварном поријеклу.

А стварно поријекло Црногораца, огромног дијела муслимана и 
великог броја Хрвата је српско, као што је стварно поријекло Украји-
наца и (закарпатских) Русина – руско, будући да историја у словенској 
старини не познаје никаква „староукрајинска племена”.

Српски добровољци у Славјаносербску

Преци данашњих западних Украјинаца су племе црвени Руси и 
она је, све до насилног преотимања од стране Пољске, учествовала у 
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руској историји; „украјинске” историје, као ни украјинске свијести, 
тада, рецимо у доба Ивана Грознога, једноставно није било.

Но могућнотси повлачења аналогија, и у далекој прошлости, и у 
недавној прошлости и садашњости, тиме није дошао крај. Кијев, не 
само град Кијев, већ Кијевска Рус, била је језгро не само раноруске 
државности већ и заметак цивилизовања руског народа, као што је то 
код нас била Стара Србија, која је захватала највећи дио Космета, дио 
сјеверне Македоније, Рашку област и мањи дио данашње Црне Горе. 
Ипак, татарска најезда је руском народу на неколико стољећа била 
одузела његове јужне земље, на шта се касније надовезала и пољска 
окупација знатног дијела данашње Украјина, тако да је Русија тек од 
XVIII стољећа могла поново да поврати у свој састав сопствене древ-
не земље.

Одатле пардокс да су и најстарији руски крајеви ушли у састав 
„Новорусије”.

Узгред, у фамозном дебаљцевском обручу, који тренутно „броји” 
своје посљедње дане, тренутно се налази и добровољачки батаљон 
украјинских националисти који се зове „Кијевска Рус”.

Поставља се питање: колико је потребно психо-интерпретатив-
не „акробатике” и идентитеског „менаџмента” да неко ко је русофоб 
служи у јединици таквог имена? И уопште, гдје савремени писци-из-
умитељи древне „украјинске” историје виде своју легитимну везу 
са Кијевском Руси? Крим је, са своје стране, био природни наставак 
Кијевске Русије, као што је Македонија била цјелина са Старом Ср-
бијом, с том разликом што повијест нама није дала прилику да се Ма-
кедонији врати њен средњовјековни идентитет, док су Руси то могли 
да учине на Криму.

Ако се иде ближе савременом добу, тада западна Украјина, због 
вишестољетног дјеловања унијатског свјештенства, али и директно 
Римокатоличке цркве, што је имало за посљедицу националноиден-
титетску конверзију, али и развијање снажног осјећаја мржње према 
властитом изворном идентитету, може да се пореди са „нашом” запад-
ном Херцеговином.

Зато није ни чудо што се данашња Украјина, а прије свега њен за-
падни дио, који је својом националном идеологијом, ретроспективно 
посматрано, „заразио” остатак земље, као јунаке слави колаборацио-
нисте са Њемцима у Другом свјетском рату. Тај покрет популарно се 
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звао „бандеровци”, према својем оснивачу, Стјепану Бандери, сину 
унијатског свјештеника из западне Украјине.

Милитантни поздрав који је настао управо у окриљу тог покрета, 
а који су у савременој Украјини предузеле радикално националистич-
ке групе, у данашњој, „демократској” Украјини добио је своје пуно 
признање, као лозинка свих оних који су за „јединствену Украјину” 
(Слава Украјини! – Херојима слава!).

Не подсјећа ли ово на Смрт фашизму! – Слобода народу!, или 
понајприје на нацистичко Зиг! – Хајл!

Иначе, у Луцку, опет западна Украјина, већ традиционално, и од 
прије прошлогодишњег преврата, одржава се фестивал „алтернативне 
музике” под именом „Бандерштат”.

Недавно је објелодањено да ће ускоро капа украјинских војни-
ка добити облик „мазепинке” (према Мазепи, украјинском племићу 
који је, иако близак сарадник Петра Великог, њега издао и прешао на 
страну Швеђана), коју су у Другом свјетском рату носиле јединице 
украјинске квислиншке полиције, која се „истакла” учешћем у број-
ним злочинама, од којих су некима имали енормне размјере.

Не подсјећа ли ово на „постројбе”, „сатнике”, „куне”...?
Додуше, бандеровцима није било дозвољено да створе „Независ-

ну државу Украјину”, док су усташе добиле Независну државу Хрват-
ску. Али, то је ситно одступање, све остало је веома слично или чак 
исто.

Коначно ту је и у сам Донбас, гдје су људи, на таласу антимајдан-
ског револта, који се ваљао широм ненационалистичке Украјине, 
ријешили су да се успротиве наметању другог језика, друге културе, 
друге историје и сјећања, дакле шовинистичкој украинизација која је 
од њих, односно од њихових потомака требало да направи неки дру-
ги народ. Утолико, Донбас, са својом непомирљивошћу, побуном која 
је најприје била спонтана грађанска, без намјере и свијести да би то 
могло да се изроди у рат, подсјећа на Книнску крајину 1990. И тамо 
је почело грађанском непослушношћу етноцентричним властима, ба-
рикадама, а завршило се ратом, додуше ни близу тако жестоким као 
овај у Донбасу.

Нијесу ли страховања људи из Донбаса претјерана? Да ли промје-
на јавних натписа и књига, а то је већ учињено, може имати далеко-
сежне посљедице? Вриједи ли због језика губити главу?

Да је национално преиначење агресивно-репресивном шовини-
стичком културом могуће произвести, свједоче многи етнички Руси 
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чија је национална свијест потпуно украинизована (додуше, некада се 
политичко украјинство прихвата и због привилегија), и то тако да је 
један од њених конститутивних елемената русофобија.

То је, за тај феномен (изопачености) „нормално”, јер они који су 
поријеклом Руси, којима су чак родитељи били Руси, морају стално да 
потиру и симболички поништавају оно што у себи носе. Опет позна-
то – код Хрвата и муслимана. Ипак, ми смо имали мало Срба који су 
узели оружје да се боре против својих сународника. Највише докле су 
стигли биле су антисрпске колумне по престоничким медијима.

Одакле, у Украјини ова „специфичност”?
„Совјетизацијом” Русā, која је у многим случајевима фактички 

довела до губитка њихове емотивне идентификације са руством, они 
су, када су се затекли у новоствореним државама, које су од почетка 
развиле снажну националистичко-ревизионистичку пропаганду, у не-
кима од њих нашле плодно тле за преправљање националне свијести, 
односно за имплантације једне другачије, антируске, што њима одна-
рођенима, није стварало никакав проблем.

Штавише, тиме су, на изопачен начин, рјешавали проблем нацио-
налне идентификације, потребу за припадањем заједници у којој фак-
тички живе, која се појавила након слома совјетске „национално”-др-
жавне свијести.

Докле самомржња етничких Русе може ићи говори примјер прије 
неки дан преминулог „стотника Миколе”, према јавно познатим 
сазнањима предводника покоља у Одеси маја прошле године. А „Ми-
колино” име било је Николај Волков. Типично руско име.

Двадесет пет година преправљања историје у школским уџбени-
цима, испирања мозга шовинистичким митовима и националног ин-
жењеринга дало је резултата.

Славјаносербск после борби
Ако Новорусија поклекне, ако одустане у борби не само за себе, и 

не само за све (неукрајинизоване) етничке Русе широм Украјине него 
и за шовинизмом неинфицаране етинчке Украјинце - након сљедећих 
двадесет пет година Украјина би постала проширена галицијска 
паланка у којој би „миколе” постали друштвено прихваћена мјера 
украјинског патриотизма, као што је у Хрватској двадест година на-
кон краја „домовинског рата” антисрпски шовинизам константа која 
не „попушта”, која се системски преноси на младе нараштаје.

Младе ваља научити мржњи, за случај да им падне на памет да 
постављају „потрешна” питања о својем националном идентитету.
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На крају, нас се рат у Донбасу тиче не само због свих ових анало-
гија, које говоре да се и (раз)братским народима понавља слична исто-
рија, већ зато што постоји и једна још старнија повезаност са нама.

Наиме, тамо ратују и Срби, као што, што није изненађење, на су-
протној страни ратују Хрвати и Шиптари.

Срби који тамо ратују, то није само неколико стотина добровоља-
ца из српских земаља, већ су то бројни потомци оних који су у XVIII 
стољећу отишли у „Славјаносербију”.

Њено средиште био је Луганск, престоница данашње Луганске 
Народне Републике, а тик поред њега, на тренутној линији фронта, 
али у новоруским рукама, налази се и Славјаносербск. Кажу да су у 
његовом ослобађању учествовали баш поменути српски добровољци.

Поред Славјаносербије, на подручју данашње Украјине налазила 
се и „Нова Србија”, а то је данас дио Кировоградске области која је 
у срцу Украјине, некада Новорусије. И због те околности велика је 
вјероватноћа да потомци некадашњих Срба ратују и на украјинској 
страни. Наша трагедија се понавља и тамо, као раскол унутар руског 
народа.

Јесмо ли читали Сеобе? Е, сеобе Црњанскових јунака завршавају 
се у Славјаносербији и Новој Србији. Али њихово обитавање није 
било везано само за територије које су им изворно додијељене. Да је 
тако, види се по топонимима широм (бивше) источне Укјраине, који 
звуче прије као српски неголи као руски, а украјински и да не гово-
римо.

У Донбасу се преплићу судбина српског и руског народа – и зато 
што тамо потомци Срба стоје на бранику руског идентитета и зато 
што је њихова ситуација иста као ситуација Срба у Хрватској 1990.

То што су тамошњи Срби, због наше познате склоности ка брзом 
асимиловању, постали Руси додатно појачава симболику сличности 
историјског пута и заједништва судбине.

http://fakti.org/srpski-duh/ima-veze-sa-ukrajinom-to-sto-mnogi-iz-crne-
gore-ne-pristaju-da-ih-zovu-crnogorcima 

http://fakti.org/srpski-duh/potomci-srba-naseljenih-u-novorusiji-na-
braniku-ruskog-identiteta

ЧаславД.КОПРИВИЦА





УДК 27-36:929 Јован Шангајски, свети

SRPSKE SUDBINE „TAMO DALEKO”

СВЕТИ ЈОВАН ШАНГАЈСКИ, ЗА ЖИВОТА СВЕТИТЕЉ!

Када се помене име Светог Јована шангајског, епископа Шангаја, 
Сан Франциска и Западне Европе, одмах се човек асоцира: на молитву, 
чудотворца, добротвора, мисионара, аскету, исцелитеља, хранитеља 
сиротиње. Док је био у Шангају сматра се да је захваљујући његовим 
проповедима и мисионарским радом у Православље прешло више 
стотина хиљада Кинеза. У Паризу су га звали Јован Боси, јер је често 
ишао бос, поготово кад је служио свету Литургију. Неупућени су то 
приписивали отеклинама ногу усред умора од не спавања. Међутим, 
разлог је био другачији. Као што је Мојсије добио наредбу од Бога 
када је гледао купину која гори, а не сагорева, да се изује јер је земља 
на којој стоји света, тако је и свети Јован осећао себе недостојним да 
стоји испред светог престола обувен. 

Јован Максимовић родио се у Русији 4. јуна 1896. године, у Хар-
ковској губернији у месту Адамовски. Свети Јован је био пореклом 
Србин. Његов отац Борис Максимовић био је племић српског порек-
ла. Породица Максимовић избегла је из Србије у Русију у 18.веку пред 
најездом турских освајача. Иако у туђини, своје порекло,традицију, 
језик и обичаје никад нису запостављали ни заборављали. Будући 
врло побожни, родитељи су свом сину на крштењу дали име Михаи-
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ло, по архангелу Михаилу. Још у то време породица Максимовић била 
је позната по светитељу из њиховог рода светом Јовану тоболском, 
сибирском мисионару и просветитељу. 

Михаило Максимовић још као дечак није био обично дете. Тешко 
је говорио, мало је јео, а у школи се одвајао од друге деце. Није волео 
гимнастику,плес, и још у то време гледао је где год је могао да про-
поведа име Христово. Каже се да је под дечаковим утицајем његова 
професорица француског језика прешла у Православље. 

Као епископ, када је говорио о свом детињству свети Јован је за-
писао: „Откад знам за себе, желео сам да служим правди и истини.
Моји родитељи разгорели су у мени непоколебљиву жељу да се борим 
за истину,а душа се моја усхићивала примерима оних који су жртвова-
ли свој живот за веру.“ 

Свети Јован Шангајски
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Михаило је као осамнаестогодишњак завршио Полтавски кадет-
ски корпус и уписао се на Правни факултет на харковском Царском 
универзитету и дипломирао четири године касније. Као царски офи-
цир, по избијању револуције у Русији Михаило је кренуо у рат на 
страни цара борећи се против бољшевика. У једној борби рањен је 
у десну ногу и због тога је до краја живота остао хром. Али младог 
Михаила је нешто друго вукло и давало му снагу. Будући да је стал-
но посећивао света богослужења у успенској цркви у Харкову, снага 
чудотворства светих утвари из те цркве одвела га је на другу страну. 

У тој цркви су се чувале чудотворне иконе, а у гробници су ле-
жале чудотворне мошти архиепископа Мелентија Леонтовича, који је 
на себе за живота узео подвиг борбе са сном. Он је проводио ноћи не-
помично стојећи руку потигнутих ка небу, никад не лежући у кревет. 
Михаило се дивио том светитељу, а касније када је постао епископ 
узео је на себе сличан подвиг не спавајући у кревету четрдесет година. 

ОПЕТ У СРБИЈИ 

Када је грађански рат у Русији узео маха, млади Михаило са по-
родицом долази у отаџбину Србију. По својој давној жељи уписао је у 
Београду Теолошки факултет и завршио га 1925. године. Бивши пле-
мић живећи као избеглица зарађивао је за живот продајући новине 
по Београду. Још као цивил млади Михаило је на себе узимао разне 
подвиге. Мирно би стао на плочник, најчешће бос продао би новине 
за час, јер су га сви Београђани знали и заволели због његове сми-
рености. Исти ти људи нису ни слутили да купују новине од правог 
аскете који је завршио два факултета. 

Дошло је време да Господ позове Михаила на праву службу. У 
Миљковом манастиру код Свилајнца 1925. године замонашио се узев-
ши име Јован, по свом претку Јовану Тоболском. 

Године 1929. Свети Синод Српске православне цркве поставио га 
је за професора суплента у Богословији у Битољу. У то време на челу 
Охридске архиепископије био је владика Николај (Велимировић), а 
један од професора био је и отац Јустин (Поповић). Тек су овде по 
први пут и други сазнали за његов свети начин живота. Свети владика 
Николај би често говорио ђацима: „ децо слушајте оца Јована,јер је он 
анђео Божији у људском обличју. И кажите другима ако хоће да виде 
живог светитеља, нека дођу да виде оца Јована“. 
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ДЕЧИЈИ АНЂЕО ЧУВАР 

И ђаци Богословије почели су да примећују да отац Јован мало 
једе,и то само једном дневно, да је увек насмејан, да се никад не љути, 
и да никада не спава. Од дана када је примио монашки постриг па 
до смрти Свети Јован никада није спавао у кревету.Често су га ђаци 
долазивши у његову келију налазили како на коленима спава испред 
иконе Пресвете Богородице, уморан од метанија (земних поклона). 
Често је звао ђаке код себе и тада би им давао пакете које је као помоћ 
добијао, али их никада није отварао ,већ је све давао деци и радовао 
би се њиховом одушевљењу. 

Ноћу би обилазио спаваоне и покривао децу,намештао им јастуке 
и покриваче и осењивао знаком крста. Другим речима, отац Јован је 
деци био отац и мајка, и анђео чувар. 

У Битољу су га сви волели,јер се одмах прочуо као добротвор.По-
себно је поштовао светог Наума охридског, јер је имао моћ исцељења 
душевно оболелих. Са иконом светог Наума обилазио је болнице и 
молио се за здравље болесника и још од тада потичу сведочанства о 
његовим чудотворним исцелитељским моћима. 

ОДЛАЗАК НА ЕПИСКОПСКУ СЛУЖБУ 

Дошла је и 1934. година, отац Јован је добио позив од поглавара 
руске Заграничне цркве да дође ради хиротоније у чин епископа. Прво 
што је отац Јован урадио, написао је писмо у којем објашњава да је 
вероватно дошло до грешке и замене имена, јер по његовим речима 
он није за епископски чин због његовог тешког говора и ноге на коју 
стално храмље. Наравно отац Јован је добио одговор да нема никакве 
грешке и да је њега Свети Синод руске Заграничне цркве изабрао за 
епископа. 

После хиротоније сада епископ Јован послат је у Шангај. Услед 
много обавеза у пастирском раду, епископу Јовану је нога толико отек-
ла да је морао да иде на болничко лечење,јер му је живот висио о кон-
цу. Изашао је из болнице без дозволе, отишао право у цркву и одржао 
свеноћно бденије и оток је нестао. Много је био жалостан због патње 
деце. У Шангају је основао Сиротиште светог Тихона Задонског које 
је удомило чак четири хиљаде деце. Несрећне и напуштене малишане 
епископ Јован налазио је по улицама Шангаја изгладнеле и оболеле.
Постоји једно сведочанство да је помоћница епископа Јована која је 
уз њега бринула о науштеној деци, била љута на епископа и рекла му 
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љутито да више не доводи децу јер немају чима да их хране. Епископ 
Јован је отишао у своју келију и целу ноћ се молио.Ујутро је стигао 
конвој хране коју су добри људи донели да прехране напуштену децу. 

ЕПИСКОП ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ И САН ФРАНЦИСКА 

Руси су после доласка комуниста на власт у Кини опет кренули у 
изгнанство. И епископ Јован био је са њима. Свети Синод руске Загра-
ничне цркве поставио је владику Јована 1951. године за архиепископа 
западноевропског. На службу је дошао у Париз, а касније у Брисел. 
Он је непрестано путовао читавом Европом, служећи свету литургију 
на француском, холандском, и касније на енглеском језику.У једној од 
париских католичких цркава, свештеник је обраћајући се младима ре-
као: „Тражите доказе, кажете да сада нема ни чуда ни светитеља.Шта 
ће вам теоријски доказ, када сада улицама Париза хода живи светац 
Свети Јован Боси.“ 

У јесен 1962. године Епископ Јован прелази у Сан Франциско, да 
би помогао завршетак изградње велике саборне цркве посвећене Пре-
светој Богородици. Неуморни епископ Јован успео је и у том послу.
Измиривши завађене земљаке, завршавају изградњу саборног храма. 

Пратећи чудотворну икону Курско-Коренску, у Николајевском 
храму у Сијетлу 2. јула 1966. године служио је свету Литургију. Као 
и обично после Литургије, остао је у олтару молећи се три сата. Иза-
шавши отишао је у парохијски дом и пред иконом коју је допратио ис-
пустио своју свету душу.Владику Јована су први пут после четрдесет 
година положили у постељу. 

Када су људи чули да се владика Јован упокојио, похрлили су да 
му одају почаст. Његови посмртни остаци шест дана лежали у цркви 
Пресвете Богородице у Сан Франциску, и уместо да се осећају, на-
против тело је ширило блажени мирис. После литургије и опела и 
целе церемоније које је трајало седам сати, тело су положили у гроб. 
Године 1993., ковчег са његовим телом су извадили и отворили, тело 
је остало нетакнуто и нетрулежно. Уброзо затим онај који је на себе 
узео најстроже покоре,утешитељ и мисионар, добар пастир и слуга 
Христов, васпитач омладине пун благости и љубави према Богу и 
ближњима, проглашен је за светитеља. 

Још пре проглашења, народ је упућивао молитве Светом владики, 
јер је сматран светитељем још за живота. 
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И неверници су знали да не треба да се плаше урагана, торнада, 
нити било каквог времена, док је Владика на острву. Када би на радију 
јавили да се невреме приближава, свети владика Јован би излазио и 
са крстом благосиљао острво са све четири стране. Невреме би једно-
ставно заобишло острво. 

Господ нам је дао молитвеника којем треба да се молимо да нас 
сачува од невремена овог света , да нас избави од буре страсти овог 
света, а то је Свети Јован шангајски чутотворац. 

ЗАТО МУ ЗАПЕВАЈМО С БЛАГОДАРНОШЋУ: РАДУЈ СЕ 
СВЕТИТЕЉУ ОЧЕ НАШ ЈОВАНЕ, ПОСЛЕДЊИХ ВРЕМЕНА 

ЧУДОТВОРЧЕ 

СвештеникБлагојеТ.Катић,
Епархија Зворничко-тузланска, Светосавска омладинска заједница

http://www.delije.net/forum/viewtopic.php?p=180810&sid=d7d8635b7cd
04009145edcc9d83a5015



УДК 929:271.222(497.11) Павле, српски патријарх

IZ PUTNE BELE@NICE

КРСТОВИ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА

Окупљамо се у порти Вазнесењске цркве и при слабој светлости 
с  улице полако препознајемо и једни другима јављамо са све видљи-
вијом радошћу на лицима, као и увек пред пут у обилазак српских 
светиња. После неколико поклоничких путовања са овом групом, 
дуго сам имао осећај да сам баш најважније пропустио, и то не једном 
него чак четири пута; ишли су они сваке године и сваке су ме звали, 
али би се увек испречило нешто што ми није дало да одем: у Кућанце, 
родно место блаженопочившег патријарха Павла.

Сада, кад је већ сасвим извесно да ми се то остварује, мислим 
како сам имао срећу и радост да у две лепе прилике будем у патријар-
ховој близини. На осамдесету годишњицу смрти Петра Кочића (1996) 
патријарх Павле је служио молебан у малој цркви св. Саве на Врачару. 
Друговао сам с Кочићевим унуком Петром, па сам и дошао у цркву 
са њим и осталим члановима породице: Петровом супругом Биља-
ном, сестром Бојаном и њеном децом, праунучићима Кочићевим. По-
родица ме задужила да замолим Његову Светост за могућност да му 
се захвале и чим сам му, после молебана, рекао то и показао на њих 
стидљиве и видно смањене пред њим, он је пришао и разговарао као 
да се одавно знају, друже, пријатељују. Тада сам први пут помислио: 
светац који хода. Други пут сам био близу патријарха Павла на јед-
ној од традиционалних вечери сатире које Коларчева задужбина орга-
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низује увек у последњи четвртак у години. Не сећам се више која је то 
година била, али сигурно никад нећу заборавити тренутак кад је сâм, 
без пратње, ушао тихо у салу, а Радомир Смиљанић и ја скочили к’о 
опарени, брзо размакли млађе колеге и понудили му лепо место. Сати-
ричар који је тада на сцени говорио своје афоризме после је годинама 
причао како је одмах знао да тако велик аплауз није упућен њему.

Петровдан је, десетак минута пре поноћи, улазимо у храм: на 
молитву за срећна пута. Рекао бих да нас је педесетак, што на левој 
(женској), што на десној (мушкој) страни храма; али неће сви на пут, 
у молитви су с нама и они што су дошли да нас испрате. 

Уз десни зид Вазнесењског храма видим Часни крст, један од 
оних које су Срби изнели на Голготу и положили на место Христовог 
страдања; то је једанаести такав и у Србију је стигао на Велику субо-
ту, 11. априла ове године (2015), заједно са оним крстом који смо мало 
потом (22. априла) у једном исто оваквом поклоничком путовању ау-
тобусом донели до Јасеновца и свечано унели у храм Рођења св. Јова-
на Крститеља. Са та два часна крста, из Јерусалима је у Србију стигао 
и благодатни огањ – свети пламен који се сваке године на православ-
ну Велику Суботу пали над Христовим гробом у цркви Вазнесења 
Господњег у Јерусалиму. Пламен је у специјалним лампама, авионом 
из Тел Авива до аредорома “Никола Тесла“, и потом колима до Храма 
Светог Саве на Врачару донела црквено-државна делегација коју су 
предводили епископ пакрачко-славонски Јован (Ћулибрк) и директор 
канцеларије за Косово и Метохију Душан Јововић. Благодатни огањ 
је тада, уз постројену гарду Војске Србије, унет у храм и свечано пре-
дат партијарху српском Иринеју, који га је са свештенством поделио 
верницима. Чујем да Руси тако већ девет година раде и да су и нама 
помогли да, ево, организовано и на црквено-државном нивоу, почнемо 
благодатни огањ у своју земљу доносити. Патријарх је, сећам се, по-
звао вернике “да се помоле Господу Васкрсломе да се мир врати свуда 
одакле је протеран, на првом месту у наша срца и у наше домове“.

Стојим у молитви, па стојим и ћутим, сећам се како сам пролетос, 
баш на том путовању у Јасеновац, упознао тројицу момака који сва-
ке године иду у Јерусалим, па су ишли и ове, да у цркви Вазнесења 
Господњег присуствују силаску благодатног огња; причали су, а и по-
казали су ми видео-снимак на мобилном телефону како један од њих 
приноси свој сноп запаљених свећа бради и “тај пламен га не пече, 
нити му је браду сагорео“. Потражио сам после и негде прочитао како 
призив благодатног огња заједно служе Православна црква у Јеруса-
лиму, Српска православна црква, Руска православна црква и Јермен-
ска апостолска црква, те да “јерусалимски патријарх прима огањ на 
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своју свећу и предаје га осталима“, а  читао сам некад и да су била два 
покушаја да то уради неко други. Јермени су у XVI веку поткупили 
турске чиновнике да не дозволе јерусалимском патријарху улазак у 
Цркву, па се он молио испред храма и после неког времена “благо-
датни огањ се спустио кроз стуб улазних врата, распукао га и запалио 
свежањ свећа патријарху“. Пре њих су то покушали римокатолици 
који су, “у време крсташке владавине, одузели од Грка светковање 
Светог огња, међутим, како им се Огањ није јављао ни након више 
сати молитве, вратили су призив благодатног огња православном па-
тријарху“.  Када је половином јуна ове године римски папа (Фран-
циско) говорио како би римокатолици и православни требало да се 
договоре да заједно светкују Ускрс, Васкрсење Хиристово, прво што 
сам помислио било је да то он иште само да би за неку годину потом 
зателалио како благодатни огањ због њега силази с небеса. 

Излазимо из нашег, београдског Вазнесењског храма, носимо по 
мало ствари, колико за један дан, улазимо у аутобус и, уз неопходне 
информације вође пута Зорана Вучића, крећемо у Кућанце. Видим да 
је с нама, као и увек десно од возача, Часни крст – овај што је малопре 
био у Вазнесењском храму. Замолио сам Зорана да ми потанко испри-
ча причу о крстовима:

- Блаженопочивши патријарх Павле благословио је 2003. године 
оснивање Никољданског дечијег сабора у Београду. Те године одржа-
но је неколико приредби у оквиру Сабора, а највише пажње привукли 
су Никољдански сајам књига у Дому синдиката и Никољданска акаде-
мија. У Никољданској академији највећи број учесника била су деца. 
Сваке године долазила су и деца са Косова и Метохије. Многи од њих 
су били тада први пут у Београду. На свакој академија беседио је неко 
од епископа Српске православне цркве. Све академије, сем прве која 
је била у Дому омладине, одржане су у Руском дому у Београду. По-
сле Никољданске академије 2005. упућена је молба патријарху Павлу 
да благослови даривање Часног крста епархијама које су пострадале 
у овим последњим ратовима, те да те крстове дарују учесници ових 
православних програма. Патријарх Павле је дао благослов и зато су 
у народу ови крстови познати као Крст патријарха Павла. Осликани 
крстови ношени су о Васкрсу у Јерусалим и тамо освештавани на Ве-
лики Петак изношењем на Голготу и полагањем на Плочу Миропом-
азања у цркви Гроба Христовог. Сваки Крст и човек који га је носио 
у Свету земљу имају своју причу. Без изузетка, крстови су изазивали 
велику пажњу поклоника у Јерусалиму. По доласку из Јерусалима 
Часни крстови су ношени у манастире и цркве СПЦ, у места српског 
страдања, да би их верни народ целивао и узнео своје молитве за спа-
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сење православног српског рода. Ови Часни крстови се, по традицији, 
налазе и на челу сваке Спасовданске литије у Београду. 

Лепо. Где су, у које цркве и манастире стигли до сада? 
- Часни крстови даривани су са благословом блаженопочившег 

патријарха Павла, а потом Његове Светости патријарха српског Ири-
неја. Приликом даривања уручивана је и Патријархова грамата. Са 
благословом блаженопочившег патријарха Павла даровани су Часни 
крстови: 2006. године манастиру Рмањ (Епархија бихаћко-петровачка 
у БиХ); 2007. цркви Светог првомученика Стефана у Великој Хочи 
(Епархија рашко-призренска, Косово и Метохија, Србија); 2008. ма-
настиру Крка (Епархија далматинска у Хрватској) и 2009. манастиру 
Гомирје (Епархија горњокарловачка у Хрватској), а с благословом Ње-
гове Светости патријарха српског Иринеја Часни крстови су дарива-
ни: 2010. манастирској капели Свете Петке у Загребу (Митрополија 
загребачко-љубљанска); 2011. храму Светих апостола Петра и Павла 
у Кућанцима, родном месту патријарха Павла (Епархија славонска); 
2012. године храму Свете Тројице у Враки код Скадра (Албанија); 
2013. Саборном храму Христовог Васкрсења у Подгорици (Митро-
полија црногорско-приморска), 2014. храму Свете Петке на Војнич-
ком спомен гробљу „Мали Зејтинлик“ у Сокоцу (Митрополија дабро-
босанска, Република Српска) и 2015. године, десете по реду, донета 
су два Часна Крста заједно са Благодатним огњем и свечано унети у 
Храм Светог Саве пред почетак Васкршње Литургије. Један је, као 
што знаш, био си, дарован манастирској цркви Рођења Светог Јована 
Крститеља у Јасеновцу, на дан 70-годишњице пробоја Јасеновачког 
логора, 22. априла ове године, а овај други биће однет у Пребиловце 
8. августа, када ће бити и пренос моштију у крипту новог храма Све-
тих Пребиловачких Новомученика. Овај Часни крст био је у многим 
београдским храмовима и манастирима, предводио је Спасовданску 
литију у Београду, био је у Јасеновцу, у Доњој Градини, Јадовну, на 
отоку Пагу (на месту логора Слано и Метајна), у Грачаници и на Гази-
местану за Видовдан, па у Шапцу, Дебељачи, на челу литије у Ресни-
ку и на другим местима, а сада иде с нама у Кућанце. 

Има ли каквих вести из места у која су стигли Часни крстови?
- Његово преосвештенство епископ далматински Фотије, после 

Архијерејске литургије у Јасеновцу, 22. априла ове године, саопштио 
је да је Часни Крст дарован манастиру Крка 2008. године на ового-
дишњи Васкрс почео да мироточи.

А какав је одјек у јавности?
- Многи медији у Србији и Републици Српској извештавали су о 

даривању ових крстова. Екипа РТС-а снимила је документарни филм 
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о даривању Часног крста у Скадар под називом „Пут Часног крста“. 
Ове године снима се дужи документарни филм под истим називом. 
Снимање је почело у Јерусалиму, а завршиће се у Пребиловцима. 

Кад смо 1. децембра 2012. ишли у Албанију, нисам ништа знао 
о Часном крсту, пријавио сам да путујем превасходно у жељи да ви-
дим ту земљу, да сазнам нешто о Србима који тамо живе и да, можда, 
чујем коју нову реч о светом Јовану Владимиру. 

Часни крст ношен је тада у село Врака код Скадра, мало место 
српске мањине у којем је подигнута и тада (2. децембра 2012) освеш-
тана српска црква, прва после сто година. У Враки и око ње живи две 
хиљаде Срба. Један с тихом радошћу рече да му наш долазак показује 
да нису заборављени и да сада верује да ми у Србији још мислимо на 
њих; волео бих да је тако. У новој цркви Свете Тројице у Враки, још 
неживописаној, апсолутно белој (к’о крило анђела, човече!), свету ли-
тургију служио је митрополит црногорско-приморски и скендеријски 
Амфилохије, који је  после, у беседи, говорио и о заједничкој будућ-
ности Срба и Албанаца, “хтјели ми то или не, Бог нас је упутио једне 
на друге кроз историју и, ако смо људи, као што је говорио патријарх 
Павле, онда ћемо се односити једни према другима као људи“. Потом 
је митрополит прочитао текст са грамате патријарха Иринеја која иде 
уз Часни крст. Не сећам се да ли је митрополит рекао и колико је сто-
тина километара прешао тај крст  од Београда, преко Јерусалима, Ја-
сеновца, Јадовног и Косова и Метохије да би стигао у Светотројичну 
цркву у Враки или ми је то остало у памћењу зато што смо ми о томе 
причали и успут препричавали. 

После освећења храма, уношења Часног крста у храм и свете 
литургије, миторполит нас је повео на брдо Бардањола. Митрополит 
Амфилохије и двадесет или и више свештеника и монаха из две наше 
митрополије, црногорско-приморске и београдско-карловачке, па ми 
из Београда, па поклоници из Бање Луке, Новог Сада, Шапца, Ниша, 
Велике Хоче, Призрена, Пећи, Херцег Новог, Подгорице, Никшића, 
Скадра, Враке – дошли смо, дакле, са свих страна по киши која је лила 
као да се зарекла да ће с нас и најмањи грех да спере пре него што 
нас пусти да приступимо гробљу српских војника који су 1912. осло-
бађали Скадар. Палимо свеће, кишобранима пламен заклањамо, кис-
немо и крстимо се; митрополит служи, свеће се не гасе, не успевам 
да задржим сузе над дванаест хиљада српских војника који су пали 
храбро, јуначки, а ми данас цео дан, од уласка у Албанију јутрос (Врб-
нице-Морине), па до поподнева на брду у небеску воду потопљено, 
читамо по билбордима, свим, један те исти текст: “Сто година албан-
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ске државе“. “Сто година албанске државе“... Е, Велика Британијо, 
велика ли си – само ти је срамота већа од тебе толике! И онда, и данас. 

Мокар, као да сам допливао до аутобуса, сушим се тек у ресто-
рану (можда се звао Буна или томе слично), био је испод скадарског 
старог града па преко воде. После доброг ручка, хришћанска трпеза 
љубави, нашим домаћинима приређујемо богат уметнички програм. 
Девојке и момци из “Кола“ играју и певају српске песме из свих на-
ших крајева и крајина, певају и играју и деца из Велике Хоче, дошао је 
и гуслар из Црне Горе и црквени хор, мислим да је из Херцег Новог... 
Говорим једну песму (Крст) и враћајући се на своје место сазнајем 
да су цео дан с нама била и два свештеника Албанске православне 
цркве и, ено, седе поред митрополита, Александар и Никола, иначе 
отац и син, и да су с нама у име Архиепископа албанског г Анаста-
сија; лепо,заиста лепо. Мало касније неко ми рече да нашег светог 
Јована Владимира Албанска православна црква држи за свога свеца, 
те да су му мошти за стално у саборној цркви у Тирани и само их за 
његов свети дан, 4. јун, донесу у Елбасан, где му је било гробно место 
после Пречисте Крајинске... Збиља, следеће, 2016. године славићемо 
хиљаду година првог српског свеца; хоћемо ли умети да га славимо а 
да славље не упрљамо актуелном политиком? Будимо људи, рекао би 
патријах Павле.

Где смо ово сад? На српско-хрватској граници. Некад нам се тако 
звао језик, тобоже заједнички. И тад је био, и сад је то један језик, 
српски, само што га они зову својим, а ми својим именом. А и нови 
називачи се појављују, и нови називи за језик српски наш: црногрски, 
бошњачки... За живо чудо, нису нас ноћас дуго задржали на граници; 
ни наши, ни њихови полицајци и цариници. Видели су хрватски поли-
цајци велики крст десно од возача и сада као што су га видели кад смо 
22. априла ове године ишли у Јасеновац, само што су сада то примили 
хладно, а онда су знали да идемо на место највећег злочина у историји 
људског рода, па су мало затезали, а мало журили да нас пусте, просто 
нису знали шта ће с нама, а шта са собом; још су нам и полицијску 
пратњу одредили – да иде испред нас, да нас успорава и, ваљда, чува. 

Кад смо тада стигли у Јасеновац и унели Часни крст у цркву 
Рођења Светог Јована Крститеља, чекајући патријарха, митрополите 
и владике који ће после служити свету архијерејску литургију, видео 
сам у порти момке у јуначкој одежди, па кад се убрзо појавио и мој 
пријатељ Драган Павловић би ми јасно да су то Чувари Христовог 
гроба из Врлике, места које сам до упознавања с Драганом (негде у 
време рата у Хрватској или мало касније у БиХ) памтио само по Ми-
лану Беговићу, писцу “Американског брода у сплитској луци“. Драган 
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Павловић је харамбаша Чувара и чуо сам тад како једној новинарки 
објашњава: 

- Чувари Христовог гроба је древни обичај који је у хришћанском 
свету забележен само у Јерусалиму и у Врлици, малом месту у север-
ној Далмацији. Црква Светог Николе у Врлици, у којој су православци 
обичавали чување Христовог гроба, подигнута је 1618. године. Тачни 
подаци о самим почецима обичаја нису забележени у историјским из-
ворима, али, према усменим предањима, обичај постоји најмање 400 
година. 

Каже и да је добио понуду из Загреба да се тај српски народни 
обичај у УНЕСКО-ову листу светске баштине упише као хрватски на-
родни обичај, а онда мало гласније додаје: 

- Пошто су нас гранатирали и протерали из домовине, отели нам 
имања, куће и станове, забранили нам повратак, покушавају да нам 
украду и душу, и баштину. Већ су присвојили Сињску алку и српско 
народно појање, ојкање и све представили свету као хрватске обичаје. 
Сада покушавају да присвоје и нашу традицију Чувара Христовог 
гроба! 

... Не знам колико сам спавао, видим да је свануло. Аутобус је 
стао испред Дома културе. Стигли смо прерано. На левој страни Дома 
је кафић “Poisson” са три-четири стола и билијаром, затворен, као 
и продавница на десној страни. Испод стакла огласне табле видим 
плакат на чијем врху су, између државне заставе Хрватске и градског 
грба Магаденовца, две иконе: светог патријарха српског Павла и све-

Чувари Христовог гроба у Јасеновцу, 22. априла 2015.
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тих апостола Петра и Павла. Испод је наслов “Дванаести дани српске 
националне културе, Кућанци 2015“ и програм манифестације. Јуче 
је била, поподне, међународна ногометна утакмица НК Кућанци и 
Сиклос ФК из Мађарске, па у 20 сати Забавно вече. За јуче пише да 
је Петровдан, а за данас да је Павловдан и да је у 9 сати литургија и 
“посвета славског колача“, у 17.00 вечерња служба, у 18.30 полагање 
вијенаца на споменик жртвама фашизма и у 19.00 Вече фолклора, где 
ће бити КУД-ови из Тења, Силаша, Габоша, Беничанаца и Осијека. 
Наравно, најављени смо и ми: Драги гости из Београда – вјерници 
поштоваоци блаженоупокојеног патријарха Павла. 

Синоћ је, изгледа, било весело овде и сви су остали до дубоко у 
ноћ; јутрос је први устао Милан Лазић, секретар Црквеног одбора; 
журио је к нами, није стигао ни благо да намири. Размилели смо се по 
платоу испред Дома културе, по тротоару с обе стране друма, по дво-
ришту парохијског дома и по порти Цркве св. Петра и Павла. Стиже 
и свештеник, Драган Гаћеша, биће да припреме за долазак владике 
увелико трају.

Плакат у Кућанцима
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У цркви је Часни крст прво што видим, с десне стране уз стуб при 
плиткој певници без апсиде, као што је и на левој страни; олтарска 
апсида је, можда и зато, врло дубока. Црква изнутра још није омал-
терисана, споља јесте, покривена је танким црепом, а звоник је изнад 
улаза. У звонику су три звона, довежена су из Будимпеште 1890. или 
још неке године иза те. Сачували су, каже Лазић, и једно мало звоно из 
старе цркве, која је на овом месту била пре, и то звоно звони само кад 
умре дете. На врху звоника је купола, “цинтер“, лимени додатак као и 
иначе на црквама у овим крајевима, а у том “цинтеру“ су само носачи 
звонâ. Иначе, Кућанци су половином осамнаестог века имали дрвену 
цркву св. Георгија, а 1828. године су подигли зидану цркву св. Петра и 
Павла с иконостасом који је израдио Илија Димитријевић. Патријарх 
Павле, рођен као Гојко Стојчевић 11. септембра (на Ускеовање св. Јо-
вана Крститеља) 1914. године и крштен је у тој цркви. 

У рату, децембра 1991.године, црква у Кућанцима је минирана и 
тек, на комеморативном скупу одржаном 18. новембра 2009, највље-
на је њена обнова уз помоћ Срба из Хрватске и “претварање цркве у 
спомен дом“.  Обнову храма св. апостола Петра и Павла у Кућанцима 
започео је умировљени епископ Сава, а наставља епископ Јован (Ћу-
либрк). 

 Унутрашњост цркве у Кућанцима Часни крст у цркви у Кућанцима
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Назив места Кућанци долази од кућарâ – просторија од непече-
не цигле које су се налазиле испред кућа са просторијама грађеним 
од чврстог материјала. У кућарама су Кућанци, људи који су у њима 
живели, имали огњиште с веригама на средини. Нешто мало остатака 
од старих кућарâ има мало подаље од центра, али су, кажу ми, све 
зарасле у шибље на мочварном, глибавом терену, па лако одустајем 
од потраге. Идем до Стојчевића имања, где је на месту на којем је 
била родна кућа патријарха Павла подигнута нова кућа, не знам када, 
али чујем да је у свему најважније то што је од последњег власника 
кућу и имање откупио Србин из Чачка, Милија Костић, и поклонио 
је Црквеном одбору у Кућанцима, а ови је после пренели на Епариху 
покрачко-славонску. Шетам по дворишту, улазим у празну кућу (само 
је једна каљева пећ у предсобљу и неколико патријархових фотогра-
фија на зидовима те и осталих просторија), па изађем и прођем испод 
настрешнице припремљене за службу која ће, после литургије, бити 
на крају литије. Изађем на ливаду, лепу, не много широку, али дубоку 
докле поглед може да добаци  – овде, роде, станују здравље и радост. 

Враћајући се цркви сећам се опроштаја од патријарха Павла: на-
род који је хтео да му ода почаст направио је непрестани ред од пала-
те Албанија па Кнез Михаиловом и Краља Петра Првог до Саборне 
цркве, од 15. до 18. новембра, а 19. новембра, на сахрани и опелу ис-
пред храма св. Саве било је, према процени полиције, више од 600.000 

Црква у Кућанцима



323ИЗ ПУТНЕ БЕЛЕЖНИЦЕ

људи. Митрополит Амфилохије је на опелу цитирао патријархову ми-
сао: “Кад се човек роди, цео свет се радује, а само он плаче. Али, 
треба да живи тако да, кад умре, цео свет плаче, а само он се радује“. 

Две године после смрти (2011), патријарх Павле је већ помињан 
као светац, па су у Аустралији и још понегде у свету и, наравно, на 
Косову и Метохији, почели да израђују иконе и, можда, живопишу 
фреске где је он приказан са ореолом. Од тада до данас објављено је и 
много књига о патријарху Павлу и много његових, а на много језика. 
Матија Бећковић је на промоцији једне књиге о патријарху рекао  да 
је “прилог канонизацији патријарха Павла“, а то би се могло казати за 
скоро сваку о њему, јер је у свакој књизи било и има много искрене 
љубави и дивљења за једноставног, приступачног човека  - свеца којег 
смо познавали. 

Поред иконе чија је фотографија штампана на врху плаката ове 
духовно-културне манифестације у Кућанцима, видео сам овде још 
једну, праву, неупоредиво лепшу икону патријарха српског Павла; из 
парохијског дома су је донели у храм припремајући се за литургију и 
литију. 

Епископ пакрачко-славонски г. Јован (Ћулибрк) служио је свету 
архијерејску литургију уз саслужење свих свештеника те епархије и 
овде је први пут, у оквиру литургије, испеван тропар св. патријарху 
Павлу српском, а и освештана је ова икона. Литија је била од храма до 
кућишта св. патријарха Павла српског, где је освештано славско жито 
и пресече славски колач. 

Улаз у имање с обновљеном родном кућом патријарха Павла
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Трпеза љубави била је у сали иза Дома културе. Ракија, печење и 
вино – све добро, боље и најбоље – измамише из неких уста и питање: 
зашто је у овој сали на главном месту на зиду грб државе Хрватске? 
Да смо у Француској, велим, био би горе грб Француске Републике, 
да смо у Шпанији, у Русији, био би... Немојмо да се јуначимо у вину, 
ми ћемо отићи, а овај народ овде остаје да живи са Хрватима. Лепо 
смо дочекани, лепо смо овде обавили и Будимо људи, то би нам рекао 
Патријарх.

На улазу у аутобус застанем и добро погледам Часни крст који је 
дошао с нама овде да и одавде део љубави однесе у Пребиловце, тамо 
где ће од 8. августа ове године верни народ да га целива и узноси своје 
молитве за спасење православног српског рода. Знам да ће много кад 
год га виде казати: Ово је једанаести Часни крст патријарха Павла, 
светог патријарха српског Павла. 

ДушкоМ.Петровић

Икона св. Павла патријарха српског
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Арм.генералДанилоКалафатовић



УДК 821.16/.17:061.3(497.11)“2014“

IZVE[TAJ O RADU DRU[TVA “SVETI SAVA” 
U 2014. GODINI

Светосавска свечаност у Београду

И 2014. годину Друштво „Свети Сава” је почело припремама за 
светосавску свечаност, која је и одржана 25. јануара на традиционал-
ном месту, у Народној библиотеци Србије, на Светосавском платоу.

У присуству око две стотине чланова, званица и наставника и 
ученика награђених на Светосавском књижевном конкурсу, изведен 
је пригодан програм којим је обележена не само слава Друштва већ и 
двадесета годишњица његове обнове.

Како што обичај налаже, свечаност је отпочела Светосавском 
химном у извођењу Хора слависта Филолошког факултета у Београ-
ду, а настављена славским обредом који су служили старешина Храма 
Светог Саве протојереј-ставрофор Радивој Панић, протојереј ставро-
фор Драгомир Убипариповић и свештенство Храма. 

Пошто је домаћин славе, академик Никола Б. Поповић одржао 
надахнуту беседу (текст у наставку извештаја), а после још јед-
не музичке тачке хора, додељене су медаље Друштва „Свети Сава“. 
Највиша признања академику Драгољубу Живојиновићу и Народној 
библиотеци Србије уручио је председник Друштва Душан Зупан.

Oн је, тим поводом рекао: 
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„Велико ми је задовољство у част да данас уручим Медаље 
Друштва „Свети Сава”, поводом Савиндана и поводом двадесетого-
дишњице обнове Друштва. Оне су истовремено израз нашег искреног 
поштовања и признања за заслуге које су добитници имали не само за 
наше Друштво већ првенствено за цели српски народ, у овим нимало 
лаким временима његове историје.

Патријарху Иринеју медаља је додељена у знак захвалности и 
признања за непрекидну подршку Српске православне цркве коју је 
Друштво уживало кроз целу своју историју, а последњих година и за 
пастирску улогу и личну подршку и наклоност Његове светости пре-
ма раду и активностима Друштва. 

Једна од активности у којој СПЦ и Друштво „Свети Сава” 
заједнички наступају јесте и апел српском народу, његовим устано-
вама и истакнутим појединцима, да сви заједно допринесемо циви-
лизованој, хришћанској сахрани посмртних остатака нашег највећег 
научника - Николе Тесле. Са пажњом и пуни вере слушамо поруке на-
шег патријарха у вези са Косовом и Метохијом, у вези нашег народа 
у окружењу и у расејању, као и његове позиве на јединство „велике 
светосавске породице“.

Редовни члан САНУ професор Драгољуб Живојиновић је дугого-
дишњи члан Друштва „Свети Сава” и председник његовог Савета. 
Самопрегорно је допринео и доприноси опстанку и напретку об-
новљеног Друштва у последњих двадесет година, а својим делима, 
од којих су неки радови објављени и у нашем часопису „Братство”, 
сврстао се у ред истакнутих послератних српских историчара, који 
су померили границе и унапредили достигнућа наше историјске нау-
ке. Ове године предстоји нам тешка битка против оних који би да 
српски народ окриве за тероризам и свале на њега одговорност за 
избијање Првог светског рата. Срећни смо што ту битку предводи 
такав ауторитет какав је наш члан, академик Живојиновић.

Народна библиотека Србије је угледно и свето место на Свето-
савском платоу, симболичном и светом центру Врачара, Београда и 
Србије. Управо овде је Друштво, водећи рачуна о тој симболици и о 
наслеђу, обновљено 1994. године на скупу стотинак српских интелек-
туалаца. Ова висока установа српске културе је и последњих година 
показала да се вредни резултати од националног интереса могу бе-
лежити упркос економској и друштвеној кризи, а захваљујући високој 
стручности, доброј организацији и самопрегору људи који у њој раде. 
Народна библиотека је у више прилика остварила добру сарадњу са 
Друштвом, које са захвалношћу прима њену досадашњу подршку и 
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види у њој важног партнера за даљи заједнички рад у српској култу-
ри. Најновија сарадња, чије остварење са радошћу очекујемо, тре-
ба да буде дигитализација гласила Друштва, годишњака „Браство” 
чији први бројеви су објављени још у 19. веку.”

Трећи добитник медаље, српски патријарх Иринеј, био је спре-
чен да присуствује свечаности, па је договорено да се њему признање 
уручи на посебном скупу у Патријашији СПЦ. Та свечана прилика је 
обављена у децембру 2014. године, када је делегација Дриуштва „Све-
ти Сава” посетила патријарха и том приликом разговарала са њим и 
уручила му медаљу. 

У име Народне библиотеке, признање је примила управница го-
спођа Светлана Јанчић, која се захвалила у име награђених, истичући 
досадашњу сарадњу и широке могућности даље сарадње Народне би-
блиотеке и Друштва „Свети Сава“.

Учесници прославе су посебно уживали у извођењу композиције 
„Српско коло“ коју су, први пут у аранжману за клавир и кларинет, 
извели аутор Александар С. Вујић, наш познати композитор и члан 
Друштва „Свети Сава“, и млади кларинетиста Бојан Кртинић.

Председница жирија Светосавског књижевног конкурса, профе-
сорка Милена Арсовић је затим прочитала листу од тридесет награђе-
них учесника, истичући да је квалитет радова био такав да је могло 
бити награђено још два пута толико приспелих радова. Она је изра-
зила посебну захвалност дародавцима награда за ученике и њихове 
менторе, међу којима су се ове године налазили Канцеларија за са-
радњу са црквама и верским заједницама, Друштво за српски језик и 
књижевност, Службени гласник Републике Србије, Завод за уџбенике 
Републике Србије, Библиотека града Београда, Српска књижевна за-
друга, Вукова задужбина и угледна издавачка кућа Драслар партнер.

Вредне књиге подстаћи ће наше талентоване ђаке да још више 
читају, а онда и пишу на нашем лепом матерњем језику. Даровање 
књига спада у најплеменитије гестове опрема младој генерацији, ни-
кад више него у ово време телевизије, електронских игара и брзих, 
сажетих и површних садржаја. Зато смо дубоко захвални горе на-
веденим дародавцима на заједничком труду да унапређујемо не само 
писану реч, већ да истовремено подстакнемо промишљање, широке 
видике, моралне обзире и естетска мерила код младих. Такав чин је у 
најдубљем смислу Светосавља и свакако ће донети своје зреле плодо-
ве и добре исходе, рекла је професорка Арсовић.
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Велику награду добила је Невена Јеремић, ученица Земунске 
гимназије која је прочитала свој рад, пропраћена великим аплаузом 
присутних. Ове године донатор Велике награде (Сабрана дела Нико-
лаја Велимировића у 13 томова) била је Канцеларија за сарадњу са 
црквама и верским заједницама Владе Републике Србије, чији је ди-
ректор др Милета Радојевић награду и уручио, а затим одржао запа-
жени поздравни говор у којем је изразио задовољство радом Друштва 
„Свети Сава“ и обећао даљу подршку његовим активностима.

Награде на овом конкурсу (укупно 523 приспела рада) добило је 
17 ученика из Србије, 12 из Републике Српске и један из Немачке (До-
пунска школа на српском језику у Берлину).

Сплетом словенских песама у извођењу Хора слависта завршена 
је ова свечаност која се касније наставила пригодним коктелом и дру-
жењем свих учесника.

Прослава у Бањалуци

Пододбор Друштвa „Свети Сава“ у Републици Српској, у са-
радњи са Дјечијим позориштем Републике Српске, у недјељу 26. ја-
нуара 2012. године, организовао је прославу Савиндана и по пети пут 
су свечано додијељене награде побједницима на Светосавском ликов-
ном конкурсу за ученике основних школа Србије, Српске, Црне Горе 
и расејања.

Послије славског обреда, Химна Светом Сави изведена је на хар-
моници, уз пјевање свих присутних, а након тога, овогодишњи до-
маћин славе, књижевник Ранко Рисојевић, бесједио је надахнуто, све-
тосавски.

Поводом малог јубилеја - пет година Светосавског ликовног кон-
курса, одржавања свечаности у част побједника и изложбе најбољих 
радова, Пододбор Друштвa „Свети Сава“ у Републици Српској до-
дијелио је повеље захвалности појединцима и установама.

За изузетан допринос раду и развоју Друштва у Републици 
Српској, Повељу захвалности добили су књижевници Стевка Козић 
Прерадовић, Предраг Бјелошевић и Ранко Павловић, сликарка Берина 
Шушчевић, Дјечије позориште Републике Српске и Књижевна задру-
га „Васо Пелагић“ из Бањалуке.

У име добитника захвалио се г. Предраг Бјелошевић а као дирек-
тор Дјечијег позоришта потврдио је спремност на даљу сарадњу ове 
установе културе са Пододбором Друштвa „Свети Сава“ у Републици 
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Српској у организовању свечаности додјеле награда и одржавања из-
ложбе најбољих радова на Светосавском ликовном конкурсу и наред-
них годинa. 

Књижевница Стевка Козић Прерадовић прочитала је сонет „Сузе 
Миодрага Павловића“ из њене награђене књиге „Два неба“.

Протојереј ставрофор Ратко Радујковић уручио је награде и че-
ститао побједницима.

У пригодном програму наступио је млади умјетник на хармони-
ци, Радован Ивановић, ученик IV разреда Ниже музичке школе „Вла-
до Милошевић“ у класи професора Саве Човичковића, иначе одличан 
ученик VI разреда ОШ „Алекса Шантић“ из Бањалуке, који је одуше-
вио присутне виртуозним извођењем композиција са којима је освајао 
награде на музичким такмичењима.

Весна Б. Аћић, предсједница Пододбора Друштва „Свети Сава“ 
за Републику Српску, позвала је присутне да погледају изложбу 60 
најбољих радова издвојених од укупно 795 приспјелих из 70 основ-
них школа Србије, Српске и ФБиХ, а да након тога наставе дружење 
уз послужење, слано, слатко, воће и пиће. 

Одлуке жирија поводом Светосавског књижевног и ликовног 
конкурса

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД РАДОВА ПРИСПЕЛИХ НА 
КЊИЖЕВНИ КОНКУРС ДРУШТВА „СВЕТИ САВА“ 2013-2014.

 На конкурс су стигла 523 рада од којих, у категорији ученика 
средњих школа - 320 радова, а у категорији ученика основних школа 
- 203 рада.

Комисија у саставу:
Милена Арсовић, професор српског језика и књижевности
Боја Богдановић, професор српског језика и књижевности
Снежана Лазаревић, професор српског језика и књижевности
донела је следећу одлуку:

ВЕЛИКА НАГРАДА ДРУШТВА „СВЕТИ САВА“
Додељена је:
Невени Јеремић, ученици III-4 разреда Земунске гимназије, Зе-

мун (ментор проф. Вукосава Живковић)
за рад „Свети Сава некада, сада и у векове векова“
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I

У категорији ученика ОСНОВНИХ ШКОЛА:
Прву награду деле:
1. Сајло Софић, ученик 9-2 разреда ОШ „Васо Пелагић“, Пела-

гићево (наставник Марица Несторовић)
2. Душан Мирчић, ученик 8-1 ОШ „Ђура Јакшић“, Зајечар, (проф. 

Милена Стојановић)
3. Никола Милина, ученик 5-1, ОШ „Лазар Саватић“, Земун 

(проф. Јадранка Чантрић)
4. Лука Наумовски, ученик 4-5, ОШ „Владислав Рибникар“, Бео-

град (учитељица Нина Радић)
5. Сузана Кучук, ученица 6-4, ОШ „Бранко Радичевић“, Бањалука 

(наставница Нада Славнић)
Другу награду деле:
1. Милена Кундачина, ученица 8. разреда ОШ „Његош“, Берко-

вићи (наставница Мира Кундачина)
2. Нина Јаблановић, ученица 7-2 разреда ОШ „Дринка Павловић“, 

Куршумлија (проф. Горица Миљковић)
3. Марија Стринека, ученица 8-2 разреда ОШ „Васа Чарапић“, 

Бели Поток (проф. Снежана Стојановић)
4. Ненад Вукановић, ученик 8-1 разреда ОШ „Драган Маринко-

вић“, Адрани-Краљево (наставник Слобода Милошевић)
5. Тијана Марковић, ученица 7-2 разреда ОШ „Прва основна шко-

ла“ , Сребреница (наст. Драгана Лазаревић)
Трећу награду деле:
1. Бранислав Аранђеловић, ученик 8. разреда, ОШ „Деспот Сте-

фан Лазаревић“, Бабушница (наставница Вера Цветановић)
2. Лазар Радојевић, ученик 8. разреда, ОШ при Математичкој 

гимназији, Београд (проф. Анђелка Петровић)
3. Станко Станковић, ученик 6. разреда, Допунска школа на 

српском језику, Берлин, Немачка) проф. Наташа Јеремић)
4. Анђела Радовановић, ученица 9. разреда, ОШ „Вук Стефано-

вић Караџић“, Бањалука (наст. Бранислав Јанковић) 
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II

У категорији ученика СРЕДЊИХ ШКОЛА:
 Прву награду деле:
1. Владан Петковић, ученик 3-4 разреда, Пољопривредна и меди-

цинска школа, Бијељина (проф. Јасминка Лукић)
2. Даница Пауновић, ученица 4-6 разреда, Медицинска школа, 

Ужице (проф. Јелена Килибарда)
3. Никола Боровчанин, ученик 1-10 разреда, Трећа београдска 

гимназија, Београд (проф. Марко Кузмановић)
4. Радован Синђелић, ученик Школе за уметничке занате, Шабац 

(проф. Бранислава Брановачки)
5. Луна Марковић, ученица 2-3 разреда, Гимназија, Пирот (проф. 

Јасмина Манић)
 Другу награду деле:
1. Ања Тасовац ученица, Гимназија „Јован Дучић“, Требиње 

(проф. Веселинка Кулаш)
2. Ивана Радовановић, ученица 4-4 ПБШ „Димитрије Давидо-

вић“, Земун (наст. Бобан Додић)
3. Жељана Печеница, ученица, Средњошколски центар „27. Јану-

ар“ ,Рогатица (наст. Цмиљка Батинић)
4. Нина Ераковић, ученица 3. разреда Средњошколски центар, 

Костајница (проф. Драгица Стојнић)
5. Милош Мацан, ученик 1 разреда, Гимназија, Краљево, (проф. 

Марија Брковић)
Трећу награду деле:
1. Ана Скопљак ученица, Средњошколски центар, Источна Илиџа 

(проф. Слађана Босиљчић Брајовић)
2. Анастасија Буџак, ученица 4-5 разреда, Гимназија „Свети 

Сава“, Београд (проф. Сања Радосављевић)
3. Божидар Бараћ, ученик 4-4 разреда, Гимназија, Градишка 

(проф. Весна Крунић)
4. Дајана Малић, ученица Медицинске школе, Добој, (проф. Са-

мојко Цвијановић)
5. Вук Јевтовић, ученик Средње школе „Никола Тесла“, Лепоса-

вић (проф. Андријана Лакићевић)

У Београду, 19. 1. 2014. г.
Председник комисије, Милена Арсовић с.р.
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НАГРАДЕ СВЕТОСАВСКОГ ЛИКОВНОГ КОНКУРСА 2013/14.
САОПШТЕЊЕ ЖИРИЈА
На Kонкурс Друштва СВЕТИ САВА - Пододбор у Републици 

Српској за најбоље ликовне радове ученика основних школа Србије, 
Српске, Црне Горе и расејања на тему Свети Сава ђачка слава,
стигло је 795 радoва - цртежa, графикa, акварелa, сликa, барељефa и 
скулптурa из 70 школа.

Жири у саставу: Берина Шушчевић, магистар сликарства, пред-
сједница жирија, Весна Б. Аћић, магистар правних наука, предсједни-
ца Пододбора друштва Свети Сава у Републици Српској, члан и Вида 
Брђанин, дипломирани ликовни умјетник-графичар, члан, у најужи 
избор за наградe изабрао је 10 радова ученика основних школа из Ки-
кинде, Сомбора, Београда, Пелагићева, Приједора, Драгочаја и Бања-
луке

и једногласно одлучио:

Специјалне награде добијају:
Лука Бабић, ученик 5. разреда Основне школе „Петар Кочић“ 

Приједор (ликовни педагог Рајка Орељ)
Марко Шукало, ученик 9. разреда Основне школе „Десанка Мак-

симовић“ Драгочај (ликовни педагог Оливера Шипка)
Трећу награду дијеле:
Теа Радојчић, ученица 4. разреда Основне школе „Свети Сава“ 

Кикинда (ликовни педагог Јасмина Цигановић)
Ана Ђурић, ученица 8. разреда Основне школе „Васо Пелагић“ 

Пелагићево (ликовни педагог Душко Каштеровић)
Другу награду дијеле:
Драган Блажић, ученик 3. разреда Основне школе „Ђура Јакшић“ 

Кикинда (ликовни педагог Данијела Драгин)
Матија Бјелица, ученик 5. разреда Основне школе „Бранко Ћо-

пић“ Бањалука (ликовни педагог Гордана Денић)

Прву награду добија:
Биљана Матошевић, ученица 5. разреда Основне школе „Никола 

Вукићевић“ Сомбор (ликовни педагог Рената Цветков)
Жири је завршио рад 20. јануара 2013. године.
Жири:
Мр Берина Шушчевић, Мр Весна Б. Аћић, Вида Брђанин 
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Часопис „Братство и зборник „Млади Светом Сави”

Нови, осамнаести број часописа„Братство“ изашао је из штампе 
уочи 59. Међународног сајма књига у Београду, на којем се традици-
онално излажу и Братство и сва друга издаља Друштва „Свети Сава”, 
на посебном штанду. 

Врло разноврстан по тематици, са различитим прилозима из об-
ласти српске културе, историје и традиције, часопис садржи и тради-
ционалну рубрику „Срби у свету”, у којој се овог пута објављују при-
лози о Србима у Великој Британији. Електронска копија је објављена 
на нашем сајту одмах по завршетку Међународног београдског сајма 
књига, где Друштво „Свети Сава” традиционално излаже своја из-
дања.

Овај број часописе садржи прилоге следећих аутора:Божидар 
Ковачевић, Миливоје Спасић, Ђорђе Перић, Милунка Митић, Не-
дељко Радосављевић, Љубодраг Ристић, Петар Влаховић, Александра 
Вранеш, Ружица Јовановић, Мирјана Вучковић, Раде М. Обрадовић, 
Милорад Вукановић, Владимир Рогановић, Мирјана Арежина, Саша 
Недељковић, Димитрије Калезић, Синиша Љепојевић, Живко М. Ро-
мановић, Желимир Вукашиновић.

И овај број „Братства”се налази на референтној листи Министар-
ства просвете и науке Републике Србије.

Штампање „Братства“ број 18 помогла је Управа за сарадњу са 
црквама и верским заједницама Министарства правде РепубликеСр-
бије.

Друштво „Свети Сава” представило је своја овогодишња издања 
„Млади Светом Сави” и „Братство 18” 13. новембра 2014. године у 
оквиру Трибине „Француска 7” у Удружењу књижевника Србије. 

Зборник „Млади Светом Сави” је резиме најбољих ђачких 
књижевних и ликовних радова на Светосавским конкурсима које је 
Друштво организовало од 2002. до 2012. године. Поред запаженог 
уметничког квалитета ученика основних и средњих школа, који су за 
своја дела добили награде, овај Зборник, по општем мишљењу, све-
дочи о томе да је Светосавска мисао и култура део и данашње младе 
генерације, заинтересоване за морални, верски и сваковрсни други 
опстанак српског народа.

Хуманистичке поруке и размишљања о повезивању традиционал-
них духовних и моралних вредности некада и сада - део су ове књиге 
која може да послужи и као својеврсни приручник у раду књижевних 
секција и катедри српског језика основних и средњих школа.
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Професорка Филолошког факултета Зона Мркаљ се са пуно ле-
пих речи осврнула на ово издање, рекавши, између осталог, и следеће:

„...пошто свет на младима остаје, са посебним задовољством 
се осврћем на још једну значајну књигу Друштва ,,Свети Сава” – 
„Млади Светом Сави 2002–2012”. Ова антологија најлепших уче-
ничких радова настала је од избора прозних и поетских текстова 
који су у периоду од 2002. до 2012. пристизали на литерарне конкурсе 
Друштва. Приређивач ове књиге, господин Миливоје Спасић, у уводној 
речи истиче да је ,,сваки рад (овде наведен) дубоко лично остварење и 
сведочи о томе да је литерарно стваралаштво и те како присутно у 
свакодневном животу младих”.

Бројна су имена ђака чији радови красе ову књигу. Све их по-
здрављамо и захваљујемо им се што су своје мисли о великом српском 
светитељу, стихове и саставе инспирисане његовим делом и именом, 
хтели са нама да поделе.

Грађа је у овом зборнику подељена у три целине. У првој,” О, 
Свети Саво, почуј глас мој”, сабране су песме о животу и делу свети-
теља, у другој, „Ти, једини заправо наш, ти Свети, помози нам да опет 
постојимо”, налазе се оне које су њиме инспирисане, али се аутори 
шире баве својим промишљањима његовог значаја за српски народ и 
његов опстанак и културу, док су у трећој, „Светокрили! Свет окрили 
својим ореолом”, прозни радови на различите теме које се тичу свето-
савља као извора српске духовности.”

Говорећи о Зборнику, главни уредник свих издања Друштва „Све-
ти Сава” проф. др Злата Бојовић је рекла:

„Како је, истовремено, Друштво из године у годину организовало 
литерарни конкурс, на који је стизао велики број ђачких радова, из 
свих крајева у којима постоје српске школе, а у највећем броју то 
су биле дечије песме инспирисане Светим Савом и легендама које о 
њему постоје у народној књижевности,а из више стотина присти-
залих радова издвајао се велики број талентованих младих аутора, 
одлучили смо да сачинимо јединствену антологију најбољих и прва 
таква антологија је објављена 2002. Њени приређивачи су били Б. 
Ђорђевић и М. Спасић. Ове године појавила се нова антологија, у 
којој је обухваћен период од протеклих 10 година, у ком је настало 
такође више стотина песама које су пристизале на конкурс. Тај ве-
лики, обимни и значајни посао стручног прегледања ведликог броја 
песма и издвајања најуспелијих, најнадахнутијих и најоригиналнијих 
обавио је веома зналачки Миливоје Спасић

У истој прилици,председник Друштва Душан Зупан је рекао:
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„Наше издање „Млади Светом Сави” је чудесна збирка награђе-
них радова на светосавским конкурсима које организујемо сваке го-
дине на Савиндан. Она обухвата период од 2002 до 2012. године. 
Претходно је било замишљено да се таква збирка објављује сваких 
пет година, како се и догодило са првом збирком која се односи на 
период 1996. - 2001. година. Хронична беспарица, међутим, утицала 
је касније да сваку годину за редом одлажемо своје планове, да бисмо, 
коначно, ове године изашли у јавност са штампаним деценијским 
Зборником. Изабрани радови су одраз стања духа данашње српске 
омладине. Бар оне, надамо се, већинске, која промишља теме прошло-
сти, садашњости и будућности свог народа, родољубље, народну и 
личну духовност, са Светосављем као духовном окосницом. 

Радови, понекад вредни књижевни доприноси, понекад емотивни 
лирски или епски приступи, понекад дечије искрени и наивни, имају 
несумњиву свеукупну моралну вредност која упућује да у нашем дана-
шњем свету ипак постоји воља, па и способност да се одвоји жито 
од кукоља и добро од зла. Када то још долази од младих, има места 
за оптимизам и наду да ће овај народ, после многих Голгота, јед-
ног дана, уз нове нараштаје, створити себи и овде - своју обећану и 
уређену земљу.”

„Братство” број 18, најновије је издање овог угледног српског 
часописа чији је задатак, још од 19 века када је штаман његов први 
број, да „доприноси ширењу свести о духовном богатству нашег на-
рода и повезује га са свим странама света у којима он живи”. Овај 
број је био први пут изложен на управо завршеном 59. Међународном 
београдском сајму књига, а садржи научне и популарне прилоге чи-
тавог низа аутора, који заузимају угледна места у српској науци и 
публицистици. 

Приказујући публици овогодишње „Братство”, српска лингвист-
киња, методологичар и доктор књижевности Зона Мркаљ је на почет-
ку истакла следеће:

„Невелик је број часописа у нашој земљи, који уз научни допринос 
утичу на ширење свести читалаца различитог узраста о духовном 
богатству српског народа и на очување његове традиције. Осамнае-
сти годишњак ,,Братства”, за 2014. годину, не одступа од устаље-
ног распореда рубрика, осмишљеног тако да сваки читалац, и онај 
искусни и онај који ,,Братство” први пут има у рукама, одмах са-
гледа ток светосавске мисли, а потом и прочита речи обликоване у 
том духу. Споне које главни и одговорни уредник часописа Друштва 
,,Свети Сава”, проф. др Злата Бојовић, уз помоћ уређивачког одбо-
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ра успоставља међу текстовима који чине садржај овог броја, граде 
широку мапу путева светосавља. Као и сви претходни, и овај број 
,,Братства” представља скуп прилога који се предају потомцима у 
наследство.”

У свом осврту, проф. др Злата Бојовић је подсетила на традицију 
часописа, а затим рекла:

„Само ‚’Братство’’, које делује у новим условима, и по природи, 
али и у складу са развојем свих духовних дисциплина, на известан на-
чин је другачије, ипак не напушта основне идеје. Настојимо да раз-
гранамо везу са духовним српским оазама у другим земљама, пишемо 
о њима, не потискујемо њихове проблеме, представљамо у сваком 
броју српску заједницу у једној страној земљи... Покушавајући, као и 
увек, да буде и ‚’старо’’ и ‚’ново’’ и да испуњава своје битне задатке 
и најновије ‚’Братство’’ је глас нашега и вашега Друштва и његове 
добре традиције којој сви одано, онолико колико можемо, служимо”.

Душан Зупан је, са своје стране додао:
„Сматрамо да у овој нашој активности, радом на „Братству”, 

имамо и улогу својеврсног културног моста између обнављања др-
жаве Србије у 19. веку и њене, такође државне, обнове у 21. веку. То 
је свакако потребна мисија која је у функцији националног интереса 
српског народа. Ако се томе дода наш труд да Светосавље, као по-
глед на свет, приближимо савременом човеку, посебно српској омла-
дини, та мисија изгледа још кориснија и племенитија.

О Зборнику „Млади Светом Сави” и часопису Братство 18. го-
ворио је и члан редакције Братства књижевник Душко М. Петровић. 

Модератор је био уредник Трибине „Француска 7” Миљурко Ву-
кадиновић.

Трибина посвећена Светомиру Николајевићу

У Дому културе у Убу одржана је Трибина посвећена Светомиру 
Николајевићу, рођеном у Радуши код Уба, оснивачу Друштва „Свети 
Сава” и једној од најугледнијих личности српске историје краја девет-
наестог и почетка двадеетог века.

На трибини су говорили проф. др Слободан Марковић, истори-
чар и један од најбољих познавалаца дела Светомира Николајевића 
и епохе и којој је он живео, Душан Зупан, председник Друштва „Све-
ти Сава”, Миливоје Вељић, уметнички сарадник Факултета Музичке 
уметности и члан масонске ложе „Побратим” чији је оснивач такође 
био С. Николајевић, као и Стеван Јовичић, ранији директор Архива 
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Кинотеке и велики познавалац живота С. Николајевића и његове по-
родице.

Говорници су осветлили различите аспекте живота и активности 
ове свестране личности, која је оставила дубоки траг у српској исто-
рији, култури и науци.

Излагање Душана Зупана, саопштено публици на Трибини у Убу 
23. децембра 2014. године објављено је у наставку овог извештаја.

Завршена дигитализација старих бројева „Браства”

Сви предратни бројеви часописа „БРАСТВО” и првих седам 
бројева послератног годишњака који је наставио да излази под име-
ном „БРАТСТВО”, дигитализовани су у сарадњи Друштва „Свети 
Сава” и Народне библиотеке Србије и доступни су јавности на сајту 
Народне библиотеке Србије: 

http://digitalna.nb.rs/sf/NBS/Novine_i_casopisi 
или
http://www.digitalna.nb.rs/sf/Serbia-Forum 
У предратном „Браству” су у 32 броја обухваћени: српска исто-

рија (од средњег века до стварања Југославије), језик и књижевност 
(од рада Ћирила и Методија, преко средњевековних писаца, до Јована 
Рајића, Доситеја Обрадовића, Вука Стефановића Караџића, Стјепана 
Митрова Љубише, Јована Јовановића Змаја и других) историја умет-
ности (низом написа у којима су представљени манастири Дечани, 
Забел у Македонији, Лесново, Вранштица, Дивша, Рача и други), кул-
тура и просвета, историја СПЦ, југословенске и јужнословенске теме, 
народне умотворине, етнографска грађа, уметничка књижевност. 
Објављени су многобројни прилози о животу Срба на југу, у Босни и 
Херцеговини, у Црној Гори, као и о културној прошлости Дубровни-
ка, Далмације, Боке Которске итд.

У „Браству” су сарађивали познати научници, писци, учитељи, 
гимназијски и универзитетски професори, свештеници: Стојан Но-
ваковић, Станоје Станојевић, Павле Поповић, Милан Решетар, Мар-
ко Цар, Владислав Петковић, Момчило Иванић, Владимир Ћоровић, 
Васа Чубриловић, Јован Јовановић Змај, Радоје Домановић, Бранис-
лав Нушић, Светозар Ћоровић и многи други.

Током свих годишта часопис је доносио прилоге о светом Сави, 
као и књижевна дела инспирисана његовим ликом, а двадесет и осми 
број (1934. поводом 440. годишњице од спаљивања моштију) у цели-
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ни је био посвећен његовом делу, култу који га је пратио, традицији и 
историји.

Првих седам бројева послератног „Братства”, које у највећој мери 
прати уређивачку концепцију предратних издања, није било дигита-
лизовано (ове године је изашао 18. број), па је сада успостављен кон-
тинуитет. И у обновљеном часопису се, као аутори, јављају многа ис-
такнута имена српске науке, књижевности и културе и ширем смислу.

За садржину часописа и данас постоји интересовање, пре свега у 
стручној јавности тако да је дигитализација - вредан допринос ширем 
приступу културној српској баштини.

У овом тренутку, колико је познато, постоје само две комплет-
не збирке предратног часописа - у Народној библиотеци Србије и у 
Српској академији наука и уметности у Београду.

Будући да се ради о старом и ретком часопису у којем су објављи-
вани радови значајни и данас за разумевање историјских догађаја, као 
и обичаја и уопште културне и политичке атмосфере краја 19. и почет-
ка 20. века у Србији и крајевима насељеним Србима, дигитализација 
омогућује не само лакши приступ, него и веће интересовање за досад 
тешко доступне изворе. 

Приступ дигитализованим бројевима часописа је слободан и бес-
платан за јавност, као што је слободан и приступ новим бројевима 
„Братства” на нашем сајту.  

Друштво „Свети Сава” - Књижевни Клуб „Иво Андрић“

На позив председника Књижевног клуба „Иво Андрић” Слобо-
дана Митрића, председник Друштва „Свети Сава” Душан Зупан при-
суствовао је 19. новембра 2014. године „саборовању” Клуба које је 
било посвећено претњама српском језику и писму. Скуп је одржан у 
пријатном амбијенту клуба „Боготражитељ” у Београду.

Учествујући у дискусији, у којој су учесници изразили забрину-
тост због све већег страног утицаја на српски језик, посебно на све 
чешћу употребу латинице на уштрб српског националног писма, Ду-
шан Зупан је подржао већу активност на очувању српског језика и 
указао да и ће Друштво „Свети Сава” том напору дати подршку када 
год се за то укаже прилика.
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Редовна скупштина Друштва „Свети Сава”

Друштво „Свети Сава” одржало је 22. новембра 2014. године у 
Педагошком музеју своју редовну изборну скупштину.

Скупштина је једногласно усвојила извештај о раду и финан-
сијском пословању за период 2010. - 2014. година који је поднео пред-
седник Друштва Душан Зупан.

Изабран је нови Управни одбор, који ће, са своје стране, изабрати 
нови Извршни одбор и предложити нове чланове Савета.

Усвојен је предлог да досадашњи председник Друштва „Свети 
Сава” настави да обавља исту функцију, док се нови Управни одбор 
не конституише и не изабере новог председника.

Продужен је мандат Надзорном одбору у досадашњем саставу за 
наредне четири године.

Чланови новог Управног одбора су:
-дрДраганНоваковић, помоћник директора Управе за сарадњу 

са црквама и верским заједницама
- профдрЗлатаБојовић, Филолошки факултет у Београду
-проф.дрВељкоБрборић, Филилошки факултет у Београду
-дрЉубодрагРистић, Балканолошки институт САНУ
-дрНедељкоРадосављевић, Историјски институт САНУ

Шири изводи из извештаја председника Друштва „Свети Сава”:
ЧЕТВОРОГОДИШЊИ МАНДАТ РУКОВОДСТВА ДРУШТВА 

„СВЕТИ САВА”
Поштовани учесници ове редовне Скупштине,
Даме и господо,
Прошле су пуне четири године, па и један месец више, откако је 

Скупштина на овом истом месту дала мандат новом руководству 
да води Друштво у тешким условима наше друштвене и економске 
стварности. Сада је време да тој истој Скупштини положимо рачун 
и да се договоримо како ћемо даље.

Ја сам овај мој извештај поделио у неколико тематских дело-
ва, да би био и прегледнији и прецизнији, а можда и лакши за раз-
мишљање, дискусију и критику.

Традиционалне и друге активности

Од 16. октобра 2010. године па до данас, Друштво је у својим 
активностима бележило успон што се одразило на његов углед у 
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Друштву: постало је препознатљиво и све више респектабилно, о 
њему се данас много више зна у Србији а и изван ње, него што је то 
било у почетку његовог обновљеног рада. То је, такође, период када 
се, оснивањем Пододбора у Бањалуци, Друштво проширило и на те-
риторију Републике Српске са изгледима да ту опстане и напредује, 
на шта смо посебно поносни.

Иако се углавном задржало на својим трима основним активно-
стима од самог почетка - Светосавском конкурсу, издавању часопи-
са „Братство” и организовању јавних предавања, Друштво је бар у 
две области, у последње четири године, забележило видан напредак 
- Светосавски конкурс је значајно проширен са простора Републике 
Србије и на Републику Српску, а укупни број учесника, ђака основ-
них и средњих школа је увелико премашио хиљаду, рачунајући, поред 
књижевног, и ликовни конкурс, који се поново традиционално орга-
низује, после неколико година паузе.

Часопис „Братство” је у последње четири године растао по свом 
квалитету и обиму. Постепено, али стално, ширио се и број аутора 
и обим самог часописа, а од пре три године „Братство” се, испуња-
вајући предвиђене стандарде, поново налази и на листи званично ка-
тегоризованих домаћих научних часописа. Чињеницу да је тираж ча-
сописа мали, три стотине штампаних примерака, надокнађујемо тиме 
што је његов садржај доступан на Интернет сајту Друштва и имамо 
податке да се тај садржај користи, не само у Србији, него у целом 
међународном простору. У контексту побољшања рејтинга а самим 
тим и квалитета, Уређивачки одбор часописа је проширен чланицама 
са универзитета у Румунији и Пољској.

Ове године смо упорно покушавали да приступимо дигитализа-
цији старих бројева „Браства” и нових првих седам бројева које нема-
мо дигитализоване. У томе смо коначно успели. Новац нисмо добили 
у првом покушају, на конкурсу Министарства за културу, али нам је 
Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама Министарства 
правде финансијски помогла да посао приведемо крају, у сарадњи са 
Народном библиотеком Србије. Јуче сам обавештен да је цели тај ве-
лики и значајан посао приведен крају у да ће у најкраћем року постати 
доступан широкој публици на сајту Народне библиотеке Србије и са 
линком на сајту Друштва, који је повезан са сајтом НБС.

Мало је рећи да је дигитализација старог „Браства” значајан по-
духват. Дозволите ми да кажем да смо њиме, заправо, одужили дуг 
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свему ономе што је чинило Друштво „Свети Сава” од почетка - и ве-
ликанима који су га створили и подржавали, и активностима које су 
биле „на ползу народа сербскога”. И да нисмо ништа друго урадили 
за ових двадесет година обновљеног друштва, а јесмо, вредело га је 
обновити због тога што смо постигли.

Ипак, не треба спавати на ловорикама и немамо право да сада 
станемо. У праву ће бити сви они који кажу да се могло урадити и 
више, али и они који примете да нам друштвене и политичке околно-
сти нису ишле на руку. Кад то кажем, мислим да је у деветнаестом и 
почетком двадесетог века било далеко више тог општедруштвеног и 
државног разумевања за активност Друштва и његове циљеве, него 
што је то данас. Иако, наравно, има доста разлика између данашње 
Србије и Србије 19. века, има и неких важних сличности: једна од њих 
је, рецимо, да поново један значајан део нашег народа више не живи 
у истој држави са матицом и да има исту, ако не и већу потребу за по-
моћи културном, просветном па и моралном. На томе цело Друштво, 
а не само његово руководство, морају да раде у времену које је испред 
нас.

Трећи вид традиционалне активности Друштва, предавања за јав-
ност, махом из српске културне и друге историје,смањивао се време-
ном у протеклом четворогодишњем периоду и скоро дошао до мини-
мума пред гашење (једно или ниједно предавање у циклусу). Разлози 
су и субјективни и објективни. Да поменемо само ове друге: недоста-
так одговарајућих финансијских средстава за оглашавање у медијима 
као и за изнајмљивање одговарајућег простора за скупове, а самим 
тим и релативно мали број посетилаца на организованим предавањи-
ма. Остаје да се на томе даље упорно ради и остваре побољшања, тим 
пре што кроз такве акције можемо да наступимо и ван Београда, што 
може бити добар повод и за даље ширење нашег Друштва.

Поред ових традиционалних, Друштво се у периоду између две 
скупштине ангажовало и на неким другим пословима. Тако је, ре-
цимо, заједно са Међународним славистичким центром, успешно 
конкурисало за државне стипендије намењена нашој омладини из 
иностранства која преко лета учи српски језик у Србији. Такође смо 
успели да обезбедимо једну стипендију из једног шведског фонда за 
једну нашу студенткињу са Филолошког факултета у Београду. То се 
такође показало као успешна прича.
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Друштво “Свети Сава“, са својим пододбором у Бањалуци и За-
вичајним друштвом “Змијање“ из Бањалуке и Представништвом Ре-
публике Српске у Србији, организовало је и пренос Кочићеве иконе – 
Св. Игњатије – из Београда у манастир Гомионица, у којем се Петров 
отац, свештеник Јован Кочић, оставши удовац, закалуђерио (1879, 
отац Герасим) и у којем је Петар Кочић, две године потом, стекао прво 
образовање. О томе ће, веруујем, опширније говорити мало касније и 
председник Извршног одбора господин Петровић.

Од других хуманитарних активности, може се забележити да је 
Друштво „Свети Сава“ је поклонило Библиотеци српске патријаршије 
у Београду комплет послератних издања часописа „Братство“I-XV, 
као и оба издања антологије „Свети Сава у песмама“, затим Избор 
из предратних издања часописа „Браство” и збирку најбољих радо-
ва ученика са традиционалног Светосавског књижевног конкурса - 
„Млади Светом Сави“.Иста издања смо поклонили и Архиву Српске 
православне цркве, чији је директор и члан нашег Друштва.

У складу са својим начелима о културном, просветном и хума-
нитарном раду, Друштво „Свети Сава“ је комплете својих издања по-
клонило и Првој крагујевачкој гимназији, као и Библиотеци Музеја 
Аранђеловца, а поједине бројеве часописа „Братство“ и антологију 
„Свети Сава у песмама“ - црквено-школској општини у Јоханесбургу, 
Јужна Африка.

Највише публицитета у јавности добила је иницијатива Друштва 
за сахрану посмртних остатака Николе Тесле, која је започета октобра 
2011. године, после свечане академије у Народном позоришту у Бе-
ограду, поводом обележавања 125-годишњице Друштва. Тада је ту 
идеју актуелизовао изасланик покровитеља прославе, принца Алек-
сандра Карађорђевића, књижевник Матија Бећковић. Руководство 
Друштва је прихватило да се заложи за тај хумани и цивилизовани 
акт, тако да је та иницијатива, као подршка захтеву Светог синода 
СПЦ из 2006. године добила велики публицитет у јавности. Управа 
се трудила да став и аргументе Друштва изложи мирно и конструк-
тивно, не упуштајући се у политичку комбинаторику нити у приземну 
полемику, што је била тенденција многих других учесника у дебати. 
Сви смо сведоци најновијег развоја догађаја с тим у вези. Надамо се 
да неће проћи још пуно времена да се та иницијатива преточи у дело. 
Када до те сахране дође, може се сматрати да је улога Друштва у том 
историјском чину била од значаја и користи.
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Као што је већ речено, Друштво је 2011. године обележило свој 
велики јубилеј, 125-годишњицу од оснивања, а велика Академија у 
Народном позоришту, за коју су сценарио написали наш књижевник 
Милован Витезовић и председник Извршног одбора Друштва Душко 
М. Петровић, а режирао Живорад Ајдачић, била је на нивоу значаја 
јубилеја. Скупу су присуствовале истакнуте личности српског јавног 
живота, истакнути интелектуалци и дипломатски кор.

На Академији је Друштву уручен Орден Светог Саве другог реда 
којим је СПЦ одликовала наш вековни рад.

С друге стране, а поводом тог јубилеја, Друштво је установи-
ло и своја признања: Медаљу за велике заслуге за рад и активност 
Друштва, а на добробит српског народа, као и Плакету за сличне за-
слуге.

Добитници тих медаља до данас су, хронолошким редом: проф. 
др Богољуб Шијаковић, ранији министар вера у влади СРЈ, проф др 
Јасна Јанићијевић, дугогодишњи секретар Друштва, академик Петар 
Влаховић, члан управе Друштва, књижевник Милован Витезовић, а 
ове године и патријарх српски Иринеј, академик Драгољуб Живоји-
новић, председник Савета Друштва и Народна библиотека Србије.
Плакете Друштва за посебан допринос раду и активностима Друштва, 
а на добробит српског народа додељене су др Драгану Новаковићу, 
ранијем помоћнику министра вера и дијаспоре и члану Управног од-
бора Друштва, Заводу за уџбенике у Београду, Филолошком факулте-
ту у Београду, г. Млађену Цицовићу, директору Установе Републике 
Српске за сарадњу са Србијом и Библиотеци града Београда.

Интернет

Интернет сајт Друштва само у 2013. години видело 9,552 посети-
оца од којих су се неки враћали више пута, па је број посета 15,771, 
односно сваки посетилац је просечно на нашем сајту био 1,65 пута. 
Сваки од њих је погледао бар 4,41 страну, а укупно су „скинули” 88,39 
гигабајта текста, што је готово равно једној великој библиотеци.

Број земаља из којих су долазиле посете сајту је изван свих оче-
кивања, толико занимљив да се мора приказати табеларно да би се 
уопште поверовало о каквом интересовању је реч. При томе, ваља на-
гласити да наш сајт уопште не спада у групу посећених на Интернету. 
Напротив, број посетилаца је мали у поређењу са другима. Али, ако 
се има у виду тема и садржај (некомерцијалан, углавном тематски, 
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национално и географски фокусиран) онда можемо бити више него 
задовољни тим доприносом који имамо усмерени на наш задатак: ши-
рење српске културе, историје, Светосавља...

....
Занимљиво је рецимо, да је поред многих егзотичних земаља за 

које се не би претпоставило да уопште имају интерес за нас, посетио-
ци из НР Кине „скидају” врло велике количине садржаја. Углавном се 
ради о часопису „Братство”.

Односи са државним институцијама, СПЦ и другим установама

У протеклом периоду Друштво је имало одличне односе и ужива-
ло значајну подршку прво Министарства вера Владе СРЈ а касније и 
Владе Србије (сада Управа за сарадњу са црквама и верским заједни-
цама Министарства правде), у последње две године и Министарства 
културе Владе Србије, док није успело да успостави било какав однос 
сарадње са Министарством просвете Владе Србије, и поред више по-
кушаја у том правцу током ове четири године.

И поред наших покушаја, није остварена ни комуникација са кан-
целаријама претходног и садашњег председника републике Србије, на 
акцијама од интереса за Друштво.

Поносни смо на плодну сарадњу са Српском православном црк-
вом која је била одлична у целом периоду од оснивања Друштва, па 
до садашњег његовог обновљеног рада. У последње четири године 
имали смо пуну подршку, сарадњу и разумевање са Патријаршијом, 
посебно са патријаршијском Библиотеком, Архивом и Управним од-
бором. Управни одбор СПЦ нам је, рецимо, доставио неке од докуме-
ната који се тичу нашег власништва на национализованим некретни-
нама у Београду.

Такође, имамо примерну сарадњу са Храмом Светог Саве, чији је 
старешина и члан нашег Савета.

Од осталих установа, пре свега културних, Друштво је остварило 
добру сарадњу са Народном библиотеком Србије, Библиотеком града 
Београда, Заводом за издавање уџбеника РС, Службеним гласником 
РС, Српском књижевном задругом, Удружењем књижевника Србије, 
Друштвом за српски језик и књижевност, Вуковом задужбином, при-
ватном издавачком фирмом Драслар партнер, Удружењем „Ћирилица” 
и другима.
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Та сарадња је углавном једносмерна и огледа се у подршци тих 
установа нашим акцијама, пре свега онима усмереним на Светосав-
ски књижевни и ликовни конкурс. 

Сарадња коју смо, на наше велико задовољство, имали у једном 
периоду са Руским домом, престала је у оном тренутку када су они 
почели да траже наплату пуне тарифе за своје просторије. Са великим 
жаљењем, не толико због просторија колико због симболике, морали 
смо да се одрекнемо овог простора, иако је он одговарао не само на-
шим потребама већ и нашим другим опцијама.

Финансије и имовина

Финансијска ситуација Друштва је углавном стабилна за-
хваљујући, пре свега, подршци садашње Управе за сарадњу са црква-
ма и верским заједницама Министарства правде, а раније Канцеларије 
за вере, односноМинистарства за веру Владе Србије (СРЈ). Та под-
ршка се заснива на пројектима за које Друштво сваке године конку-
рише на објављеним конкурсима. Ваља нагласити да без великог раз-
умевања садашње Управе, односно раније Канцеларије а некадашњег 
Министарства вера, Друштво вероватно данас не би било у стању да 
се похвали постигнутим резултатима.

Поред ових средстава из државне касе, једини стални приход је-
сте надокнада коју Канцеларија Републике Српске за сарадњу са Ср-
бијом уредно плаћа као свој допринос за суфинансирање Светосав-
ског конкурса који се организује у обе српске државе.

Других извора прихода је веома мало и они су заиста симболич-
ни: минимални износи чланарине (ни сви чланови Друштва не сма-
трају за потребно да плаћају минималну чланарину и поред опомена), 
продаја „Братства”, добровољни прилози (у последње четири године 
око 900 долара прилога од чланова из САД (што је утрошено за израду 
медаља и плакета Друштва у јубиларној години) и 300 аустралијских 
долара од чланова из Аустралије (што је утрошено на хонораре за 
наше издање „Млади Светом Сави”).

Сагласно приходима, ни расходи не могу бити велики. Домаћин-
ски, да не кажемо „цицијашки”, вођено је рачуна о сваком динару, уз 
плаћање само онога што се мора платити: закуп пословног простора, 
трошкови око Савиндана и Светосавског конкурса (највећа ставка), 
минимум канцеларијског материјала, трошкови закупа Интернета и 
одржавања сајта, хонорари техничког особља на припреми и штам-
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пању „Братства”, закуп штанда на Сајму књига. Сви други трошкови 
заједно, поштански и други, нису вредни помена, ако их је и било.

Друга по величини ставка наших расхода, закуп пословног про-
стора, свео се на наше учешће за један сто и један плакар у једној соби 
у Савезу самосталних синдиката Србије, коју делимо са још два удру-
жења - Геронтолошким друштвом Србије и Заводом за проучавање 
села. То је учињено да би се трошкови даље смањили. Постоји нада 
да бисмо у скорој будућности могли да дођемо до бољих просторија, 
али пре свега захваљујући доброј вољи и разумевању руководстава 
установа са којима о томе разговарамо, а не признању државе и поли-
тичких организација да треба вратити оно што је одузети, ако се већ 
не налази интерес да се нове вредности улажу у Друштво од нацио-
налног значаја.

Ово руководство предаје новом Управном одбору, подносно но-
вом руководству, задовољавајућу финансијску ситуацију, у плусу, али 
са стално претећом могућношћу да досадашњи извори пресуше, а да 
се нови не појаве. То је, наравно, Дамоклов мач којег трпшимо изнад 
наших глава већ пуних двадесет година.

Данашњи српски Закон о реституцији национализоване или на 
други начин одузете имовине после Другог светског рата није био 
повољан за Друштво, јер је предвиђао повраћај имовине, поред при-
ватних лица, још само задужбинама и верским установама, а не и 
удружењима. Били смо у више наврата у контактима и договору са 
сличним организацијама (Коло српских сестара, Соколи Србије, 
Српско лекарско друштво) и закључили да је једини пут да дођемо 
до одузете имовине - промена поменутог закона. То је тежак и неиз-
весан пут, готово једнако као и евентуално тражење правде пред ев-
ропским институцијама. За то нам је потребна стручна, правна помоћ, 
а за промену закона и - политичка подршка. Све то је тешко, али не 
и немогуће, нарочито ако успемо да објединимо напоре сва четири 
удружења.

У међувремену, успели смо да дођемо до релевантних докумената 
и доказа на коју имовину Друштво може да рачуна и то је, поред две 
зграде у Душановој улици, још и плац у Ускочкој улици у центру гра-
да, на којем је сада изграђена нека зграда.

Све док не нађемо неки компромис са државом или док на суду 
не остваримо наша права и повратимо имовину, Друштво ће бити ма-
теријално зависно од добре воље појединаца, из власти или ван ње, за 
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своје акције и, заправо, неће моћи да функционише у пуној мери, као 
пре рата.

Ширење Друштва

У последње четири године, једини, али значајан, успех Друштва 
на ширењу структуре, догодио се оснивањем Пододбора у Бањалуци. 
То нам је омогућило да лакше организујемо Светосавски конкурс, а 
заинтересованост и одазив школа у Републици Српској готово да је 
превазишао оне у Србији.

Пододбор у Бањалуци се, међутим, суочава са сличним пробле-
мом као и ми овде, недостатком финансијских средстава и просто-
ра, који умногоме ограничавају ширење активности. Друштво није у 
стању да финансијски подржи Пододбор, као ни да финансира неке 
акције које би ишле из Београда, као што су, на пример, промоција 
часописа „Братство” у Бањалуци. У овом четворогодишњем периоду 
одржане су само две такве акције - у Бањалуци, на самом почетку 
рада Пододбора и, касније у Бијељини. Другим речима, нема довољно 
ни средстава ни просторија, ни за путне трошкове, а поготову за раз-
вијање неких других активности.

Људи

У две деценије постојања и рада обновљеног Друштва, јасно је 
дошло до смене генерација. Из групе која је присуствовала седници 
обнове пре двадесет година у Народној библиотеци, на прсте једне 
руке се могу набројати данашњи чланови. Други су, у међувремену, 
силом биолошких закона или сопственом одлуком, удаљили или ре-
дуцирали своје присуство.

Прилив нових чланова није био равномеран и био је најмасов-
нији крајем деведесетих и почетком двехиљадитих година, при чему 
је приметно да је тада највише дошло са Филолошког факултета.

У истом периоду су се неки од истакнутих чланова Друштва 
пасивизирали и повукли, а, на нашу жалост, неки од активних нису 
више међу живима, што је све довело до тога да се веома смањио број 
оних који конкретно могу да раде и помогну Друштву. По принципу 
спојених судова, повећао се притисак на оне који још раде, пре свега 
на уже руководство. Таква ситуација, видљива уназад већ неколико 
година, није добра за Друштво, његов углед и његову будућност.
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Сада чинимо напор да нове снаге окупимо око Друштва у наред-
ном мандату и то је видљиво у предложеном саставу Управног и Из-
вршног одбора.

Персоналне недоречености у Друштву се догађају у време када 
наша финансијска ситуација, и поред очигледних тешкоћа због еко-
номске ситуације у држави, није критична (а на видику су и нека боља 
решења канцеларијског простора), када поред угледног „Братства” 
издајемо и друга издања и када је, на крају крајева, Друштво „Све-
ти Сава” у бољој општој ситуацији него икада од свог обнављања до 
данас. Уз све то, чини ми се, Друштво је данас потребно српском на-
роду - бар онолико колико је било на свом почетку у 19. веку и првим 
годинама двадесетог века.

У наредном периоду то је један од задатака који се свакако мора 
обавити, јер су Друштву потребни нови, млађи и способни људи, који 
желе да нешто ураде у корист свог народа, а да за то не добијају ни-
каква друга признања и награде, осим моралне и личне сатисфакције. 
У данашње време то, међутим, изгледа као немогућа мисија и то је 
највећи изазов пред свиманама који желимо да Друштво напредује и 
буде од још веће користи српском народу.

У Београду, 22. новембра 2014.



УДК 929 НИКОЛАЈЕВИЋ, С.

RE^ DU[ANA ZUPANA NA TRIBINI 
POSVE]ENOJ SVETOMIRU NIKOLAJEVI]U

Даме и господо, драги пријатељи,
Први пут сам на Убу, иако већ двадесет година живим у Друштву 

и са Друштвом „Свети Сава”, а то значи и са Светомиром Николаје-
вићем, личношћу из вашег краја, која свакако заслужује епитет „рене-
санснe”. Тако су биле велике и разнолике области његовог интересо-
вања и деловања у Србији на крају 19. и на почетку 20. века.

Угледни професор опште историје и књижевности, велики позна-
валац прошлости балканских народа и њихових међусобних односа, 
као и политике великих сила, књижевник - свакако један од највећих 
српских интелектуалаца, не само свог времена, Светомир Николаје-
вић је заузимао и важна места у власти тадашње Србије - био је пред-
седник владе, министар унутрашњих послова, градоначелник Београ-
да, члан Државног савета и Сената, посланик - амбасадор у Атини, 
делегат Србије при стварању Хашке конвенције а у унутрашњем по-
литичком животу још и оснивач Српске радикалне странке.

Није тиме ни издалека исцрпљена листа његових интересовања 
и активности. Али, ја сам овде да вас подсетим да је једно његово 
дело остало живо и активно до данашњег дана - то је Друштво „Све-
ти Сава”. Добро, постоје још и масонска ложа „Побратим” иСрпска 
радикална странка. Странку је Николајевић, брзо напустио, а и та 
странка није оно што је била у тренутку оснивања. За ложу „Побра-
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тим” не знам, али Друштво је у највећој мери остало оно што је било 
тада. Сачували смо Статут, који се данас од старог разликује само у 
оним одредбама које су од нас захтевали савремени српски прописи 
и закони, сачували смо часопис „Братство”, који у великој мери следи 
основне принципе старог „Браства” (без „т”), и данас је у употреби 
стари, препознатљиви лого Друштва. Немирна времена, ратови и по-
литичке промене учинили су да нисмо могли ни да сачувамо, а ни да 
повратимо, засад, имовину којом је Друштво располагало, али се не 
предајемо и не посустајемо у напорима да нам се врати оно што је 
наше. Уосталом, наш велики оснивач, у свом првом програмском го-
вору приликом оснивања Друштва, позвао је да се „чува своје”. При-
том он, додуше није мислио на имовину Друштва, већ на много веће, 
више и драгоценије - на српску државу, српски народ, српску културу, 
традицију, веру.

Бољи познаваоци наше историје ће се свакако сетити у каквим 
политичким, економским, друштвеним и међународним околностима 
младе српске државе је деловао професор Николајевић. Није то било 
лако време, али је било време наде и оптимизма - не само за онај део 
српског народа који је задобио своју слободу после стотина година 
ропства под Турцима, него и за делове српског народа који су још 
били под окупацијом и тежили да се споје са матицом.

Српски је патриотизам, којем је снажан ветар у једра давало једно 
ново и пуно наде српско друштво - од Круне, државе и Цркве, преко 
интелектуалаца чија се имена и данас спомињу као културни и умет-
нички оријентири Србије, све до младе средње класе али и сељаштва 
које је умногоме на својим леђима и својом крвљу отворило те путеве 
српске слободе.

Иако су сви били свесни да напори и жртве нису завршени и да 
пред српским народом тек лежи задатак да слобода дође у све ње-
гове делове, Срби не би били Срби да се нису и тада разликовали у 
виђењима уређења властите куће, по разним питањима. А такве раз-
лике не само да нису користиле српском народу у Србији, већ и оном 
који је остао „пред вратима”, очекујући, с правом, да га матица врати 
под своје окриље.

У таквој атмосфери, Светомир Николајевић је сматрао делотвор-
ним оснивање једне организације која би премостила унутрашње по-
деле и успешно парирала спољним претњама - културом, просветом и 
хуманитарним активностима пре свега у Старој Србији и Македонији, 
али са намером да се развије и слична активност у Босни.

Таква идеја у то време била је „осуђена” на успех.
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Група српских интелектуалаца, иза којих су, као што рекох, стаја-
ли и држава и Двор, и Црква, и угледни донатори, али и широки на-
родни слојеви градске средње класе и сељака, основала је 1886. го-
дине Друштво „Свети Сава”, под вођством Светомира Николајевића. 
Задатак је био да се брзо и ефикасно помогне, пре свега, српским 
заједницама у Старој Србији којима је претила опасност од бугарског 
културног и просветног утицаја, преко читаве мреже школа које су Бу-
гари организовали и примали српску децу. За кратко време, уз општу 
подршку о којој је било речи, резултати нису изостали. То се најбоље 
видело по томе што су непријатељи почели да се множе. И споља и 
изнутра. Док је било логично што су Турци врло брзо осетили значај  
Друштва и почели да прогоне његове чланове, или је било очекивано 
да бугарска пропаганда у њима види озбиљног противника, мање је 
за хвалу било то што се у делу српских званичних кругова јавило не-
задовољство јер је, наводно, Друштво Светог Саве постало исувише 
самостално у својој политици помоћи Србима изван граница Србије. 
Чак је и Призренска богословија стављала замерке на рад Друштва, 
истичући, рецимо, да она производи довољно свештеничког и учи-
тељског кадра и да не треба правити вишкове.

Оно што нису могли Турци и Бугари, учинили су - сами Срби. 
Септембра 1891. године Министарство спољних послова у влади 
коју су је тада држала она иста Радикална странка чији је оснивач 
био Николајевић, укинуло је сваку државну помоћ Друштву, са образ-
ложењем да Друштво не обезбеђује квалитетне кадрове какви су по-
требни Србима у неослобођеним крајевима. То је био ударац не само 
Друштву које је и даље уживало подршку у народу, већ и Србима у 
поробљеним крајевима, јер је оно било заиста један од најважнијих 
фактора подршке Матице народу ван Србије. Светомир Николајевић 
је касније, додуше кратко, био и председник српске владе, али се др-
жавна помоћ није вратила Друштву које је наставило да буде активно 
захваљујући рентирању својих великих зграда у Душановој улици у 
Београду, имовини широм Србије, подршци донатора какви су били 
Ђорђе Вајферт, Лука Ћеловић и многи други, све до разних тестамен-
тарних оставина и задужбина.

Да бих илустровао стање духа какво је било преовлађујуће у вре-
ме оснивања Друштва Светог Саве, дозволите ми да овде прочитам 
пар пасуса из речи Светомира Николајевића на Првом јавном скупу 
Друштва у Београду 24. августа 1886. године. Тај његов говор у цели-
ни је вероватно један од најлепших примера говорништва у српској 
историји, а најзанимљивије од свега је то што ће многи од нас и данас 
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уочити да нека његова одређена запажања могу да буду и сада акту-
елна.

Каже Светомир Николајевић:
„По моме мишљењу, ма каква се политика водила у Београду, ма 

какве партије управљале пословима у Србији, не би се смело никад 
и ни у којој прилици, ма како тешкој дозволити, да се види нехат 
и небрига Краљевине Србије о целокупном српском живљу. Ну да 
оставимо, официозну Србију. И зар је баш она једна само одговорна 
за то, што мећу српским земљама нема више и јаче моралне везе? 
Што нам туђински утицаји и пропаганде онако лако улазе и завоје-
вају најлепше српске покрајине? Што је у гдекојим крајевима у само-
ме народу настала нека малаксалост у чувању народских обичаја и 
особина, у чувању језика свога и имена? ... Много већа одговорност 
за све то лежи на интелигенцији и патриотизму српском. Докле се 
поједине владе могу пред светом и историјом бранити овим или оним 
тешкоћама, народ сам, или рецимо боље, разборити и увиђавнији део 
данашње генерације не може никака извињења наћи, што сам није 
чинио оно што званични у Србији или Црној Гори нису могли, или нису 
умели или нису хтели чинити. Многе ствари патриотске народ сам 
много лакше и брже извршити може, него бог зна како добровољне 
владе. Пример један само да наведем. Нас све боду у очи чудновате и 
туђе фирме у нашим главним улицама, које се од неког времена тако 
множе, да ћемо скоро морати као какву реткост тражити натпис 
српске радионице и Србина радника. И ми смо готови да се жалимо 
на читав низ државника, који се нису довољно постарали, да осигу-
рају српски рад пред туђинским освојачем. Наша је жалба можда 
умесна. Али што ми сами не радимо ништа? Та ми сами имамо је-
дан лак, веома лак начин, да наше рођене, српске раденике вратимо у 
главне улице и палате а странце да натерамо, да се брзо селе далеко 
од нас. Хоћемо ли само? Тај је начин, немојмо ми, и то немојмо само 
ми, који знамо шта је отаџбина и народни понос, и који знамо шта 
је то бити без отаџбине, куповати код странаца, и они ће се селити, 
будите уверени. Народу је лако чувати своје само ако хоће.

Да, тако исто, што ми сами не радимо ништа, да очувамо нашу 
народност онамо, где је она опасностима изложена? Што ми сами 
не прегнемо да подгрејемо и подигнемо српски понос онамо, где је он 
под утицајем туђинштине почео слабити? Што ми сами ништа не 
радимо да морална веза и заједница у мислима и осећајима буде јача 
и крепчија измећу свих српских лепих земаља? Што ми сами ништа 
не радимо да се просвета и сећање на лепе српске радње шири и ут-
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врђује у оним крајевима, куда се туђинштина мародерски окомила 
да нам краде име, језик и веру? Што се не угледамо на Бугаре, на 
Грке, на Хрвате, на кога хоћете другог? Сви они имају друштава 
да отимају од нас: зашто се ми не удружимо да се бранимо? Ето 
питања, која се чују од неколико година из свих крајева српских, пи-
тања, која ничу у оправданој зебњи и страховању нашег народа за 
своју народну мисао. Некада су се убојни јеци српских јунака, који су 
се дозивали, преламали унакрст кроз српске земље; данас се дозивају 
патриоте на свети посао, на патриотску мобу, да своју отаџбину, 
своју народност, своју народњу мисао чувају од опасности какве им 
прете. У одјеку тог патриотског дозивања, господо, ниче „Друштво 
Св. Саве.”

.......
„Друштво Св. Саве” позива у своје коло свакога Србина и Срп-

кињу, који воли своју велику отаџбину, да раде на одржању и јачању 
свих оних врлина народских које су вазда биле најтврђи штит народ-
не мисли и моралног јединства. Његов посао није бунтовнички; није 
освојачки. Оно позива да се чува своје. У његовом колу може радити 
сваки Србин, живео он ма на ком крају наше велике отаџбине...”

Препоручујем свакоме кога интересује овај говор у целини, а има 
ту још доста ствари које и данас наводе бар на размишљање ако не и 
на деловање, да га пронађе на Интернет сајту Друштва „Свети Сава”, 
где је постављен. Укуцајте на Гуглу Друштво „Свети Сава” и сајт ће 
вам бити доступан, а са њиме и Светомир Николајевић.

Долазимо, напокон, и до данашњих дана који, ево, трају двадесет 
година откако је Друштво обновљено о Савиндану 1994. године, на 
Врачару, у Народној библиотеци Србије. Сви смо овде сведоци да по-
следњих двадесет година нису биле најлакше у нашој историји, рас-
пад заједничке државе је показао да је парола на корицама предратног 
„Браства” - „Брат је мио које вере био” остала на нивоу никад испуње-
них нада и очекивања. Спољни притисци, санкције, рат, укрштање 
интереса великих сила на овим просторима, лицемерна антисрпска 
политика Запада, а на унутрашњем плану још и трули компромиси, 
нејединство, међусобни сукоби, незнање и некомпетенција, узели су 
свој данак и допринели да се запитамо: да ли је теже било Краљевини 
Србији у доба Светомира Николајевића или данашњој Републици Ср-
бији чији смо ми савременици?

Уз ово питање иде још једно, једнако легитимно и логично: уз 
признање свих околности које свакако разликују те две Србије, да ли 
ми данас чинимо довољно да бисмо могли да одговоримо на патриот-
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ске позиве Светомира Николајевића. Лично је он у многим прилика-
ма звучао као Џон Кенеди, много година пре Американца: Не питајте 
шта ваша држава може да учини за вас, него шта ви можете да учи-
ните за њу!

Одговор, нажалост, мора бити негативан. И као Друштво са вели-
ким Д (Друштво „Свети Сава”) и као друштво са малим „д” (српско 
друштво) - нисмо на нивоу наших предака. Разлика између нека-
дашњих и данашњих прилика јесте велика, али су опасности по Србе 
врло сличне.

И нису само материјалне разлике оно што разликује положај 
Друштва „Свети Сава” у доба Светомира Николајевића и данас.

Читајући Николајевићеве говоре и прелиставајући „Бра(т)ство” 
видимо да се отворено и без устезања, искрено и гласно говори о од-
брани српских националних интереса, да је патриотизам нешто што 
се од свих очекује и да се љубав према свом роду и својој земљи по-
тврђује делима, а не фразама. После таквог стања духова, после тог 
самопрегорног рада у просвети, култури и на уздизању моралних 
вредности српског друштва, уследили су сви они ратови у којима је 
проливено много српске крви, али је одбрањена земља и чак увећа-
на толико да је велика већина Срба била поновно окупљена у једној, 
својој земљи, око своје монархије, своје цркве и својих школа.

Није такво стање потрајало дуго, као што, изгледа на овим про-
сторима ретко које уређење и стање траје дуго.  Николајевић је умро 
1922. године и није дочекао да види страхоте Другог светског рата, 
братоубилачку борбу Срба, полувековно комунистичко - соција-
листичко послератно уређење са свим његовим и лошим и добрим 
странама.  Друштво „Свети Сава” је потрајало још 19 година после 
свог оснивача,  да би утихнуло 1941. године прво под немачком оку-
пацијом, а затим и формално забрањено указом Президијума Народне 
републике Србије, по ослобођењу земље.

Требало је да се у Србију врати вишестраначје и оживе неке демо-
кратске слободе, да би оживело и Друштво „Свети Сава”.

То се догодило на  Савиндан 1994. године, на Врачару, у Народној 
библиотеци Србије, у близини Храма Светог Саве, уз доста симболи-
ке коју су потврђивали и присутни потомци бивших чланова Друштва, 
а међу њима и праунука Светомирова, Снежана Николајевић, као и 
сада покојни Младен Гавриловић, покретач обнове Друштва у дана-
шњим условима, нећак последњег генералног секретара Друштва и 
уредника „Браства” Јована Хаџи-Васиљевића, историчара, етнографа 
и књижевника.
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Једна група српских интелектуалаца, међу којима су били профе-
сори универзитета, лекари, адвокати, новинари, књижевници, офици-
ри, дипломати и други, удружила се у подухвату да се обнови старо 
Друштво и тада почиње наша савремена двадесетогодишња историја, 
обележена борбом за опстанак, далеко од некадашње опште подрш-
ке коју је на почетку своје активности уживало старо Друштво, али 
уз одлучност да се неке главне ствари, међу којима је су централне 
- окупљање младе генерације око светосавске мисли и издавање го-
дишњака „Братство” и даље наставе као некада.

Политички вихори новије историје су довели Србе у ситуацију 
да многи поново остану ван своје матице - државе. Другим речима, 
затворио се круг у односу на ситуацију када је у 19. веку Друштво 
основано. Указује се поново потреба за оним на шта је указивао и  
Николајевић: да се брани своје. Ако се то у данашње време и не чини 
оружјем, може се и мора чинити књигом, просветом, уметношћу, мо-
ралом, језиком, вером, знањем. Не помињем овде политику, јер бисмо 
онда запловили у неизвесне воде које су ретко када донеле Србији 
добро, мада политика не сме бити амнестирана.

Лишено своје законите имовине, уз спорадичну подршку државе, 
а без страначке подршке (такву и неће и не сме да тражи, јер би онда 
изневерило саму суштину свог устројства), чак и без одговарајућих 
просторија које би омогућиле нормалан рад, ослоњено махом на инте-
лектуалце који и сами имају различите преокупације - од преживља-
вања па до реалних обавеза у својој каријери и професији, данашње 
Друштво може тек малим делом да одговори изазовима које пред Србе 
поново ставља историја.  У оквиру тих и таквих могућности, оно то 
и чини. Зато и има углед који га чини достојним настављачем плејаде 
предратних великана. Признања Културне заједнице Београда „Злат-
ни беочуг” за трајни допринос култури Београда и Орден Светог Саве 
Српске православне цркве за делатну љубав према светој мајци Цркви 
- признања су на која смо поносни, исто као и на хиљаде ђачких радо-
ва који сваке године притичу на наше светосавске конкурсе, књижев-
ни и ликовни, у Београду и Бањалуци, на часопис „Братство” који има 
и признати научни рејтинг, на дигитализоване све бројеве предратног 
„Браства” које смо учинили доступним јавности, у сарадњи са На-
родном библиотеком Србије, и на многе друге акције којима чинимо 
доступним нашој култури и просвети српску традицију, историју и 
светосавску мисао, у новије време и преко Интернета.

Нисмо поносни на неуспех да своме оснивачу поставимо бар спо-
мен плочу у улици на Звездари, која већ неколико година носи његово 



БРАТСТВО366

име, упркос нашем залагању. Ни понуда да о свом трошку то учинимо, 
није успела да омекша општинску бирократију Звездаре. Наставиће-
мо и даље да радимо на томе по оној народној: „тиха вода брег рони”.

Још једна од наших акција, да не кажем битака, коју водимо јесте 
наше залагање да се српски великан, личност светског значаја, Нико-
ла Тесла, достојно сахрани, уместо што му се пепео налази у музеју 
који носи његово име.

Предузимајући ту акцију пре три године, на предлог књижевника 
Матије Бећковића, дат у својству изасланика принца Александра Ка-
рађорђевића на нашој свечаности поводом 125-годишњице постојања 
Друштва, а уз подршку Српске православне цркве, нисмо се ни на-
дали колико ће отпора доживети овај, по логици и здравом разуму, 
потпуно нормалан акт људског и хришћанског поштовања посмртних 
остатака сваког човека.

Остајемо у уверењу да ће једног дана ипак та, не само хришћан-
ска, него одлука дубоко сагласна са људском цивилизацијом, прев-
ладати. Немамо сумње да би нас у томе подржао и Светомир Нико-
лајевић. Тим пре, јер бисмо чином цивилизоване сахране Теслиног 
пепела показали да смо народ који брине о својим појединцима, који 
има неке неприкосновене моралне и етичке норме са којима не тргује, 
и који је спреман да буде јединствен у стварима које су исправне и ис-
тините. Јединство је за Србе, чини се, чак и потребније него за друге 
народе, управо зато што му деобе кроз историје нису биле стране. То 
је у својој политичкој каријери осетио и Светомир Николајевић и то је 
усуд који нас дуго прати. 

У будућем раду, видимо прилику и за веће ангажовање на одбра-
ни српског језика и писма, наше ћирилице, јер је и то једно од поља 
где је српски интегритет угрожен.

Можда је дошло време да, чак и кроз различите теме и актив-
ности, упутимо поруку да као народ морамо да будемо више једин-
ствени. Да се постигне консенсус око главних, виталних ствари. То 
је уосталом у не једној прилици заговарао и Светомир Николајевић.  
Ако ми, као Друштво „Свети Сава”, у данашњим условима успемо да 
дамо наш скромни прилог таквом прегнућу и таквим промишљањи-
ма,  биће то не само допринос савременом српству и светосављу, већ 
и одужен дуг нашим врлим прецима и оснивачима.

Уб, 23. децембар 2014.
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М. Г.: МИОМИР ДЕНИЋ
Петар Влаховић: АКАДЕМИК ВОЈИСЛАВ Ј. ЂУРИЋ
Д. З.: МИЛАН ДАМЈАНОВИЋ ИЗ СТАРОГ “БРАСТВА”
Гргур Јакшић: СТАНОВНИШТВО МАЋЕДОНИЈЕ У 

ПОЧЕТКУ 19 ВЕКА 
ПОВОДОМ ОБНОВЕ РАДА ДРУШТВА “СВЕТИ САВА”
М. Г.: ТРАДИЦИЈА ЗА БУДУЋНОСТ НАГРАДНИ 

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС

БРАТСТВОII,1998.

Десанка Максимовић: САВИН МОНОЛОГ
Предраг Палавестра: ОСАМ ВЕКОВА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Михаило Војводић: РАД “ДРУШТВА СВЕТОГ САВЕ” 1886-1891.
Младен Гавриловић: ПУТ У АТОСКИ ХИЛАНДАР
Владимир Стојанчевић: ЈОВАН ТОМИЋ О 

АУСТРОУГАРСКОЈ ПОЛИТИЦИ ПРОДИРАЊА У 
СТАРУ СРБИЈУ

Борислава Лилић: ПИРОТСКИ КРАЈ У ПЛАНОВИМА 
ВЕЛИКИХ СИЛА ОД САНСТЕФАНСКОГ МИРА ДО 
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БЕРЛИНСКОГ КОНГРЕСА – ПОВОДОМ 120 ГОДИНА 
ОСЛОБОЂЕЊА ОД ТУРАКА

Бреда и Петар Влаховић: БАЧИЈА И КАТУН 
ЈУЖНОКАРПАТСКЕ И ЦЕНТРАЛНОБАЛКАНСКЕ ЗОНЕ

Александар Лома: ЂАВОЉЕ КУМСТВО
Роксанда Пејовић: МИХОВИЛ ЛОГАР (1902-1998) У 

СРПСКОМ МУЗИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ
Бојан Ђорђевић: ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ У СРБИЈИ 

ПОД ОКУПАЦИЈОМ (1941-1944)
Златомир Грујић: ДАЛЕКО ЈЕ КРАЈИНА -ЕГЗОДУС 

СРПСКОГ НАРОДА ИЗ ХРВАТСКЕ
Љубодраг Димић: ЧАСОПИС “БРАСТВО” И ПИСЦИ 

ИСТОРИЈЕ ОКУПЉЕНИ ОКО ЊЕГА
Нада Милошевић-Ђорђевић: “СВЕТИ САВА У 

НАРОДНИМ И УМЕТНИЧКИМ ПЕСМАМА”
Јован Хаџи Васиљевић: МУСЛИМАНИ НАШЕ КРВИ У 

СТАРОЈ СРБИЈИ
М. Г.: ИЗ РАДА ДРУШТВА “СВЕТИ САВА”- НА 

ВЕТРОМЕТИНИ БАЛКАНА

БРАТСТВОIII-IV,1999-2000.

Милосав Тешић: ГЛОСА ВАВЕДЕЊСКА
Миливоје Павловић: СВЕТОСАВСКА ХИМНА
Владимир Стојанчевић: ДЕЛАТНОСТ ТОДОРА 

СТАНКОВИЋА, КОНЗУЛА У СТАРОЈ СРБИЈИ (1890-1898)
ДрагоЉуб Р. Живојиновић: КОНСТАНТИН ФОТИЋ И 

ПОЛИТИКА САД У ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ РАТНОЈ 
ДРАМИ 1941-1944. ГОДИНЕ

Борислава Лилић: СРПСКА КЊИГА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ПИРОТСКОГ ОКРУГА ДО ОСЛОБОЂЕЊА ОД ТУРАКА

Златомир Грујић: СРЦЕ ОБИЛИЋА
Брана Димитријевић: АТАНАСИЈЕ ПУЉО – ОСНИВАЧ 

СТОМАТОЛОГИЈЕ У СРБИЈИ
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Владимир Јовановић: НИКОЛА ЦВЕЈИЋ (1896-1987) 
ОПЕРСКИ ПЕВАЧ И ВОКАЛНИ ПЕДАГОГ

Душан Костић: НЕСТАНАК АУТОХТОНЕ НАРОДНЕ 
ПЕСМЕ У НАС

Антон Совре: НА СВЕТОЈ ГОРИ АТОСУ
Станиша Војиновић: БИБЛИОГРАФИЈА ЈОВАНА ХАЏИ-

ВАСИЉЕВИЋА
ИЗ СТАРОГ “БРАСТВА”
В. Т-ћ: СРБИ И СРПКИЊЕ У ПРИЗРЕНУ ДОБРОТВОРИ 

СВОГА НАРОДА 
СА ПРЕДСТАВЉАЊА КЊИГЕ МИХАИЛА ВОЈВОДИЋА 
“ДРУШТВО СВЕТОГ САВЕ ” ДОКУМЕНТИ 1886-1891.
Владимир Стојанчевић: ДРУШТВО СВЕТОГ САВЕ – 

ДОКУМЕНТИ 1886-1891.
Арсен Ђуровић: ДРУШТВО СВЕТОГ САВЕ – УЛОГА У 

ДРУШТВЕНОМ ЖИВОТУ БЕОГРАДА 1886-1891.
Јасна Јанићијевић: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА 

“СВЕТИ САВА” ТОКОМ 1998. И 1999. ГОДИНЕ

БРАТСТВОV,2001.

Слободан Ракитић: СВЕТИ АРХАНЂЕЛИ, КОД ПРИЗРЕНА
ДамЊан Петровић: КЊИЖЕВНОСТ НА КОСОВУ И 

МЕТОХИЈИ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Момчило Спремић: ОДНОСИ ИЗМЕЂУ ПРАВОСЛАВНИХ 

И РИМОКАТОЛИКА У СРПСКОЈ ДЕСПОТОВИНИ
Иван В. Ђорђевић: ПРЕДСТАВА СИЛАСКА СВЕТОГ 

ДУХА НА АПОСТОЛЕ У СРПСКОМ ЗИДНОМ 
СЛИКАРСТВУ СРЕДЊЕГ ВЕКА

Голуб М. Добрашиновић: КОВЧЕЖИЋ
Милица Грковић: ИМЕ, ПОЛИТИКА И ЗАКОН
Драгољуб Р. Живојиновић: ЕКУМЕНИЗАМ: ПОКРЕТ ЗА 

ПОМИ РЕЊЕ ЦРКАВА У ЕВРОПИ ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА
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Петар влаховић: КАПЕ И ПРЕДМЕТИ ЗА УБРЕЂИВАЊЕ 
У НАШЕМ НАРОДНОМ ПРЕДАЊУ И ВЕРОВАЊУ

Владимир Бован: О ПУТОПИСУ МИЛОША С. 
МИЛОЈЕВИЋА ПО СТАРОЈ СРБИЈИ

М. С. Гавриловић: ЗАДУЖБИНА ДЕСПОТА 
ЛАЗАРЕВИЋА СПИСАК ПОСТРАДАЛИХ СРБА И 
УНИШТЕНИХ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НА КОСОВУ 
И МЕТОХИЈИ

Прота Ст. М. Димитријевић: БОГОСЛОВСКО-
УЧИТЕЉСКА ШКОЛА У ПРИЗРЕНУ

М. С. Г.: НАШИ ОСНИВАЧИ, ОБНОВИТЕЉИ И ПРЕДСЕДНИЦИ
Јасна Јанићијевић: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА 

“СВЕТИ САВА” ЗА ГОДИНУ 2000.

БРАТСТВОVI,2001.

Танасије Младеновић:
ПУТ ДО САВИНЕ ПОЉАНЕ
Снежана Самарџија: СВЕТИ САВА МЕЂУ ЈУНАЦИМА 

“СРЕДЊИХ ВРЕМЕНА” ВУКОВЕ ЗБИРКЕ
ДрагоЉуб Живојиновић: ВЕРСАЈСКИ МИРОВНИ 

СИСТЕМ -ИЗМЕЂУ НАЧЕЛА НАРОДНОСТИ И 
СТРАТЕГИЈСКИХ ЗАХТЕВА

Дарко Танасковић: ИСТОРИОГРАФСКЕ СТРАНПУТИЦЕ 
ЗВАНИЧНОГ БОШЊАШТВА

Владимир Стојанчевић: ПЕТАР КОСТИЋ – ИСТОРИЧАР 
ПРИЗРЕНА

Милан Ивановић: ПЕТАР КОСТИЋ О ЦРКВЕНИМ 
НЕПОКРЕТНИМ И ПОКРЕТНИМ СПОМЕНИЦИМА 
СРПСКОГ НАРОДА У ПРИЗРЕНУ И ОКОЛИНИ

Петар Влаховић: НАРОДНИ САБОРИ И САБОРОВАЊА У СРБИЈИ
Голуб М. Добрашиновић: “БЛАГОДЕТЕЉИ СРПСКОГ 

КЊИЖАРСТВА”
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Борислава Лилић: ШКОЛЕ И ПРОСВЕТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ПИРОТСКОГ ОКРУГА ДО 
ОСЛОБОЂЕЊА ОД ТУРАКА

М. С. Гавриловић: МАШТАЊА И ЗБИЉЕ ПОД 
ЗИДИНАМА МАНАСТИРА ВОЉАВЧА

Петар Влаховић: УЗ СТОГОДИШЊИЦУ ЕТНОГРАФСКОГ 
МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ (1901-2001) СРБИ У СВЕТУ

Светозар Томић: ДесетогодишЊица уједиЊеЊа Србије и Црне Горе
ИЗ РАДА ДРУШТВА “СВЕТИ САВА”
Д. Зупан: ИМОВИНА ДРУШТВА “СВЕТИ САВА”
Арсен Ђуровић: ЧАСОПИС “БРАТСТВО” У СРПСКОЈ 

НАУЦИ И КУЛТУРИ
Проф. др Јасна Јанићијевић: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ДРУШТВА У 2001. ГОДИНИ

БРАТСТВОVII,2003.

Стеван Владислав Каћански:
ПОД ЗАСТАВОМ СВ. САВЕ
Драган Новаковић: СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У 

СТАРОЈ СРБИЈИ И МАКЕДОНИЈИ ОД УКИДАЊА 
ПЕЋКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ 1766. ГОДИНЕ ДО ОСЛОБОЂЕЊА

Владимир Стојанчевић: ШВАЈЦАРАЦ АРЧИБАЛД РАЈС О 
СРБИЈИ И СРБИМА ЗА ВРЕМЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

ДрагоЉуб Р. Живојиновић: НЕУТРАЛНОСТ ИЛИ РАТ: 
КРАЉЕВИНА ЈУГОСЛАВИЈА 1939-1941

Петар Влаховић: УЛОГА МАНАСТИРА МОРАЧЕ У 
КУЛТУРНОИСТОРИЈСКОМ НАСЛЕЂУ ЦРНЕ ГОРЕ

Ирена Арсић: О СВЕТОСАВСКИМ СВЕЧАНОСТИМА У 
ДУБРОВНИКУ КРАЈЕМ 20 ВЕКА

Владимир Јовановић: ПОЕЗИЈА ДЕСАНКЕ 
МАКСИМОВИЋ КАО ИНСПИРАЦИЈА НАШИХ 
МУЗИЧКИХ СТВАРАЛАЦА
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Драгана Мршевић-Радовић: ПАРЕМИЈЕ: ТЕКСТУАЛНИ 
ОКВИР ЗА НАЦИОНАЛНУ КУЛТУРУ

Злата Бојовић: СРПСКА ПАРЕМИОГРАФИЈА
БиЉана Сикимић: ЗАПИСИ О ВУЧАРИМА НА КОСОВУ 

ИЗ ПУТНЕ БЕЛЕЖНИЦЕ
М. С. Гавриловић: МАНАСТИР САВИНА ТРЕЗОР 

ИСТОРИЈСКЕ ГРАЂЕ НАШЕ КУЛТУРНЕ 
ПРОШЛОСТИ И ДУХОВНОСТИ СРБИ У СВЕТУ

Душан Зупан: СРБИ И СЛОВЕНЦИ: ПРИЈАТЕЉИ ЗАУВЕК?
Никола Милованчев: СРБИ И СРПСКА ВЛАСТЕЛА 

БРАНКОВИЋИ У СЛОВЕНИЈИ И СЕВЕРНОЈ 
ИТАЛИЈИ У 15 ВЕКУ

Горан Башић: ПОЛОЖАЈ ЕТНИЧКИХ МАЊИНА 
У ДРЖАВАМА НАСТАЛИМ НА ПРОСТОРУ 
ПРЕТХОДНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

ИЗ РАДА ДРУШТВА “СВЕТИ САВА”
Проф. др Јасна Јанићијевић: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ДРУШТВА “СВЕТИ САВА” У 2002. ГОДИНИ
Проф. др Јасна Јанићијевић: САВИНДАН РЕВИЈА ЗА 

СРПСКУ ДУХОВНУ ОБНОВУ 2003.
ИЗ СТАРОГ “БРАСТВА”
Митар С. Влаховић: ЛУЖИЧКИ СРБИ И ЊИХОВА ДОМОВИНА
САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА “БРАТСТВА”

БРАТСТВОVIII,2004.

Рајко Петров Ного: СУЗНА МОЛИТВА
Драгољуб Р. Живојиновић: ПРИЛИКЕ У БЕОГРАДСКОМ 

ПАШАЛУКУ И ПОЧЕТАК ПРВОГ СРПСКОГ 
УСТАНКА 1790-1804. ГОДИНЕ

Сне`ана Самарxија: ЛИК КАРАЂОРЂА У ВУКОВОЈ ЗБИРЦИ.
Бошко Сувајxић: КА ПОЕТИЦИ УСТАНИЧКЕ ЕПИКЕ 

ФИЛИПА ВИШЊИЋА
Михаило Војводић: СТОЈАН НОВАКОВИЋ И РУСИЈА
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Петар Влаховић: ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА СРПСКИХ СЕЛА 
У 19. И ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 20. ВЕКА

Арсен Ђуровић: УЛОГА ХУМАНИТАРНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА У ДРУШТВЕНОМ ЖИВОТУ 
КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА

Недељко РадосавЉевић: РЕЛИГИОЗНОСТ СРПСКОГ 
ДРУШТВА КРАЈЕМ 18 И ПОЧЕТКОМ 19 ВЕКА

Милош Немањић: КЊИГЕ, ИЗДАВАЊЕ КЊИГА И 
БИБЛИОТЕЧКЕ УСТАНОВЕ У СРБИЈИ 19 ВЕКА

Борислава Лилић: САВА ФИЛАРЕТОВ И ВУК КАРАЏИЋ
Душан Костић: ХОРОВИ МЕЂУ ФРЕСКАМА
Владимир Стојанчевић: МИЛОШ С. МИЛОЈЕВИЋ И 

ЊЕГОВ ПУТОПИС О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
Младен Гавриловић: ПОД АПСИДОМ ЈЕРУСАЛИМА
Саша Недељковић: КУЛТУРНО ДЕЛОВАЊЕ СРБА У ПРИМОРЈУ
СРБИ У СВЕТУ
Петар Влаховић: ТРАГ СРБА У РУСКОМ ЦАРСТВУ 

КОЈИХ ВИШЕ НЕМА
ИЗ СТАРОГ “БРАСТВА”
Боривоје Дробњаковић: ТОПОЛА, КАРАЂОРЂЕВА ПРЕСТОНИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА “СВЕТИ САВА” 2003
Драгана Мршевић-Радовић: ДУЖАН КАО ГРЧКА

БРАТСТВОIX,2005.

Кристина Јоцковић: СЛОВО СВЕТОМ САВИ 
Снежана Бојовић: ОСНИВАЊЕ БЕОГРАДСКОГ 

УНИВЕРЗИТЕТА1905. ГОДИНЕ 
Арсен Ђуровић: СВЕТОМИР НИКОЛАЈЕВИЋ - РЕКТОР 

ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ И ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА 
„СВЕТИ САВА“ 

Петар Влаховић: ЕТНОЛОГИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У 
БЕОГРАДУ 
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Предраг Пузовић: БОГОСЛОВСКЕ ШКОЛЕ СРПСКЕ 
ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ПРЕ ОТВАРАЊА 
БОГОСЛОВСКОГ ФАКУЛТЕТА 

Ирена Арсић: МАТИЈА БАН И ПОКУШАЈ ОСНИВАЊА 
ДРУШТВА СВЕТОГ САВЕ 

Владимир Стојанчевић: ШВАЈЦАРАЦ ДР АДОЛФ ФИШЕР 
О СРБИМА У СВОЈОЈ КЊИЗИ AN DER SERBISCHEN 
FRONT, У БАЛКАНСКОМ РАТУ 1912. ГОДИНЕ 

Драгољуб Живојиновић: АДМИРАЛ ЕРНЕСТ Ч. Т. 
ТРУБРИЏ: ДНЕВНИК ИЗ СРБИЈЕ 1915. ИЗ ПУТНЕ 
БЕЛЕЖНИЦЕ 

Младен Гавриловић: МАНАСТИРИ ДАЛИБЕЛЕ - 
СВЕТИЊЕ ПРАВОСЛАВАЦА СА РОГА АФРИКЕ Ј

Љубинко Раденковић: ВОДЕНИЦА У КУЛТУРИ СРБА 
Саша Недељковић: ИЗ ПРОШЛОСТИ СОКОЛСТВА СРБИ 

У СВЕТУ 
Драган Недељковић: ВЕТО НА НЕСЛОГУ ИЗ СТАРОГ „БРАСТВА“ 
Радослав Перовић: ДНЕВНИК ЈЕРЕМИЈЕ ГАГИЋА 
Јасна Јанићејевић: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ДРУШТВА„СВЕТИ САВА“ 2004. 
САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“ 

БРАТСТВОX,2006.

Ђуро Дамјановић: ДВАДЕСЕТ СЕДМИ ДАН ЗВЕЗДЕ 
Јован Ђорђевић: БОЖЕ ПРАВДЕ 
Даворин Јенко: БОЖЕ ПРАВДЕ, ХИМНА, НОТНИ ТЕКСТ ЗА ХОР 
Јасна Јанићијевић: ДРУШТВО „СВЕТИ САВА“ НЕКАД И 

САД: УЗ 120 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА 
Оливер Томић: РЕСАВА ДЕСПОТА СТЕФАНА САДРЖАЈ 

РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“ 
Зорица Несторовић: СУДБИНЕ И ЉУДИ: ЈОВАН СТЕРИЈА 

ПОПОВИЋ 
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Снежана Николајевић: МОКРАЊАЦ - РЕАЛИСТА И/ИЛИ 
КЛАСИЧАР 

Борислава Лилић: ПОГЛЕД АМИ БУЕА НА УЛОГУ 
СРБИЈЕ У БУДУЋИМ ДОГАЂАЈИМА 19. ВЕКА 

Светозар Стојановић: КОСМЕТСКИ ПРОБЛЕМ У 
ДОМАЋЕМ И МЕЂУНАРОДНОМ КОНТЕКСТУ 

Марија Лина Века: ИЗГУБЉЕНО КОСОВО (ОДЛОМЦИ) 
Петар Влаховић: НАУЧНО ДЕЛО МИОДРАГА 

ВАСИЉЕВИЋА У СВЕТЛУ ЕТНОЛОГИЈЕ 
Ивица Тодоровић: МИТСКО ЗЛАТО 
Брана Димитријевић: ИЗ НАРОДНЕ МЕДИЦИНЕ: 1. 

НАРОДНА МЕДИЦИНА У СРБА 2. РЊИЦА ИЛИ 
ШКРБ ИЗ ПУТНЕ БЕЛЕЖНИЦЕ 

Младен Гавриловић: АЛЕКСАНДРИЈСКА ПАТРИЈАРШИЈА 
Саша Недељковић: СРПСКИ СОКО У ДАЛМАЦИЈИ СРБИ 

У СВЕТУ 
Душан Зупан: СРБИ У ШВЕДСКОЈ ИЗ СТАРОГ „БРАСТВА“ 
Јован Хаџи Васиљевић: ПРИЛИКЕ ПОД КОЈИМА ЈЕ 

ПОСТАЛО ДРУШТВО СВ. САВЕ И ЊЕГОВ РАД ОД 
ПОСТАНКА ДО ДАНАС 

Младен Гавриловић: IN MEMORIAM: ДУШАН КОСТИЋ 
Јасна Јанићијевић: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА 

„СВЕТИ САВА“ 2005. 
САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“ 

БРАТСТВОXI,2007.

Даринка Јеврић: ДЕЧАНСКА ЗВОНА 
Недељко Радосављевић: ПЕЋКА ПАТРИЈАРШИЈА, ОД 

ОБНОВЕ АУТОКЕФАЛНОСТИ ДО УКИДАЊА (1557-1766) 
Миодраг Јовановић: УРОШ ПРЕДИЋ (1857-1953) 
Божица Младеновић: ТОПЛИЧКИ УСТАНАК 1917. - 

ОСОБИТОСТИ И ЗНАЧАЈ У СРПСКОЈ ИСТОРИЈИ 
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Богдан Љ. Поповић: НАЧЕРТАНИЈЕ ИЛИЈЕ 
ГАРАШАНИНА И ЊЕГОВА ПРИМЕНА 

Драгољуб Р. Живојиновић: СРПСКА ПРАВОСЛАВНА 
ЦРКВА 1941-1945 

Светлана В. Недић: ДВА ЗДАЊА ДРУШТВА СВЕТОГА 
САВЕ. I. ДОМ СВЕТОГ САВЕ 

Зоран Ч. Вукадиновић: ХРАМ СВЕТОГ САВЕ У 
КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ 

Слободан Кљакић: ХОЋЕ ЛИ НАУКА ПРЕТВОРИТИ 
ТРАВУ У МЛЕКО КАО ШТО ТО ЧИНИ КРАВА ИЛИ 
О МИХАЈЛУ ПУПИНУ (1858-1935) 

Арсен Ђуровић: ДР ДРАГУТИН МИЈУШКОВИЋ - СКИЦА 
ЗА ПОРТРЕТ ПРОФЕСОРА И ХУМАНИСТЕ СРБИ У 
СВЕТУ СРБИ У ШВАЈЦАРСКОЈ ИЗ СТАРОГ „БРАСТВА“ 

Влад. Р. Петковић: УМЕТНОСТ У СРБИЈИ ЗА ВЛАДЕ 
ДЕСПОТА СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА 

Душан Зупан: СРБИЈА ДО ТОКИЈА 
Јасна Јанићијевић: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ДРУШТВА „СВЕТИ САВА“ 2006. 
САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“ 

БРАТСТВОXII,2008.

Миодраг Павловић: NELLA QUIETE DI SAN SAVA A CARIA 
Злата Бојовић: МАРИН ДРЖИЋ (1508-1567) 
Бојан Ђорђевић: САТИРИЧАР РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ (1873-1908) 
Слободанка Пековић: ИСИДОРА СЕКУЈШЋ (1877-1958) 
Драгољуб Р. Живојиновић: ЛОЈД ЏОРЏ И СРПСКО 

ПИТАЊЕ У ПРОЛЕЋЕ 1917. ГОДИНЕ САДРЖАЈ 
РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“ 

Живојин Андрејић: РАЗМИШЉАЊЕ О ДАТУМУ СМРТИ 
И ХИРОТОНИСАЊУ СВЕТОГ САВЕ ЗА ПРВОГ 
ПАТРИЈАРХА СРБА И БУГАРА 
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Светлана В. Недић: ДВА ЗДАЊА ДРУШТВА СВЕТОГ 
САВЕ. II: ЗГРАДА ДРУШТВА СВЕТОГ САВЕ 

Снежана Самарџија: СВЕТИ САВА У ПЕСМАМА 
Ратко Нешковић: САВА НЕМАЊИЋ: РАЗНОВРСНО И 

ВИШЕСЛОЈНО ПРОСВЕТИТЕЉСТВО 
Зоран Живковић Христић: ПОЗИВНИЦЕ ЗА 

СВЕТОСАВСКЕ ПРОСЛАВЕ У БОСНИ И 
ХЕРЦЕГОВИНИ У XIX ВЕКУ 

Петар Влаховић: РАЧУНАЊЕ ПОЧЕТКА НОВЕ ГОДИНЕ У 
ТРАДИЦИОНАЛНОЈ КУЛТУРИ 

Саша Недељковић: СРБИ КАТОЛИЦИ НА ПРИМОРЈУ ОД 
УЈЕДИЊЕЊА ДО АПРИЛСКОГ РАТА 

Саша Недељковић: СОКОЛСКИ ПРОСВЕТНИ ФИЛМ 
Радмила Мићић: ЗАПИС СА КОСОВА: ЖИВОТ ПОСЛЕ 

ТРАГЕДИЈЕ СРБИ У СВЕТУ СРБИ У АУСТРАЛИЈИ 
ИЗ СТАРОГ „БРАСТВА“ 

Мил. С. Филиповић: СВЕТИ САВА У КУЛТУ И ПРЕДАЊУ 
У СЕВЕРОИСТОЧНОЈ БОСНИ ПОМЕНИК Д.3.: 
МЛАДЕН ГАВРИЛОВИЋ (1924-2007) 

Јасна Јанићијевић: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
ДРУШТВА „СВЕТИ САВА“ 2007 

САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“ 

БРАТСТВОXIII.2009.

Васко Попа: ЖИЧА 
Драго Ручнов: ПРВИ МЕЂУ ПРВИМА: ДИМИТРИЈЕ 

ПУТНИКОВИЋ 
Борјанка Трајковић: ДИМИТРИЈЕ ПУТНИКОВИЋ (1859- 

1910) - У СВЕТЛУ БИБЛИОГРАФСКИХ ПОДАТАКА 
Драгољуб Путниковић: ЈЕДАН ДЕТАЉ ИЗ ; 

БИБЛИОГРАФИЈЕ РАДОВА ДИМИТРИЈА Ј. ПУТНИКОВИЋА 
Динко Давидов: САВА I АРХИЕПИСКОП СРПСКИ У 

ЈЕРУСАЛИМУ 1229. И 1234-1235. 
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Живојин Андрејић: СРБИЈА И СВЕТИ САВА ИЗМЕЂУ 
ВИЗАНТИЈЕ, УГАРСКЕ И БУГАРСКЕ 

Динко Давидов: ХРИСТОФОР ЖЕФАРОВИЋ И ЊЕГОВО ДОБА 
Драган Новаковић: ПОЛОЖАЈ И ДЕЛОВАЊЕ 

ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ТОКОМ ПРВОГ СРПСКОГ 
УСТАНКА 

Триво Инђић: КИРАЈЏИЈЕ ИЗ ЏЕХАНИНЕ КУЋЕ: 
СЛУЧАЈ ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА ИЛИ О 
НАЦИОНАЛНОМ НЕХАТУ 

Триво Инђић: ПРИРОДНЕ НАУКЕ У ПРИВРЕДНОЈ 
КУЛТУРИ СРБА 

Томислав Крсмановић: „САГА О ...ИЋИМА 
Зоран Живковић Христић: СЕЋАЊА СВЕТОЗАРА 

ТОМИЋА НА СВЕТОСАВСКЕ ПРОСЛАВЕ У 
СТАРОЈ СРБИЈИ И МАЋЕДОНИЈИ КРАЈЕМ XIX И 
ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА 

Јоланта Ђуба, Регина Вишкјевич-Максимов: ГДЕ СУ 
СРБИСТИ, ТАМО ЈЕ И СЛАВА: СЛАВА КАТЕДРЕ ЗА 
СЛАВИСТИКУ У ГДАЊСКУ 

Светлана В. Недић: ПРВО ИЗВОЂЕЊЕ МОКРАЊЧЕВЕ 
ШЕСТЕ РУКОВЕТИ 

Владимир Стојанчевић: СЕЛО КРАПА У ПОРЕЧУ И 
ЊЕГОВ СВЕШТЕНИК ПОП ТАСЕ КОНЕВИЋ НА 
ПОЧЕТКУ 19. ВЕКА 

Борислава Лилић: ТРАДИЦИОНАЛНА МЕДИЦИНА У 
ВРАЊУ И ОКОЛИНИ ЗА ВРЕМЕ ТУРАКА САДРЖАЈ 
РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“ 

Зоран Живковић Христић: О МИЛИЦИ ПЕТКОВИЋ, 
ЕТНОЛОГУ И ЊЕНИМ ЖЕНАМА ПОНИШАВЉА 

Иван Ђорђевић : ЖИЧА И СТУДЕНИЦА ИЗ ПУТНЕ БЕЛЕЖНИЦЕ 
Душко М. Петровић: РМАЊ МАНАСТИР 
Петар Влаховић: ПЕДЕСЕТ ГОДИНА АНТРОПОЛОШКОГ 

ДРУШТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ1959-2009 (ОД 2007. 
АНТРОПОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ) 
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Арсен Ђуровић: ОБРАЗОВАЊЕ У ПОРТУГАЛУ У 19. 
ВЕКУ СА ОСВРТОМ НА ОБРАЗОВАЊЕ У СРБИЈИ 

Богдан Љ. Поповић: ДВЕ НАШЕ „ЛИРСКЕ“ ПЕСМЕ КОЈЕ 
ТО НИСУ СРБИ У СВЕТУ 

Д. Зупан: ЈУЖНА АФРИКА 
Душан Зупан: СРБИ У ЈУЖНОЈ АФРИЦИ 
Саша Недељковић: „ДУШАН СИЈШИ“ У СТАРОЈ СРБИЈИ 

ИЗ СТАРОГ „БРАСТВА“ 
Д. Анастасијевић: ЈЕДИНА ВИЗАНТИСКА ЦАРИЦА 

СРПКИЊА ПОМЕНИК 
Уређивачки одбор: БОРИСЛАВ ПОПОВИЋ (1931-2009) 
Проф. др Јасна Јанићијевић: УМЕСТО ИЗВЕШТАЈА ЗА 2008 
Проф. др Александар Милошевић: ПРОГРАМ РАДА 

ДРУШТВА „СВЕТИ САВА“ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 
ЧЛАНОВИ ГЛАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА „СВЕТИ САВА“ 

САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“ 

БРАТСТВОXIV,2010.

Војислав Илић: СВЕТИ САВА 
Бојан Ђорђевић: ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ (1860 - 1894) 
Живојин Андрејић: О ПОРЕКЛУ ВЕЛИКОГ ЖУПАНА 

СТЕФАНА НЕМАЊЕ 
Недељко Радосављевић: ОД САМОУЧКЕ ПИСМЕНОСТИ 

ДО СИСТЕМАТСКОГ ШКОЛСТВА 
Петар Влаховић: ЕТНОГЕНЕЗА НЕСЛОВЕНСКИХ 

БАЛКАНСКИХ НАРОДА ПО РАДОВИМА 
ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА 

Милица Инђић: МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ КАО 
ИСТОРИЧАР И ПОПУЛАРИЗАТОР НАУКЕ 

Милица Инђић: ИСТОРИЈА АСТРОНОМИЈЕ У 
РАДОВИМА ВОЈИСЛАВА В. МИШКОВИЋА 

Душко М. Петровић: ПРВА СВЕТОСАВСКА 
СВЕТКОВИНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 
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Зорица Пелеш: ГОВОР ПРОТЕ СТЕВАНА 
ДИМИТРИЈЕВИЋА НА ДАН СВ.САВЕ У СРПСКОЈ 
ГИМНАЗИЈИ У СКОПЉУ 1905. ГОДИНЕ 

Иларион Зеремски: СРПСКА КОЛОНИЈА У ЕРДЕЉУ У 
XV-XVI ВЕКУ 

Ружица Јовановић: ШАБАЦ - ОД КАСАБЕ ДО МАЛОГ 
ПАРИЗА: ДРУШТВЕНО-ИСТОРИЈСКЕ ОКОЛНОСТИ 
И КУЛТУРНЕ ПРИЛИКЕ У ШАПЦУ И МАЧВИ 
ДРУГЕ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

Зоран Живковић Христић: ЗАНИМЉИВОСТИ ИЗ 
ЖИВОТА ЈЕДНОГ БЕОГРАДСКОГ АПОТЕКАРА У 
ЧИЈОЈ СЕ КУЋИ САВИНДАН ПОСЕБНО СЛАВИО 

Ђорђе Перић: ВЛАДИКА КОЈИ НИЈЕ ПОСТОЈАО 
(БЕЛЕШКА НАД КЊИГОМ СРПСКИ ЈЕРАРСИ) СРБИ 
У СВЕТУ 

Д. Зупан: СРБИ У ЈУЖНОЈ АФРИЦИ - ДРУГИ ПУТ 
ИСТОРИЈА ХРАМА 

Антоније Ђурић: СРПСКО ОГЊИШТЕ У АФРИЦИ 
Г. Оташевић: МОЛЕБАН ЗА КОСМЕТ НА ЈУГУ АФРИКЕ 

У ЈУЖНОЈ АФРИЦИ ПРОСЛАВЉЕН ПРАЗНИК 
СВ. САВЕ ЗАЈЕДНО СА ЛОКАЛНИМ ЦРНАЧКИМ 
СТАНОВНИШТВОM 

Марко Лопушина: АФРИКАНЦИ ЉУБЕ ПРАВОСЛАВЉЕ 
ИЗАБРАН ДЕЛЕГАТ ИЗ ЈУЖНОАФРИЧКЕ 
РЕПУБЛИКЕ ЗА СКУПШТИНУ ДИЈАСПОРЕ И СРБА 
У РЕГИОНУ ИЗ ПУТНЕ БЕЛЕЖНИЦЕ 

Душко М. Петровић: МАНАСТИР КРУПА НА ВРБАСУ ИЗ 
СТАРОГ „БРАСТВА“ 

Др Лазар Мирковић: МАНАСТИР ДИВША ПОМЕНИК 
Владимир Стојанчевић: ПРОФ. ДР БОРИСЛАВА ЛИЛИЋ 

(ПИРОТ, 1946 - БЕОГРАД, 2010) 
Проф. др Јасна Јанићијевић: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ДРУШТВА „СВЕТИ САВА“ ЗА 2009. ГОДИНУ 
САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“ 
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БРАТСТВОXV,2011.

Милован Витезовић: ПЕСМА СВЕТОМ САВИ 
Раде Радивојевић: НОТЕ КОМПОНОВАНЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ ПЕСМЕ СВЕТОМ САВИ 
Михајло Војводић: ОСНИВАЊЕ ДРУШТВА „СВЕТОГ САВЕ“ 
Јасна Јанићијевић: ПОДСЕЋАЊЕ НА ОБНОВЉЕН РАД 

ДРУШТВА СВЕТИ САВА 1994-2011 
Александар Милановић: ИНВЕНТАР ГРАФЕМА У 

МРКАЉЕВОЈ РЕФОРМИСАНОЈ ЋИРИЛИЦИ 
Гордана Јовановић: БЕОГРАД И МАНАСИЈА - ДВЕ 

НАЈВАЖНИЈЕ ЗАОСТАВШТИНЕ ДЕСПОТА 
СТЕФАНА ЛАЗАРЕВИЋА 

Петар Влаховић: ДОПРИНОС ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 
ПРОУЧАВАЊУ БАЛКАНСКОГ ПОЛУОСТРВА И 
ЕТНОПСИХИЧКИХ ОСОБИНА ЊЕГОВОГ СТАНОВНИШТВА 

Драган Новаковић: УЈЕДИЊЕЊЕ СРПСКЕ 
ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ И УСПОСТАВЉАЊЕ 
ПАТРИЈАРШИЈЕ 1920. ГОДИНЕ 

Милорад Вукановић: ИЗ ИСТОРИЈЕ СРПСКЕ 
ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У ДУБРОВНИКУ. 
ОПШТЕСТВО СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ОД 
1929. ДО 1946. У ДУБРОВНИКУ 

Недељко В. Радосављевић: ДВА ПИСМА О 
ПРИКУПЉАЊУ ПОМОЋИ ЗА МАНАСТИР ВИСОКИ 
ДЕЧАНИ ИЗ 1868. 

Јелина Ђурковић: ВИШЊИЋЕВ ПРОДОР КА СЛОБОДИ 
Ружица Јовановић: ШКОЛА У ШАПЦУ И МАЧВИ У 

ПРОЗИ РЕАЛИЗМА 
Светлана В. Недић: ЛИКОВНА ОСТВАРЕЊА УЧИТЕЉА 

МИЛАНА КОВАЧЕВИЋА 
Драган Ћурћић, Михајло Лазаревић: СРПСКО ПЈЕВАЧКО 

ДРУШТВО „ЈЕДИНСТВО“ У КОТОРУ (1839) 
Владимир Рогановић: ЗНАМЕНИТИ НОВЉАНИ МИРКО 

КОМНЕНОВИЋ И УРОШ ТРОЈАНОВИЋ 
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Мила Викторовић: О КОЛУ СРПСКИХ СЕСТАРА 
Зоран Живковић Христић: СОКОЛСКО ДРУШТВО 

„ДУШАН СИЛНИ“ У ПИРОТУ 
Саша Недељковић: СОКОЛИ У САВЕЗУ ЗА ТЕЛЕСНО 

ВАСПИТАЊЕ „ПАРТИЗАН“ ЈУГОСЛАВИЈЕ СРБИ У СВЕТУ 
Душан Зупан: СРБИ У СВЕТУ ИЗ ПУТНЕ БЕЛЕЖНИЦЕ 
Душко М. Петровић: У ЦРКВИ СВЕТОГ САВЕ, У ПОРТИ 

МАНАСТИРА ЖИЧА ИЗ СТАРОГ „БРАСТВА“ 
Зарија Р. Поповић: НАЦИОНАЛНИ АПОСТОЛ 
Јасна Јанићијевић: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА 

„СВЕТИ САВА“ ЗА 2010. ГОДИНУ: СТАТУТ 
ДРУШТВА „СВЕТИ САВА“ САДРЖАЈ РАНИЈИХ 
БРОЈЕВА „БРАТСТВА“ 

БРАТСТВОXVI,2012.

Слободан Ракитић: ОБРАЋАЊЕ СВЕТОМ САВИ 
САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“ 310 БРАТСТВО 

Драгољуб Живојиновић: ПРОГОН ПРАВОСЛАВНИХ 
СВЕШТЕНИКА У ОКУПИРАНОЈ ДАЛМАЦИЈИ 1918-
1920. ГОДИНЕ 

Петар Влаховић: УЛОГА И ЗНАЧАЈ СРПСКИХ 
ДРЖАВНИХ, ЦРКВЕНИХ И НАРОДНИХ САБОРА 

Арсен Ђуровић, Јасмина Живковић: ХУМАНИТАРНА 
УДРУЖЕЊА У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ - 
ДРУШТВО „СВЕТИ САВА“, ПОДОДБОР У ПОЖАРЕВЦУ 

Мојсије Стојков: ШОКЦИ У БАЧКОЈ 
Недељко В. Радосављевић: ДАБРОБОСАНСКА 

(САРАЈЕВСКА) МИТРОПОЛИЈА ПО ПОПИСУ ИЗ 
1887. ГОДИНЕ 

Октавија Неделку: СРБИСТИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У 
БУКУРЕШТУ 

Горан Латиновић: КРАТАК ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ 
СРПСКОГ НАРОДА У БОСАНСКОЈ КРАЈИНИ 
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Ђорђе Перић: ДВЕ ПЕСМЕ ИЗ ЕРЛАНГЕНСКОГ 
РУКОПИСА У СРПСКОМ ФОЛКЛОРУ 

Милорад Вукановић: ИЗ ИСТОРИЈЕ СРПСКЕ 
ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У ДУБРОВНИКУ 
ОПШТЕСТВО СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ОД 
1929. ДО 1946. У ДУБРОВНИКУ 

Милорад Вукановић: СРПСКО ПРАВОСЛАВНО ГРОБЉЕ 
У ДУБРОВНИКУ 

Саша Недељковић: ДУБРОВАЧКО РАДНИЧКО ДРУШТВО 
Зоран Недељковић: БИБЛИОТЕКА СРПСКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ 
Гордана Јовановић: О СРБИМА И СРБИЈИ У 

ВИЗАНТИЈСКИМ И ДРУГИМ СТРАНИМ 
ИЗВОРИМА СРБИ У СВЕТУ 

Душан Зупан: СРБИ У МАЂАРСКОЈ 
Младена Прелић: СРБИ У МАЂАРСКОЈ: СТАТУС, 

ИНСТИТУЦИЈЕ, ИДЕНТИТЕТ 
Младена Прелић: ПРАЗНИЦИ И ПРОСЛАВЕ СРБА У 

МАЂАРСКОЈ И СИМБОЛИЗАЦИЈА ЕТНИЧКОГ 
ИДЕНТИТЕТА 

Гојко Маловић: ОПТИРАЊЕ И ИСЕЉАВАЊЕ СРБА У 
МАЂАРСКОЈ 1920-1931 СРПСКЕ СУДБИНЕ „ТАМО 
ДАЛЕКО“ 

Марко Лопушина: ПРЕДРАГ МАНДИЋ - НОВИ ДОСИТЕЈ 
ИЗ ПЕЧУЈА ШАНДОР ПЕТЕФИ И3 ПУТНЕ БЕЛЕЖНИЦЕ 

Душко М. Петровић: МАНАСТИР СЛАНЦИ 
Јеленко Слатинац: ХИМНА СВЕТОМ САВИ ИСПЕВАНА 

У КУВЕЖДИНУ 
Вељко Брборић: СВЕТОСАВСКО СЕЋАЊЕ И ПАМЋЕЊЕ 

ИЗ СТАРОГ „БРАСТВА“ 
Јован Миодраговић: СВЕТОСАВСКА ВЕЧЕРЊА ШКОЛА 
Душан М. Петровић: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА 

„СВЕТИ САВА“ ЗА 2011. ГОДИНУ 
САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“ 



385САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВA“

БРАТСТВОXVII,2013.

Милан Кујунџић Абердар: СЛОВЕНСКИ АПОСТОЛИ 
Вера Црљић: СЛАВОСПЈЕВ. ПЕСМА МЕДА ПУЦИЋА 

ПОСВЕЋЕНА СЛОВЕНСКИМ АПОСТОЛИМА 
Раде Михаљчић: СРПСКА ДРЖАВА И ЦРКВА У XIV ВЕКУ 
Никола Б. Поповић: СТИЦАЊЕ НЕЗАВИСНОСТИ 

СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ И РУСИЈА 1879. ГОДИНЕ 
Петар Влаховић: СВЕТИ САВА У БИОФИЗИЧКОЈ 

АНТРОПОЛОГИЈИ 
Гордана Јовановић: РОДОСЛОВ НЕМАЊИЋА У ДЕЛУ 

КОНСТАНТИНА ФИЛОЗОФА ЖИВОТ СТЕФАНА 
ЛАЗАРЕВИЋА ДЕСПОТА СРПСКОГА 

Миливоје Спасић: СВЕТИ САВА У СРПСКОЈ ПОЕЗИЈИ ЗА ДЕЦУ 
Ђорђе Перић: ЈЕРОМОНАХ СИЛВЕСТАР ВУЧКОВИЋ 

ПСАЛТ И ПРВИ ЗАПИС ТЕКСТА СВЕТОСАВСКЕ ХИМНЕ 
САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“ 
Радован Пилиповић: ОБНОВА РАДА АРХИВА СРПСКЕ 

ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ - ПОЧЕЦИ И ТЕШКОЋЕ 
Тања Ракић: ДУБРОВЧАНИН ТРОЈАН ГУНДУЛИЋ - 

ШТАМПАР БЕОГРАДСКОГ ЧЕТВОРОЈЕВАНЂЕЉА 
Димитрије Калезић: О ДВАМА ЗНАЧЕЊИМА 

БИБЛИЈСКОГ ПОЧЕТКА 
Добрило Аранитовић: ЊЕГОШ И ЕТНОЛОГИЈА, ПРИЛОГ 

БИБЛИОГРАФИЈИ (1860-2010) 
Драгослав Опсеница: ЈАША ТОМИЋ И ДРУШТВО 

СВЕТИ САВА - НЕПОЗНАТА ПРЕПИСКА 
Александар Недељковић: СОКОЛСКО ДРУШТВО ДУБРОВНИК 
Александар Растовић: ОСНИВАЊЕ И РАД ЕНГЛЕСКО-

СРПСКОГ ДЕЧЈЕГ ДОМА У НИШУ ИЗМЕЂУ ДВА 
СВЕТСКА РАТА 

Милунка Митић: СВЕТОСАВСКИ НИШКИ ПОЗИВИ И ОДЗИВИ 
Душан Зупан: РАТНЕ БЕЛЕШКЕ ИЗ 1918. ГОДИНЕ 

АДАМА РАДОЈИЧИЋА СРБИ У СВЕТУ 
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Душан Зупан: СРБИ У РУМУНИЈИ 
Борко Илин, Миодраг Милин: САВЕЗ СРБА У 

РУМУНИЈИ: ХРОНОЛОШКИ УВИД 
Миодраг Милин: СРБИ У РУМУНИЈИ НА 

КОМУНИСТИЧКОЈ СТРАНПУТИЦИ ДОМАЋЕ ДРЖАВЕ 
Љубомир Степанов: СРБИ ИЗ РУМУНИЈЕ У 

БАРАГАНСКОЈ ГОЛГОТИ 
Напредни клуб, Београд: ИЗВЕШТАЈ О ПРАВИМА 

СРПСКОГ НАРОДА У РУМУНИЈИ 2011/2012. 
ГОДИНА СРПСКЕ СУДБИНЕ „ТАМО ДАЛЕКО“ 

Љубомир Степанов: ЗАДУЖБИНАРСТВО КОД СРБА - 
МИРЧЕТА СТОЈИЋ

ИЗ СТАРОГ „БРАСТВА“ 
ПОМЕНИК 
Љубодраг Димић: СЕЋАЊЕ НА ПРОФ. ДР АРСЕНА 

ЂУРОВИЋА (1959-2012) СВЕТОСАВСКА БЕСЕДА 
Перо Ђурђевић: СТРАХ ОД НЕВИДЉИВЕ МОЋИ СВЕТОГ САВЕ 
Душко М. Петровић: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА 

„СВЕТИ САВА“ ЗА 2012. ГОДИНУ 
САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАТСТВА“

БРАТСТВОXVIII,2014.

Божидар Ковачевић, СТУДЕНИЧКИ МРАМОР
Миливоје Спасић, СВЕТИ САВА И ПРАВОСЛАВЉЕ У 

СРПСКОЈ ДРАМСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА МЛАДE
Ђорђе Перић, „ХИМНА СВЕТОМ САВИ“ У ПРОШЛОСТИ 

И ДАНАС
Недељко Радосављевић, ДАБРОБОСАНСКА 

МИТРОПОЛИЈА У ВАСЕЉЕНСКОЈ ПАТРИЈАРШИЈИ 
1776-1804

Љубодраг Ристић, КНЕЖЕВИНА СРБИЈА У 
ДИПЛОМАТИЈИ ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ И 
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ФРАНЦУСКЕ ПОСЛЕ ПАРИСКЕ МИРОВНЕ 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ 1856. ГОДИНЕ

Петар Влаховић, ЕТНИЧКА ИСТОРИЈА У НАУЧНОМ 
ДЕЛУ ЕЈУПА МУШОВИЋА

Александра Вранеш, ДИГИТАЛНА КУЛТУРА
Ружица Јовановић, ПРЕТЕЧЕ РАЗВОЈА ПИСАНЕ РЕЧИ У ШАПЦУ
Милунка Митић, ПОРОДИЧНИ И ВЛАДАРСКИ ОДНОСИ 

У КРАЉЕВСКОЈ КУЋИ УРОША ВЕЛИКОГ(поводом 
700 година од смрти српске краљице Јелене Анжујске)

Владимир Рогановић, ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ 
КЊИЖЕВНЕ И КУЛТУРНЕ ИСТОРИЈЕ БОКЕ 
КОТОРСКЕ: ПОЧЕЦИ КЊИЖЕВНОСТИ НА 
НАРОДНОМ ЈЕЗИКУ

Мирјана Арежина, СЛАВЈАНСКА АНТОЛОГИЈА ИЗ 
РУКОПИСА ДУБРОВАЧКИ ПЈЕСНИКАХ МЕДА ПУЦИЋА

Саша Недељковић, СОКОЛИ У БОРБИ ПРОТИВ АУСТРО-
УГАРСКЕ МОНАРХИЈЕ

Раде М. Обрадовић, ПОРУШЕНИ СРПСКИ 
ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИРИ У ГОРЊАЧКОМ ЖДРЕЛУ

Димитрије Калезић, О СМИСЛУ ПОЈМА И ИЗРАЗА „ИСТОРИЈА“
Душан Зупан, СРБИ У СВЕТУ
Синиша Љепојевић, СРБИ У ВЕЛИКОЈ БРИТАНИЈИ
ЦРКВА СВЕТОГ САВЕ У ЛОНДОНУ
Мирјана Вучковић, КОЛОНИЈА СРПСКИХ ЂАКА У 

ФАРВЕШАМУ (1918-1923)
СРПСКЕ СУДБИНЕ „ТАМО ДАЛЕКО“
ИЗ СТАРОГ „БРАСТВА“ Живко М. Романовић, НА СВ. САВУ
ПОМЕНИК Желимир Вукашиновић, СЕЋАЊЕ НА ПРОФ. 

ДР. ЈАСНУ ЈАНИЋИЈЕВИЋ
Миливоје Спасић, СЕЋАЊЕ НА ЉИЉАНУ НИКОЛИЋ
СВЕТОСАВСКА БЕСЕДА 



БРАТСТВО388

Никола Б. Поповић: КРСНА СЛАВА ЈЕ СЛАВА ЈЕДНЕ 
ПОРОДИЦЕ, А СЛАВА ЦЕЛОГ СРПСКОГ НАРОДА 
ЈЕ СВЕТИ САВА

Душан Петровић, ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУШТВА 
„СВЕТИ САВА“ ЗА 2013. ГОДИНУ

САДРЖАЈ РАНИЈИХ БРОЈЕВА „БРАСТВА“

Упутство сарадницима
Прилози за „Братство’’ шаљу се у електронској а обавезно и у 

папирној везији на адресу Друштва „Свети Сава’’.
Прилози треба да буду припремљени према устаљеним пропози-

цијама.
Напомене (фусноте):
- напомене се нумеришу арапским бројевима, у континуитету, и 

наводе испод  текста на одговарајућој страни;
- цитирање књига у напомени: иницијал имена , презиме, насвов 

дела (курзивом), место, година издања, стр.; назив издавача се не на-
води  (пример: Д. Живојиновић, Европа и Дубровник у 17. и 18. веку, 
Београд, 2008, 28-40);

- цитирање чланака у часописима: иницијал имена, презиме, на-
слов рада курзивом, назив часописа, место издања, година, годиште, 
стр. (пример: П. Влаховић, Етничка историја у научном делу Ејупа 
Мушовића, Братство, Београд, 2014, XVIII, 93-117);

- у напоменама све се преноси истим писмом као у оригиналу;
- у тексту сваки наслов се наводи у курзиву а назив часописа под 

знацима навода.
„Братство’’ се штампа ћирилицом.
Расправе и чланци треба да садрже апстракт, кључне речи и кра-

так резиме преведен на страни језик.

У часопису „Братство’’ примењује се Правопис српског језика 
Митра Пешикана, Јована Јерковића и Мата Пижурице, Нови Сад. 
2011.
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