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СРБИЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Сарајевски атентат (28.06.1914. године) био је повод за избијање Првог светског рата. Аустро-Угарска је 
оптужила Србију као кривца и упутила је ултимативну ноту српској влади. Јула 15,  односно 28. у 1 час поподве 
стигла је из Беча у Ниш депеша која је гласила: 

„Краљевском српском министру иностраних дела
Пошто Краљевска српска влада није дала задовољавајући одговор на ноту, коју јој је предао аустроугарски 

посланик у Београду 23. јула 1914. године, Царско-краљевска влада налази за потребно да сама да задовољење 
својим правима и интересима и да ради тога прибегне оружју. Аустро-Угарска сматра, дакле, да се од овог тренутка 
налази у ратном стању са Србијом.
Министар спољних послова Аустро-Угарске гроф Бертхолд, с.р. „

Зашто је и на који начин објављен рат Србији?

О атентату    
Гаврило Принцип (1894-1918), био је  припадник револуционарне „Младе 

Босне”, атентатор на аустроугарског престолонаследника Франца Фердинанда. У 
Београду се 1912. године упознао с организацијом „Уједињење или смрт” (Црна 
рука). Крајем маја 1914. године пребацио се са Недељком Чабриновићем и Трифком 
Грабежом у Сарајево, где је на Видовдан 1914. године извео атентат. Пред полицијом 
и на суду истицао је да се бори за јужнословенско уједињење. Осуђен је на 20 година 
тешке робије, коју је издржавао у влажним ћелијама затвора у Терезину (Чешка), где је 
умро изнурен туберкулозом.

• Ратна дејства на територији Србије и Црне Горе •

Независне државе Србија и Црна Гора биле су на путу империјалистичким тежњама блока Централних сила, те 
су нападнуте и увучене у ратна светска збивања. У 1914. години значајне су Церска и Колубарска битка, славне 
победе српске војске.  Србија је окупирана 1915. године, а Црна Гора 1916. године, после Мојковачке битке. 
Повлачење српске војске преко Албаније на Крф  „албанска Голгота” и њено учешће на Солунском фронту 
посебно су значајни за Србију и Антанту. Са Првим светским ратом  остварује се идеја југословенства. У томе 
велику улогу имају Нишка и Крфска декларација. После капитулације чланица блока Централних сила следило је 
уједињење југословенских народа у заједничку државу, Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца. Прокламовање 
нове државе објављено је 1. децембра 1918. године. Значајну улогу у стварању нове државе имао је Никола 
Пашић, вођа Народне радикалне странке. После дефинисања граница са суседима, државна територија Србије 
имала је 248 666 квадратних километара, што је било скоро 3 пута већи простор него 1914. године. На њој је живело 
око 12 милиона становника. Нова држава је била  балканска,  панонска (подунавска)  медитеранска и алпска земља. 
Идеолошку основу ратног програма Србије чинило је схватање о  „троименом народу”, односно схватање да су 
Срби, Хрвати и Словенци један народ с три имена.
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Издвој из текста битне догађаје 
 у периоду 1914–1918. године.

О биткама
Церска битка: српска врховна команда очекивала 
је напад непријатеља на граничним рекама с Аустро-
Угарском. Командант аустро-угарске балканске војске, 
Оскар Поћорек, како би изненадио Србе, напао је Србију 
преко Дрине. Почетком августа 1914. продирао је према 
Ваљеву. Тада је командант Друге армије генерал Степа 
Степановић извео чувени Марш на Дрину. „У бој, 
крените јунаци сви (...)” и пресудну битку наметнуо на 
планини Цер (15. и 16. августа). Поћорек се преко Дрине 
и Саве повукао из Србије. Злочини над цивилима које су 

починили аустроугарски војници били су нечувени. У Мачви, Јадру, Поцерини убијено 
је око 4000 стараца, жена и деце. Победа на Церу била је велика, не само за Србију, већ 
и за Антанту. То је била прва савезничка победа у Првом светском рату. У септембру 
је Поћорек кренуо у нову, снажнију офанзиву. До краја новембра заузео је целу 

северозападну Србију, као 
и Београд, Шабац и Ваљево. Српска војска се повлачи 
без хране и муниције. Српску противофанзиву (3. 
децембар), Колубарска битка: осмислио је командант 
Прве армије, генерал Живојин Мишић. Опкољена 
непријатељска војска протерана је из Србије, Београд 
је ослобођен. Губици су били огромни: 270 000 
аустроугарских нападача и 160 000 српских бранилаца. 
У јесен 1915. године десила се Макензенова офанзива. 
Напад Немачке,  Аустро-Угарске и Бугарске приморао је 
српску војску на одступање, повлачење преко Албаније 
(„албанска Голгота”). Савезничким бродовима 150000 
Срба пребачено је на острва Крф и Видо („Плава 
гробница”). Док су Срби чекали бродове у албанским 
лукама, на Божић 1916. године, црногорски генерал 
Јанко Вукотић на реци Тара код Мојковца зауставио 
је аустроугарске гониоце. После слома Србије, од 
јесени 1916. до 15. септембра 1918. године до пробоја 
Солунског фронта 150 000 Солунаца под вођством 
војводе Живојина Мишића чекало је да ослободи 
Србију. Радомир Путник је начелник Врховне команде 
српске војске.                                                                    
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Линије сукоба

Обострани распотед пре почетка савезничке офанзиве 15.9.1918.

Напредовање српских армија и цаваезничких јединица до 21.9.1918.

Правци повлачења и линија отпора немачких, аустроугарских и бугарских јединица

Правци напредовања српске војске и саваезничких армија

Напредовање српских армија до 19.9.1918.

Напредовање српских армија до 16.9. увече
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Мало више о уређењу будуће државе – Крфска декларација (1917)

1. Држава Срба, Хрвата и Словенаца, позната и под именом Јужних Словена или Југословена, бит ће 
слободна, независна Краљевина с јединственом територијом и јединственим држављанством. Она ће 
бити уставна, демократска и парламентарна монархија на челу са династијом Карађорђевића, која је дала 
доказа да се с идејама и осећајима не двоји од народа и да ставља народну слободу и вољу срх свега.

2. Држава ова зват ће се Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, а владалац Краљ Срба, Хрвата и Словенаца.

3. Она ће имати један државни грб, једну државну заставу и једну круну (...)

4. Посебне заставе (српска, хрватска и словеначка) равноправне су и могу се истицати и слободно 
употребљавати у свима приликама.

5. Сва три народна имена (Срби, Хрвати и Словенци) потпуно су равноправна на целој територији 
Краљевине (...)

6. Обе азбуке (ћирилица и латиница) такођер су потпуно равноправне (...)

7. Све признате вероисповести вршит ће се слободно и јавно. Православна, Римокатоличка и Мухамедска 
вероисповест (...) бит ће једнаке и равноправне према држави (...)

12. Изборно право за избор народних посланика за Народно представништво, као и изборно право за 
општине и друге управне јединице, једнако је и опште, и вршит ће се непосредним и тајним гласањем по 
општинама.

Тако уједињени народ Срба, Хрвата и Словенаца састављао би државу која би бројала око 12 милиона 
држављана. Она би била гаранција народне независности и свестраног народног културног напретка, јак 
бедем против германског надирања, неразлучни савезник свих оних културних народа и држава, које су 
истакле принцип права и слободе народа и принцип међународне правде, и достојан члан међународне 
заједнице.
 

Дано на  Крфу 7/20. јула 1917. године.
  Председник Југословенског одбора  
             Др Анте Трумбић     
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Председник Министарског савета
Никола П. Пашић

Министар иностраних дела
Краљевине Србије
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О судбини српског народа у Првом светском рату

Епитаф с крајпуташа једног тобџије из церске битке:

Браћо драга и Српкиње миле,
јесте л’ клетог рата запамтиле?
Ја у рату тобџија сам био,
из Шапца сам Швабу изгонио,
па тад падох усред љутог боја
к’о и многа српска браћа моја.                                               

Запис на гробу војводе Петра Бојовића:

Свуда сам с вама,
на свим путевима                                                
у ноћи туге и ветрова                                             

            
                                                             

Истакнути генерали, војводе српске војске у Првом светском рату били су престолонаследник Александар 
Карађорђевић, Радомир Путник, Живојин Мишић, Степа Степановић, Петар Бојовић.

Композиција „Марш на Дрину” одражава тадашњу моралну снагу српског сељака који је остварио велике 
победе над надмоћнијом аустроугарском војском. Српски војници, предвођени војводом Радомиром Путником, 
генералима Степом Степановићем, Петром Бојовићем и Живојином Мишићем, херојски су извојевали победе на 
Церу и Колубари.

Композитор и војни капелник Станислав Бинички је компоновао овај марш 1914. године на самом бојишту 
на Церу. Сматра се да је марш посветио неустрашивом и омиљеном пуковнику Стојановићу, који је погинуо у бици. 
„Марш на Дрину” први пут је концертно изведен у Крагујевцу, а дириговао је сам композитор. Марш је био свуда 
радо слушан и постао је симбол уједињења Срба из Србије и прекодринских Срба.

Текст и мелодија Марша:                                          

У бој крените, јунаци сви!
Крен’ те и не жал’те живот свој!                      
Цер да чује твој, Цер нек види бој,
А река Дрина славу, храброст
И јуначку руку српског сина.

Пој, пој, Дрино, водо хладна ти!
Памти приче кад су падали!
Памти храбри строј који је пун огња,
силне снаге
Протерао туђина са реке наше драге.

Пој, пој, Дрино, причај роду ми
Како смо се храбро борили!
Певао је строј, војев’о се бој крај 
хладне воде,
Крв је текла, крв се лила Дрином због
слободе. 

М
А

ЛО
 ВИ

Ш
Е

OK8-szerb.indd   249OK8-szerb.indd   249 8/8/2014   3:46:09 AM8/8/2014   3:46:09 AM



250

Додатно градиво за радознале            
                                        

СРПСКО ЈУНАШТВО И СТРАНЦИ О СРБИМА (1914–1918)

Следећих 14 разноврсних извора, историјских, књижевно-уметничких, српских или страних аутора обрадите по 
слободном избору. Из неког аспекта су сви занимљиви и обогаћују знање о Првом светском рату.

C‹ F©º G7 G7 F‹ C‹ G7/9 G7 D7 Cº
Tempo di marcia

C‹ Cm(€5) C‹ Cm(€5) C‹ G G7 G7/9 G7 D7 Cº
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1.
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E¨ B¨7 A¨ F7 B¨7 E¨ B¨7 E¨
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D¨ A¨ A¨‹

E¨7 E¨ A¨1. 2.
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1. 2.

Марш „На Дрину”
Музика: Станислав Бинички
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3 3 3
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3 3 3
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Да би лакше могли изабрати неколико додатних извора по вашем интересовању, груписали смо изворе:

редни број тематика истакнуте личности, места
1. предратна дипломатија Михајло Пупин

5, 6, 11. морал српске војске команде мајора Гавриловића, војводе Мишића, 
порука краља Петра, Врховна команда

3, 4, 7, 12, 13. уметничка дела
Добрица Ђосић, Стеван Јаковљевић, Милутин Бојић, 

Војислав Илић Млађи, „Тамо далеко (...)”, 
„Креће се лађа (...)”

8, 9. жене-добровољци-странци др Елси Инглиш, Леди Пеџет

2. наређење непријатељској 
војсци наређење генерала Поћорека

10. српско гробље у Грчкој Зејтинлик, споменик у Помазу
                                   

1. „Од сиромаха до научника”

Као адвокат Срба у америчкој јавности уочи  почетка Првог светског рата, много енергије и времена потрошио 
је на објашњење америчкој јавности да је за избијање рата крива репресивна политика Беча према Србима. 
Аустроугарску је прогласио агресором и осудио велике силе које су јој дозволиле да врши насиље над Србијом. 
Закључио је да ће у Европи избити рат и да ће се у њему наћи све европске силе. Тврдио је да је убиство у Сарајеву 
пружило Аустроугарској и Немачкој прилику да остваре своје давњашње циљеве; обе су желеле рат, биле су добро 
наоружане и спремне. Србија је одавно представљала сметњу њиховим намерама.1

2. Злочини у Подрињу

Аустроугарски генерал Оскар фон Поћорек повео је казнену експедицију на Србију августа 1914. године. 
Офанзива аустроугарске војске била је праћена терором над становништвом Мачве, Поцерине, Јадра и Рађевише. 
Командант аустроугарског 9. корпуса издао је наређење својим војницима, у којем се каже: „Рат нас води у једну 
непријатељску земљу која је насељена становништвом испуњеним према нама фанатичном мржњом, у земљу где 
се убиства као катастрофа у Сарајеву управо славе као јунаштво. Према таквом становништву свака хуманост (...) 
штетна је (...). Ко у овим случајевима буде имало милостив, тај ће најстроже бити кажњен (...). Разрушити сваку кућу 
у којој се нађе оружје (...). Обесити најугледније мештане који не одају где се налазе становници кућа у којима се 
пронађе оружје (...). У сваком становнику који се нађе изван насељеног места, а нарочито у шуми, не гледати ништа 
друго до члана банде. Ове људе одмах убијати, ако ма по чему изгледају сумњиви.” 

О чему говори наређење аустроугарског 
војног команданта?

3. „Време смрти” – Битка на Сувобору

„Не покорити се Поћорековој вољи и плану. Кад ме сутра не буде на данашњим и ноћашњим 
положајима, нека Оскар Поћорек одгонетне шта сам наумио (Живојин Мишић). Нек се бар са страхом 
успиње на висове Сувобора и Рудника, заглављује у глиб и сметове. Нек тражи Прву српску армију (...). 
Швабе су несрећнији људи од нас. Трпећи све што ратни пораз доноси, они који мисле међу њима, трпе 
и због своје нападачке кривице, и због своје срушене величине, и због своје германске таштине. А колико 
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су тек несрећна наша браћа Срби и Хрвати у аустријским униформама, који нас убијају да продуже своје ропство 
(...).” 3  

Ко је предводио Прву српску армију у Колубарској бици?
Ко је мобилисан у Поћорековој војсци?

4. У роману „Српска трилогија” Стеван Јаковљевић приказује херојску борбу српског народа за слободу 
у Првом светском рату: „(...) шуме су исечене, цркве су порушене, куће попаљене (у Мачви). Земља је изгажена и 
усеви уништени. Са леденом мирноћом, без суза, подносио је народ муке и са титанским напором одбијао најезду 

моћнијег непријатеља. Јер шуме ће израсти, земља ће родити, али 
најтеже је бити роб (...) војници су ишли подераних чизама (...) боси 
(...) и та војска, одевена у рите, газила је блато послушно (...) и сав онај 
народ избеглица, прозебао и измучен, ишао је с нама (...) умирање и 
скапавање од глади узима све страшније размере. Лешине леже по 
улицама често и по неколико дана (...) наша војска је упропашћена 
при повлачењу, не толико у крвавим борбама, колико кроз Албанију 
и нарочито терањем кроз глибове албанског дивљег приморја, од 
Скадра до Валоне.”       

5. Краљ Петар је уочи Колубарске битке послао поруку војницима: 
„Ви сте положили две заклетве. Једну мени и другу отаџбини (...). Ја вас ослобађам 

заклетве положене мени, али вас нико не може ослободити заклетве положене 
отаџбини!” 

Како разумете  ову поруку? 
Шта тражи краљ од својих војника?  
 

6. Команда мајора Драгутина Гавриловића браниоцима Београда 1915. године:
„Војници! Јунаци! (...) Врховна команда избрисала је наш пук из свог бројног стања, наш пук је жртвован за част 

Београда и отаџбине (...). Ви немате више да бринете за животе ваше који више не постоје... зато напред у славу!”

7. Српски војници и избеглице који су стигли до албанских лука пребачени су на грчка острва Крф и Видо. Почео 
је њихов опоравак. Многи од њих су били толико исцрпљени да су на овим острвима умрли. Места за сахрањивање 
није било. Лешеви су бацани у воде  Јонског мора. Под утиском страдања српске војске Милутин Бојић је написао 
песму „Плава гробница”:  

Стојте, галије царске! 
Спуштајте крме моћне
Газите тихим ходом!
Опело гордо држим у доба језе ноћне
Над овом светом водом (...)
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Објасни шта је „плава гробница”.

8-9. Жене из савезничких армија                                                                  

Жене-лекари и медицинске сестре из Шкотске, Енглеске, Француске, Грчке, и Канаде посветиле су своје животе 
српском народу и њиховој борби за слободу.

О др Елси Инглиш владика Николај Велимировић је написао: „Физичке ране 
српских војника лечила је својим знањем. Њихове душе лечила је својим озареним 
лицем. Тихо, ужурбано, смешећи се – то је био њен начин. Снажила је веру својих 
пацијената у разумевање и хришћанство. Шкотска тешко да је могла у Србију да 
пошаље бољег мисионара хришћанства.” Последња сцена из живота др Инглиш: 
„Желим да будем у униформи српског војника. Молим вас, донесите ми сва ратна 
одликовања и шајкачу. Хоћу тако обучена да испратим српске војнике који данас 
одлазе у своју поноситу земљу. Ове речи изговорила је у Њукаслу 26. 11. 1917. године. 
Особље болнице у чијој је постељи лежала ова шкотска лекарка, испунило јој је жељу. 
Док су је двојица  медицинских радника готово носила, др Елси се уз видан напор 
поздрављала са српским официрима. Успела је да стигне до последњег реда – мајора 
Алексија Станчића пред чијим ногама се стропоштала и испустила душу.” 

Леди Лејла Пеџет била је племкиња, српски добротвор и супруга британског 
посланика у Београду (1910–1913). У Скопљу 1914. године организује и опрема 
болницу за српске рањенике којом руководи. Током бугарске окупације бринула је и 
о бугарским и аустроугарским рањеницима. По завршетку Другог светског рата њено 
имање је било отворено за многобројне српске политичке избеглице којима се трудила 
да помогне. Помогла је и Милошу Црњанском да добије енглеско држављанство (...).

10. Зејтинлик је српско гробље у Солун. На њему су сахрањени српски војници 
из Првог светског рата који су погинули на Солунском фронту. Сахрањени су само 
они војници који су погинули са оне стране границе, на територији данашње Грчке. На 
спомен-капели исписане су речи песника Војислава Илића Млађег:             
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Незнани путниче, кад случајно минеш
Поред овог светог заједничког гроба,
Знај, овде су нашли вечно уточиште
Највећи јунаци данашњега доба!

Родитељ је њихов храбри српски народ,
Горостас у светској историјској војни,                          
Који је све стазе искушења прош’о
И чији су борци дивљења достојни,

Падали од зрна, од глади и жеђи,
Распињани на крст, на Голготе вису,
Али чврсту веру и победу крајњу
Никад, ни за часак, изгубили нису.

Благо потомству што за њима жaли                               
Јер они беху понос своме роду!
Благо и њима што су славно пали
За отаџбину и слободу! (...)

?
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11. „Моје успомене”  (Живојин Мишић)
Савезничке армије почеле су пробој Солунског фронта 15. септембра 1918. Значајну улогу у пробоју имала 

је српска војска. Српска Врховна команда издала је наредбу за напад својим армијама у којој се каже: „Сви 
команданти, командири и војници треба  да буду прожети идејом: од брзине продирања зависи цео успех офанзиве. 
Та је брзина у исто време и најбоља гарантија против изненађења, јер се њоме постиже растројство непријатеља 
и  потпуна слобода у нашим дејствима. Треба дрско продирати, без починка, до крајњих граница људске и коњске 
снаге. Са непоколебљивом вером и надом, јунаци, напред у отаџбину!”

12. Најпознатија српска родољубива песма је „Тамо далеко”. У песми се преживели српски војници 
опорављају на Крфу, тугују за Србијом, својим селима, кућама (...). Сви учесници Солунског фронта прихватили 
су ову песму као своју.

Испред врата домовинских
У последњем своме ходу
Изгибоше исполински
За јединство и слободу.

Њима дела славиће се
До последњих судњих дана
Слава јату бесмртника
Мир пепелу великана.
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13.  Српска ратна песма из Првог светског рата је „Креће се лађа француска”. Заједно са песмом „Тамо 
далеко” она је остала симбол великих страдања и херојстава српског народа. Аутор ове песме био је српски пуковник 
Бранислав Милосављевић:

Силно је море дубоко. Дубоко, плаво, широко.
Нигде му краја видети, не могу мисли поднети.
Креће се лађа француска са пристаништа солунска.
Транспорт се креће Србади. Ратници, браћа, болесни.
Сваки се војник борио, у роду славу славио.
Срећан се Богу молио да би се кући вратио.
Полазим тужан, болестан. Помислим: „Боже, нисам сам.
И моја браћа путују, са мном заједно тугују.
Радости нема ни за трен. Наиће швапски сумарен.”
Сви моле светог Николу, његову силу на мору. 

КРАЉЕВИНА СХС 
(од 1919. до 1929. године)

Видовданским уставом (1921) земља је постала парламентарна монархија. Владар државе је био краљ 
Петар Карађорђевић. У међуратном периоду значајне су биле Народна радикална странка, Демократска 
странка, и Хрватска републиканска сељачка странка. Комунистичка партија Југославије је радила тајно до 
почетка Другог светског рата. Политички сукоби између српских и хрватских политичара довели су до 
атентата у Скупштини.
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• Југославија 1929–1941. године •

Несређене друштвене и економске прилике у земљи као и у целој Европи 
крајем 20-их година утицале су на краља Александра Карађорђевића да 6. јануара 
1929. године уведе диктатуру. Ослонац диктатуре били су војска, полиција и 
крупна буржоазија. Земља је добила ново име: Краљевина Југославија. Уставом 
из 1931. године диктатура је озакоњена, иако донекле ублажена. Спољна 
политика земље била је под утицајем бивших савезника из Првог светског рата. 
У Марсеју је 9. октобра 1934. године извршен атентат на краља Александра. 
Краљ је убијен. Организатори атентата биле су усташе (Анте Павелића) из 
Мађарске, Немачке и Италије. 

О Марсејском атентату
Пошто је краљ Александар распустио скупштину, суспендовао устав, 

забранио рад свих партија, именовао нову владу, реорганизовао државну 
управу (бановине) променио је име државе у Југославију. 

Краљ Александар је са својом пратњом из Београда допутовао возом 
у Косовску Митровицу, а одатле продужио аутомобилом према Боки 
Которској. Успут се зауставио на Цетињу и посетио кућу у којој је рођен, 
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потом се одвезао у манастир Савина, где је запалио свећу, што 
је традиција бокељских морнара, и у луци се укрцао у ратни 
брод „Дубровник”. Амбасадор Спалајковић је известио краља 
о припремама атентата, али краљев одговор је био: „Сада је 
за то исувише касно. Морамо се држати програма (...). Када 
су краљева кола стигла на трг испред палате Берзе, око 16:20, 
из гомиле је искочио један човек са букетом цвећа, скочио на 
папучицу аутомобила, одбацио букет и из револвера испалио 
више хитаца у правцу краља. Пуковник, који је био најближи 
дешавању, окренуо је коња и двапут ударио сабљом убицу, који је 
пао на земљу. Затим су два полицајца испалила неколико хитаца 
на атентатора. Због гужве на улици, аутомобил са рањеним 
краљем само је милио. Неколико минута после 17 часова краљ 

је издахнуо. Нешто касније издахнуо је и министар Барту. Атентатор, звани Черноземски, погођен са више метака и 
исечен ударцима сабље, умро је не изговоривши ниједну реч. Код њега је пронађен чехословачки пасош који је издао 
чехословачки конзулат у Загребу. 

После краљеве смрти Намесништво, са Павлом Карађорђевићем на челу, и владе које су се смењивале до почетка 
рата, водиле су унутрашњу и спољну политику Југославије у веома тешким околностима, јер је притисак Немачке 
и Италије био веома јак. Влада Драгише Цветковића покушала је да реши хрватско питање стварањем  Бановине 
Хрватске. Улога немачког капитала у Југославији расла је стално током 30-их година, како би се користило њено 
природно богатство. Намесништво је настојало да води спољну политику тако да се очува независност Југославије.

Занимљивост
Међуратна химна Југославије састојала се из химни Срба, Хрвата и Словенаца („Боже правде”; „Лијепа наша”; 

„Напред, заставо славе”). После Другог светског рата користила се химна Хеј Словени:

КОЛОНИЗАЦИЈА И ОПТАЦИЈА

(У Краљевини  Југославији и Федеративној Народној Републици Југославији (ФНРЈ) oд 1918. до 1948. године)

• Колонизација Војводине и Славоније (1919–1941) •

Упоредо са аграрном реформом у Војводини је спроведена колонизација, коју су, углавном, сачињавали Срби 
и Црногорци. Колонизација je имала обележје спуштања брђана, српског становништва из планинских региона 
са високим прираштајем у низијске регионе. Објекти колонизације били су бројни велики поседи у власништву 
аристократије страног етничког порекла. Насељеници су били претежно сиромашни сељаци. Државне власти су 
настојале да насељавањем остваре словенизацију, односно национализацију Војводине. Стварана су нова сеоска 
насеља добровољаца и оптаната.

Хеј, Словени, јоште живи
Дух наших дедова
Док за народ срце бије
Њихових синова.

Живи, живи дух словенски,
Живеће веков’ма!
Залуд прети понор пакла,
Залуд ватра грома!

Нек се сада и над нама
Буром све разнесе!
Стена пуца, дуб се лама,
Земља нек се тресе!

Ми стојимо постојано
Кано клисурине!
Проклет био издајица 
Своје домовине!
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Насељавање Славоније 1919–1941. године: добровољци, колонисти, оптанти – укупно 5190 породица основало 
је 75 нових насеља.

Мигрантска српска популација између два светска рата у Југославији износила је 220 935 лица. Успостављањем 
окупационог режима непосредно по завршетку Априлског рата 1941. године насељени Срби су протеривани, 
физички уништавани и логорисани (Шарвар).

Каква судбина ће задесити колонисте у току Другог светског рата?

 Насељавање Војводине 1945–1948. године 

Материјалну основу насељавања сачињавала су напуштена немачка имања (исељено је 300.000 Немаца). У 
додељивању земље фаворизовани су учесници народно-ослободилачког рата. Срби и Црногорци су сачињавали 
90%  бораца партизанског одреда па се повећао број Срба у Војводини са 593.735 (1940. године) на 841.246 лица 
1948. године. Истовремено је дошло до смањења удела Срба у етничким структурама Босне и Херцеговине и 
Хрватске. Миграциона померања Срба и Црногораца у Југославији су створила најновије српске народне дијаспоре.4

• Оптација •

На основу мировног уговора склопљеног у Тријанону, припадницима мањина је остављено да бирају 
држављанство, односно да оптирају за држављанство једне од земаља које се разграничавају на тлу некадашње Аустро-
Угарске (...). Велико одушевљење Срба за матичну државу, сучељени с објективним старим и новим тешкоћама 
свакодневице у туђини, подгревано пропагандом дипломатских органа Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 
подржано и од челника Епархије будимске, довело је до исељења око 80% српског становништва из Мађарске.5 

У току периода оптирања 1920–1931. године из Мађарске се иселило око 12.000 Срба оптаната, што, у односу на 
њихов број од око 19.000 душа с краја 1920. године, износи око две трећине. У Мађарској се, по подацима Будимске 
епархије, крајем 1931. године налазило 7136 Срба.6 

О оптацији Срба из Мађарске
Оптација је историјска траума Срба у Мађарској, а од свих наших заједница можда 

је највише погодила Батањце. Тужно путешествије 264 српске породице, са 984 душе, 
које су се 1923–1924. године, користећи право на опцију, избор држављанства, према 
Тријанонском уговору о миру, покренуле из варошице у мађарском Поморишју, у 
Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца, с надом да ће у држави свога народа уживати 
већа права и брже доћи до лакшег живота, што ће, нажалост, читаву деценију остати 
само илузија.

Додатни подаци о оптацији Батањаца
„На почетку 20. века батањски Срби имали су јасно изграђен сопствени свет. 

Црква, школа и задруга биле су три 
носиоца њиховог идентитета. Бројни, 
самосвесни, са изграђеним правилима унутар своје заједнице, 
батањски Срби су, у етничком мозаику Батање, научили да поштују 
своје, али и вредност других етничких група. Односи са Мађарима, 
већинским становништвом Батање, били су коректни. Већина 
батањских Срба знала је мађарски језик, али до већег мешања 
и прожимања Срба и Мађара није долазило; ове две заједнице 
живеле су унутар Батање паралелним животом. Батањци су у новим 
срединама, међу осталим досељеницима, уживали глас мирних, 
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вредних и чуварних људи, добрих домаћина. Знатно су унапређивали живот у колонистичким насељима. Учили 
су своје динарске комшије вештини обраде земље, преносећи им своје вековно искуство равничара. У батањским 
кућама колонисти из динарских крајева учили су се култури становања, хигијени, здравственим навикама, кувању. 
Кување супа, чорби, спремање колача и јела од теста, печење, шивење, спремање зимнице, све су то батањске жене 
преносиле својим новим сусеткама. У батањским кућама досељени динарци могли су да виде предмете свакодневне 
употребе из средњеевропског културног круга. Као градитељи „кућа од набоја” Батањци су дали велик допринос 
градњи колонистичких насеља.”7

„(…) Кренуо је из Београда са места где су у октобру 1690. године учесници 
Велике сеобе прешли Дунав и Саву, а стигао је у Сентандреју на Поштанску плажу, 
стилизовану према изгледу из 1923. године, када су 1. априла са истог места кренуле 
лађе са оптантима, учесницима велике сеобе у рикверц, после које је Сентандреја 
остала малтене без Срба.”8  

„Оптанти су се ноћу укрцали на шлепове. Нису знали на које место путују. На 
путу су се задржавали 14 дана уз мање прекиде у Вуковару и Новом Саду. У Новом 
Саду су сазнали да ће се Ловрани сместити у Ади, а оптанти из осталих места у Молу. 
Међутим, за време путовања ноћу, оптанти из Помаза, Чобанца, Буда Каласа и 
Збега су одлучили да изиграју одлуку власти о месту насељавања, јер су чули у Новом 
Саду да је Ада лепше место од Мола, па су се договорили да шлеп са Ловранима 
откаче у Молу. Тако је и било. Ловрани су остали у Молу, а остали оптанти су отишли 
у Аду и тамо се населили.” 9

Користећи списак састављен са парохом јеромонахом Георгијем Голубом и адм. парохом Корнелијем 
Маргаритовићем (…) установила сам да је у Помазу, од 248 регистрованих исељеника што бројчано укупно 
износи 587 пријављених особа, по списку  исељено 435, али помоћу живих казивача можемо овај број поуздано 
кориговати на 232 лица.”10   

Из Чипа се већина словенске популације иселила у Југославију 1924. године у село Бачки Брестовац.11   
  
„У своме се селу не краде”  (Предраг Степановић)

„(...) понео је са собом педесетак лоза из Медине, овде их накалемио и безмало све су се примиле. Овај прегон 
винограда му је најмилији, али бива да пожали што га је уопште садио. Кад год се загледа у ове лозе, сети се свог 
родног села и у грлу тад почиње нешто да га стеже. Ех, погледа Ђуро Симић, загледан у даљину, шта ми фали? Имам 
све, више него што сам имао, више но што сам се надао. А фурт уздишем. К’о да ми је она лоза из душе никла па се 
напаја из мене (...). Кад ће се већ једном опростити од те своје Медине, помисли, киван на себе (...). Има већ више од 
десет година како су доселили у Лојанице (...) шта си онда долазио, шта си селио кад не можеш без те твоје Медине? 
К’о да је Медина пупак света. Нико те није терао. Додуше и јесте, сети се. Дошло наређење да се у року од 3 месеца 
морају иселити сви који су се писали за југословенске држављане. Ђуро Симић није хтео да остане (...) иде и он у 
своје (...) Ђуро схвати да је било лакше донети одлуку него је безболно спровести (...).”

Укажи на трагичне последице оптације 
за Србе у Мађарској, наведи и примере.
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ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Мартовски догађаји: влада Цветковић-Мачек је 25. марта 1941. године у Бечу потписала Протокол о приступању 
Југославије Тројном пакту. Народ Југославије овај срамни пакт није желео да прихвати. У ноћи између 26. и 27. 
марта извршен је пуч, смењена влада Цветковић-Мачек и нову је формирао генерал Душан Симовић. На ове догађаје 
Хитлер је реаговао организовањем напада на Југославију 6. априла 1941. године и за кратко време је заузео. 

Немачки план напада на Југославију
Упутство бр. 25: Хитлер је 27. марта 1941. године одредио план напада

Војни пуч у Југославији изменио је политичко стање на Балкану. Југославију треба сматрати за непријатеља чак 
и онда ако ускоро да изјаве о лојалности, те стога треба да буде што је могуће брже уништена. Моја је намера да се 
продре у Југославију концентрисаном операцијом из подручја Ријека-Градац с једне стране, а с друге стране с подручја 
око Софије у општем смеру према Београду и јужно, и да се уништи југословенска војска, а осим тога крајњи јужни 
део Југославије одсећи од остале земље и учинити је базом за даље вођење немачко-италијанске офанзиве против 
Грчке. Из економских разлога важно је да се што брже омогући промет Дунавом и запоседну борски рудници бакра. 
Мађарску и Бугарску треба придобити за суделовање у операцијама стављањем у изглед поновног добијања Баната и 
Македоније. Треба заоштрити унутрашње политичко растројство у Југославији политичким обећањима Хрватима. 
У појединостима наређујемо ово: чим буду приправне довољне снаге и када буду допустиле временске прилике, 
непрекидним даноноћним нападањем авијације разорити југословенске авијатичарске базе и Београд. 
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Априлски рат: бомбардовањем Београда отпочео је рат против Краљевине Југославије који је трајао 12 
дана. Напад је извршен са територија Италије, Аустрије, Мађарске, Румуније и Бугарске. У „Смерницама” које 
су израђене пре почетка рата, територија Југославије је била подељена на окупационе зоне. Краљ, влaда и Врховна 
команда напустили су земљу (у Лондон). У краткотрајном Априлском рату заробљено је 350 000 југословенских 
официра и војника (већина је била из Србије). Немци су из заробљеништва пуштали Хрвате, припаднике бивше 
југословенске војске. Неки делови југословенских ваздухопловних јединица пребегли су на Блиски исток и 
прикључили се  савезничким јединицама.

Окупација и подела Југославије: непосредна немачка војна власт била је у једном делу Словеније 
и у Србији. Србији је припојен Банат под посебном управом домаћих Немаца, фолксдојчера. Италији је 
припала Црна Гора, Санџак, део Хрватског приморја,  Далмација и део Словеније. Мађарска је окупирала, 
а потом и анектирала Бачку и Барању са Међумурјем и Прекомурјем. Великој Албанији су припојени 
источни део Црне Горе, Метохија, Косово и западни део Македоније. Бугарској је припао већи део 
Македоније и југоисточна Србија. На простору Хрватске, Босне и Херцеговине и Срема формирана је Независна 
Држава Хрватска. Окупатору су помагали и домаћи квислинзи, „Недићевци” и „Љотићевци.”

О немачкој окупацији
Мере одмазде

На основу Хитлерове директиве начелник немачке Врховне команде Кајтел издао је посебно наређење за 
уништење устанка у Југославији:
„(...) Сваки акт уперен против немачке окупационе војне силе, без обзира на ближе околности (...) мора се свести на 
то да је комунистичког порекла. Застрашујуће дејство може се постићи само необичном свирепошћу. Као одмазда 
за живот једног немачког војника одговара смртна казна над 50–100 комуниста.”

„Велики школски час”
Крагујевац је место у коме су немачки нацисти починили један од највећих ратних злочина у Југославији током 

Другог светског рата. У једном дану, 21. октобра 1941. године, немачке војне јединице побиле су готово све одрасло 
мушко становништво града и околних села. Учињено је то на најсуровији начин – стрељањем у Шумарицама. Нацисти 
су тиме дали „застрашујући пример читавој Србији”, у којој се распламсавао народни устанак. После слома старе 
Југославије немачке трупе су ушле у Крагујевац 11. априла 1941. године. Генерал Беме, опуномоћени командујући 
генерал, коме је била подређена сва војна и управна власт у окупираној Србији, 10. октобра издаје наредбу:

„За сваког убијеног немачког војника или фолксдојчера (мушкарца, жену, дете) стрељати 100 заробљеника 
или талаца. За сваког рањеног немачког војника или фолксдојчера, 50 заробљеника или талаца.” Тиме почиње јесен 
крвавих покоља у Србији. Масовна хапшења свих мушкараца од 16 до 60 година почела су 20. октобра. Нису били 
поштеђени ни ђаци од петог до осмог разреда гимназије. Ухапшено је 10 000 људи. Немачки војници су их стрељали 
у групама 150–600. Ученике су стрељали заједно са професорима. Под митраљеским рафалима ђаци и професори 
умирали су загрљени певајући „Хеј, Словени”. Октобра 21. 1941. у Крагујевцу је стрељано преко 7000 људи.

Спомен-парк Крагујевачки  октобар   јединствена је 
меморијална, културно-уметничка институција која, одавањем 
поште стрељаним родољубима и ђацима, чува успомене на 
хумки. Манифестација „Велики школски час” у Шумарицама 
одржава се сваке године 21. октобра. За сваки „Велики школски 
час” припрема се оригиналан текст (поема) и компонује 
музика, а у извођењу учествују најистакнутији уметници (нпр. 
Душан Радовић „Црни дан”;  Љубивоје Ршумовић „Домовина 
се брани лепотом” и други. У Спомен-музеју „21. октобар” 
налази се и посебан део назван „Крвава бајка”. Ту су изложени 
предмети палих ђака, а на зидовима су исписана имена и 
презимена стрељаних.
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„Крвава бајка”  (Десанка Максимовић)

Зашто су Немци предузимали мере одмазде над недужним становништвом?
Када су Крагујевчани доживели свој најтежи час историје?

НЕЗАВИСНА ДРЖАВА ХРВАТСКА (НДХ)
ГЕНОЦИД НАД СРБИМА

У Загребу је 10. априла 1941. године проглашено стварање Независне Државе Хрватске у тренутку кад су се 
Немци налазили у Загребу. Државу је, у име усташа, прогласио Славко Кватерник, вођа усташке групе из Загреба. 
Први човек ове државе, Анте Павелић, доћи ће у Загреб 15. априла 1941. године. Овде се наводи део из прокламације:

„Божја провидност и воља нашег великог савезника, те мукотрпна стољетна борба хрватског народа уз велику 
пожртвованост поглавника др Антуна Павелића, те усташког покрета у земљи и у иноземству, одредили су да данас, 
пред дан Ускрснућа божијег сина, ускрсне и наша Независна Држава Хрватска (...).”                                                                                                        

Било је то у некој земљи сељака 
На брдовитом Балкану,
Умрла је мученичком смрћу                       
Чета ђака
У једном дану.

Исте су године
Сви били рођени
Исто су им текли школски дани,
На исте свечаности
Заједно су вођени
Од истих болести сви пелцовани
И сви умрли у истом дану.

Било је то у некој земљи сељака
На брдовитом Балкану,
Умрла је мученичком смрћу
Чета ђака
У једном дану.

А педесет пет минута
Пре смртног трена
Седела је у ђачкој клупи
Чета малена
И исте задатке тешке
Решавала колико може
Путник ако иде пешке
И тако редом.

Мисли су им биле пуне истих бројки
И по свескама у школској торби
Бесмислених лежало безброј
Петица и двојки.

Пергршт истих снова
И истих тајни
Родољубивих и љубавних
Стискали су у дну џепова,
И чинило се сваком
Да ће дуго
Да ће врло дуго
Трчати испод свода плава
Док све задатке на свету
Не посвршава.
Било је то у некој земљи сељака

Било је то у некој земљи сељака
На брдовитом Балкану,
Умрла је јуначком смрћу
Чета ђака
У једном дану.

Дечака редови цели
Узели се за руке
И са школског задњег часа
На стрељање пошли мирно
Као да смрт није ништа
Другова редови цели
Истог часа се узнели
До вечног боравишта.
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У НДХ Срби су стављени ван закона. Уклоњени су из државне службе, ограничено им је кретање, морали су 
на левој руци да носе белу траку с ознаком своје вере, забрањена је употреба ћирилице, мењана су имена насеља,  
спаљиване српске цркве... За ликвидацију Срба и Јевреја отворени су концентрациони логори у Копривници, Ђакову, 
Старој Градишки, Јасеновцу. Јасеновац се налази на реци Сава, на граници Хрватске и Босне и Херцеговине. Већи 
део логора се налазио са хрватске стране. Доња Градина, наставак логора, налази се друге стране границе. Логор је 
отворен августа 1941. У априлу 1945. године преостали затвореници су побијени, а логор уништен од стране усташа 
како би се прикрили трагови злочина. Коначан број жртава ни до данас није утврђен. Процене крећу од 700 000 до 
1 200 000 жртава. Поред Срба, убијани су и Јевреји и Роми.

Где се догодио најдрастичнији пример етничког чишћења 
једног простора Југославије у Другом светском рату?

• Новосадска рација •

Погром који су мађарски фашисти извршили над Србима, 
Јеврејима и Ромима у Новом Саду од 21. до 23. јануара 1942. 
године током Другог светског рата назива се Новосадска 
рација. У тродневном животињском убијању у водама Дунава 
је нестало преко 2 000 Новосађана. Поред Новог Сада 
страдала су и села у околини: Чуруг, Жабаљ, Мошорин, Тител, 
Темерин, Шајкаш... Укупан број несталих током погрома је око 
4500. Хонведски командант места 
био је Јожеф Граши. У рацији су 
учествовали војска и жандармерија 

и мађарска државна краљевска полиција у Новом Саду, као и неки Мађари који су живели 
у Новом Саду. Командант мађарске жандармерије Шандор Кепиро, који је учествовао у 
Новосадској рацији, године 2011. ослобођен је свих оптужби „због недостатка доказа” 
Резултат претреса станова био је тај да је већина становништва камионима одведена на 
„Штранд”. Жртве масовних убистава на самој обали Дунава војници су бацали под лед. На 
том месту, на обали Дунава у Новом Саду, постављен је споменик. 

Мађарски писац Тибор Череш написао је роман под насловом „Хладни дани”. 
Истоимени филм, који је настао на основу овог романа, режирао је Андраш Ковач. Ако 
желите више дознати о овом трагичном догађају по Србе, погледајте овај филм.  

?
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• Шарвар •

„Шарвар”  (Сава, епископ шумадијски)
Мађарска фашистичка окупација Бачке и 

југословенског дела Барање остаће у болној успомени 
свих оних који су је доживели и преживели. Присилно 
исељавање започело је одмах после уласка окупатора 
у логоре: Барч, Нађкањижа и Шарвар. Сва она лица 
српске, босанске, црногорске и циганске народности, 
надаље Јевреји, који пре 31. октобра 1918. године нису 
имали општинску завичајност на подручју Велике 
Мађарске (...) дужни су напустити подручје државе 
у року од 3 дана, почев од 28. априла 1941. године у 0 
сати. Под каквим условима се тамо живело? Бараке 
у Шарварском логору биле су велике са бетонским 
подом, лошом вентилацијом без прозора са стране, а 
са прозорима-окнима за осветљавање са таванице, која 

је била сва у стаклу. У тим баракама, раније радионицама, било је смештено чак и по 1700 душа. Укупно је било 9 
барака у којима су подигнути боксови на спратове, 2 до 3 ограђена даскама као неке мрачне рупе. У тим баракама 
су 4 године живели напаћени наши колонисти и добровољци са својим породицама. Спавало се на сламарицама 
ако их је било, иначе на слами које није увек било. Једни над другима, једни испод других, врло лоше или никакво 
грејање, зими уз страшно испаравање телеса. Пара тела се на стаклу прозора за осветљавање претварала у капље које 
су, помешане са кишом, цуриле кроз разлупане и лоше углављене прозоре, засипале оне у горњим редовима. У тим 
даскама и дрветом уоквиреним рупама, текао је живот целих породица, где се спавало и боловало (...). У почетку 
у Шарвару је могло бити око 8500 душа. Људи који су излазили из логора на радове, зарађивали су испочетка 60 
филера дневно с тим што су добијали и стан и храну. Становали су по шупама, шталама у нехигијенским условима, 
храњени су како су послодавци хтели (...). Укупан број умрлих је 850, од којих је у Шарварском гробљу преко 600, а 
остали у болницама Сомбатхеља, Папе, Ђера, Комарома, Будимпеште, Новог Сада преко 240 душа. 

Шарвар – прича преживелог логораша11    
Током рата у згради бивше свиларе прво се налазио сабирни логор за избегле  пољске војнике. Приликом 

окупације јужних територија много јужнословенских, пре свега српских војника, пало је у заробљеништво. Тако је 
поред Баје, Ершекујвара, Комарома, и Шарвар назначен за смештај јужнословенских ратних заробљеника.

Прва група ратних заробљеника стигла је у Шарвар 12. априла 1941. године (…). „Министарство унутрашњих 
послова српске насељенике са повраћених јужних територија жели да интернира, пре свега због пресељавања 
Чангова. Моли да се за интерниране, око 10-15 000, обезбеди одговарајући смештај.” Тако Шарвар постаје највећи 
логор српских интернираца (...) на интервенцију бачког владике Иринеја Ћирића, члана Горњег дома мађарског 
парламента, код председника владе Миклоша Калаија из логора су се могла извести мушка деца до 14, а женска до 15 
година. Поред  више од 3000 спасене деце, избављено је из логора и 670 особа старијих од 60 година.
 У другој половини 1944. године већи број логораша из Шарвара пребачен је у Аустрију на присилан рад. 
После повлачења немачких јединица, 26. марта 1945. године, у 
околини логора целу ноћ се водила борба. Логор су ослободиле 
јединице Совјетске армије. 

Барч и Шарвар се називају гробљима српске деце. Др 
Георгије Зубковић је био први Србин, први епископ који је 
организовао хитну и сталну помоћ логорашима.

Данас комунално предузеће и руководство града брине и 
уређује гробове (има их 737).

Споменик мајке и детета је израдио вајар Михаљ Немет, 
који је као дечак посматрао унесрећене и уплакане мајке које су 
се опраштале од своје преминуле деце.  
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Предраг Степановић „Усудне речи”
(...) на снегу и леду црне се бараке, ограђене још црњим бодљикавим жицама. Шарвар.  Некада посед породица 

Батори, Зрински, Естерхази. Сада логор. „Овде ћемо позатварати све проклете четнике”, говорили су бркати, више 
пословно груби него окрутни мађарски жандари, смешкајући се равнодушно. Када је стигао први транспорт жена, 
деце и стараца, са по којим стасалим, али под теретом догађаја погруженим мушкарцем, становници града нису могли 
да се начуде. Према новинским причама из првих дана рата, они су те балканске кољаче,  тако су их називали кројачи 
ратних извештаја, замишљали као брадате горостасе са по два ножа у зубима, три ханџара за појасом и огромном 
старом пушком из Балканских ратова о рамену. А сад стигоше нека голуждрава, изгладнела дечица исколачених 
очију, уплашено се држећи за изанђале сукње уплаканих жена које се више нису уздале ни у шта, осим можда у неку 
срећу (...). Овај логор ипак није био толико страхотан као онај у Јасеновцу о којем су допирале језиве вести, нити је 
био снабдевен достигнућима савремене технике, кориштене за уништавање људи, попут оних у Пољској и Аустрији. 
Логораши, сабијени по пренатрпаним баракама, у неку руку беху препуштени себи и својој несрећи: хладноћи зими, 
зараженој води лети, глади и вашима у свако доба године. И тифусу. Ко је све то издржао, могао је и да преживи (...). 
Логорске власти су дозвољавале и долазак православног свештеника за сахране, али касније, када је тифус почео да 
хара, то је постало немогуће. Поп би стизао тек повремено и опојао већ затрпане гробове. Дозвољавали су и да се 
иде на рад, и жене су радо пристајале да служе по кућама, јер су на тај начин долазиле до хране, не само за себе него 
и за своје (...).

Два покрета отпора: Партизанским покретом у Југославији руководила је Комунистичка партија југославије 
(КПЈ, Јосип Броз Тито) и Главни штаб Народноослободилачког покрета Југославије (НОПЈ). Устанци су избијали 
током јула 1941. године. Четнички/равногорски покрет формирали су официри и војници југословенске војске 
који су избегли заробљавање у Априлском рату. Вођа те групе био је пуковник Драгољуб Михаиловић. Босанска 
крајина постала је слободна територија. Борбе Немаца, партизана и четника трају 1942–1943. године, највеће 
битке биле су на Козари, Неретви, Сутјесци. На ослобођеној територији настају први органи народне власти-
народноослободилачки одбори (НОО). У Бихаћу новембра 1942. створено је  Антифашистичко веће народног 
ослобођења Југославије (АВНОЈ *). У Јајцу је 29–30. новембра 1943. године одржано друго заседање АВНОЈ-а, 
које је потврдило федерализацију Југославије. Признато је 5 народа (уместо „троименог народа”) који ће живети 
у 6 федералних јединица (Србија, Хрватска, Словенија, Црна Гора, Македонија, Босна и Херцеговина). До 1944. 
године ослобођене су Србија и Македонија. У пролеће 1945. године (Сремски фронт) југословенска армија је 
ослободила Загреб и Љубљану. Маја 15. 1945. године и у Југославији је завршен Други светски рат. Крај грађанског 
рата је уследио 13. маја 1945. године победом југословенске армије у последњој бици између партизана и четника. 

О четничком покрету 1941. године
Језгро четничког покрета чинила је група официра, подофицира и војника Југословенске војске која је избегла 

немачко заробљавање у Априлском рату 1941. године. Национални састав групе био је углавном српски. Вођа групе 
био је заменик начелника штаба 2. армије, пуковник Драгољуб Михаиловић.

На суђењу је Михаиловић изјавио иследницима: „У данима капитулације Југославије ја нисам хтео да капитулирам 
и одбио сам наређење да преговарам са Немцима. Дошао сам на идеју да избијем на Дрину, јер ћу тамо наћи фронт, 
али сам се разочарао, јер фронта није било (...).”12     

Кадињача    
Ноћу између 28. и 29. новембра 1941. године Раднички 

батаљон је изашао на Кадињачу (14 км западно од Ужица) са 
три чете: Пекарска, Кројачко-обућарска и Ткачка, укупно око 
270 бораца. Довучен је и један топ, и постављен на самој коси 
Кадињаче. На једног партизана нападало је 15 Немаца. Батаљон 
је опкољен (...). Непријатељ прочешљава падине Кадињаче и 
убија рањене партизане. Раднички батаљон више не постоји. 
Остао је на Кадињачи. Нико се није предао. Раднички батаљон 
се жртвовао да би омогућио извлачење главнине и Врховног 
штаба.
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Године 1952. откривен је споменик, изграђен од камених блокова у виду четворостране пирамиде високе 
11 метара.

Сутјеска   
На овом простору одиграле су се драматичне битке од 

15. маја до 15. јуна 1943. године. Сто двадесет седам хиљада 
окупаторских војника (Немаца, Италијана, Бугара и домаћих 
квислинга) напало је 19 600 партизана, међу којима је било 
око 4000 рањеника и тифусара. Пета непријатељска офанзива 
„Шварц” имала је за циљ да спречи продор партизана према 
Србији. Обруч је пробијен, а жртве су биле огромне. После 
битке, четници су ухватили и убили песника Ивана Горана 
Ковачића. 

Национални парк Сутјеска (Тјентиште): у оквиру ме-
моријалног комплекса налази се Споменик бици на Сутјесци, 
спомен-кућа (музеј са 13 фресака Крста Хегедушића), гроб  Саве Ковачевића.

Особености НОП-а и револуције у Југославији: за време рата у Југославији (1941–1945) налазила су се два 
антифашистичка, идеолошки различита покрета. Рат се водио не само за ослобођење од окупатора него и за стварање 
новог поретка. Југославија је имала 1 706 000 мртвих или 19,8% од целокупног становништва. Посебно су велики 
губици цивилног становништва 1 401 000 према 305 000 бораца НОВЈ. Југославија је имала и 425 000 рањеника, 
170 000 ратних заробљеника, 530 000 расељених, 270 000 на принудном раду и 320 000 принудно мобилисаних, 
што значи још 1 610 000 или 10,2% становника је било жртва рата. Допринос српског и црногорског народа био је 
највећи. Они су (поред Јевреја и Рома) током рата доживели геноцид од хрватских усташа.

ЈУГОСЛАВИЈА 1945–1999. године

Федеративна Народна Република Југославија (ФНРЈ) проглашена је 29. новембра 1945. године. Тако је Југославија 
престала да буде монархија. Први послератни Устав донет је 1946. године. Премијер владе је постао Јосип Броз Тито. 
Аграрном реформом одузета велепоседничка земља (у Војводини) дата је сељацима и колонистима. Колонизација  је 
спроведена као саставни део аграрне реформе.

Сукоб између Југославије и Совјетског Савеза од 1948. године (Резолуција Информбироа) до 1953. године 
(економска блокада) довео је Југославију у кризу. Према присталицама Имформбироа, партија и држава су 
примењивале тзв. административне казне на Голом  отоку. Југославија је организатор покрета несврстаних (1961). 
Самоуправљање је озакоњено Уставом из 1963. године. Назив државе промењен је у Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија (СФРЈ). Устав из 1974. године почео је процес дезинтеграције земље, Југославија  је претво-
рена у лабави савез држава. Републике су се у ствари, осамосталиле. На територији Србије, Аутономних Покрајина 
Војводине и Косова и Метохије, практично  су добиле статус држава. Раскид Хрватске, Словеније, Македоније и 
Босне и Херцеговине остварен је током 1991. и 1992. године. Србија и Црна Гора су остале заједно и  27. априла 
1992. године прогласиле Савезну Републику Југославију.

• Распад Југославије (СФРЈ) •

Самоуправљање
После Стаљинове смрти су односи са социјалистичким земљама  нормализовани. Педесетих година Југославија 

се није везивала ни за један блок, већ се залагала за покрет несврстаних. У унутрашњој политици уводи се 
самоуправљање (Устав из 1963. године). Државна својина прелази у друштвену својину, а управљање се спроводи 

М
А

ЛО
 В

И
Ш

Е

OK8-szerb.indd   266OK8-szerb.indd   266 8/8/2014   3:46:17 AM8/8/2014   3:46:17 AM



267

преко радних савета. Назив државе постаје СФРЈ, на челу са председником републике Јосипом Брозом. Уставом из 
1974. године држава, као целина, разбијена је на федерације.

Криза 
Почео је процес дезинтеграције 

Земље. Дезинтеграција СР Србије зна-
чи да су Војводини и Косову и Мето-
хији дата права држава. Албански 
сепаратисти су вршили етничко чиш-
ћење, а јача и аутономаштво у Вој-
водини. Разбијање Југославије (СКЈ и 
ЈНА). У току 1990. године у свим 
републикама су извршени вишестра-
начки избори.

Ратови за југословенско наслеђе 
и распад Југославије (СФРЈ)

Године 1991. и 1992.  дошло је до 
грађанског рата и насилно су се из-
двојиле Словенија, Хрватска, Босна 
и Херцеговина и Македонија. Савет 
Безбедности Уједињених нација 
(ОУН) шаље „плаве шлемове” да раз-
двоје зараћене стране, уводе се строге 
санкције против Србије. Државна 

Љубљана

Загреб

Сарајево

Београд

Подгорица

Скопље
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заједница Србије и Црне Горе постоји од 1992. до 2003. године. Први председник постао 
је Добрица Ћосић. Вође национализама били су Фрањо Туђман, Алија Изетбеговић, 
Слободан Милошевић, Милан Кучан, Киро Глигоров и Момир Булатовић.

ДОДАТНИ ИЗВОРИ О РАСПАДУ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Метерних: „Интервенција како би други оздравили” (Метерних, 
1773-1859, аустријски државник, дипломата)

НАТО „Интервенција ради хуманизма”, „Милосрдни анђео” – операција која 
је трајала од 24. марта до 10. јуна 1999. године. Погинуло је око 2500 цивила, од чега 
седамдесет деветоро деце,  повређено је око 5000 људи, а материјална штета процењује 
се на 30 милијарди долара. Са Косова се од лета 1999. године одселило преко 200 000 
Срба и неалбанског живља.

Када и у којој земљи су наведена два цитата примењена у пракси?

„Сви су нечија деца”  (Недељко Терзић)
 

СУДБИНА СРБА У МАЂАРСКОЈ
        (за време и после Другог светског рата)

 
„Будимска епархија је украсила мађарску земљу дивним храмовима и непоновљивим 

вредностима византијске уметности као што је манастир у Српском Ковину и храм у 
Стоном Београду. Међутим, због наше малобројности, ми смо у опасности асимилације 
и нестајања. Мађарска је,  на нашу радост, правна држава, али од нас зависи колико ћемо 
ми та права остварити на делу, колико ће наше мањинске школе и наша гимназија давати 
продуховљено образовање на матерњем српском језику и колико ће наши свештеници 
и родитељи бити ревносни у ширењу веронауке при нашим парохијама и у својим 
породицама. Питамо се да ли ће наша нова интелигенција разумети поруку Милоша 
Црњанског кад је он православље назвао слатко православље.13

 „(...) Опустошено село није добило никакве помоћи од стране власти. Тога пролећа 
када су прошла ратна збивања у Мађарској и када се могло кретати у околини, па и даље, 
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На други дан Духова,
нашег великог црвеног слова
у црквеном календару,
бомбама су разорили
једно наше гробље 1999.
Бог све види и све памти,
Бог ће их казнити,
у гробљу су његове душе
именом и презименом.
Рекла је бака.
Они ће сами себи горе,
тамо на небу, у гадним,

металним и смрдљивим
авионима направити гробље.
Рекла је мама.
А да ли је било
на том нашем гробљу деце? 
Питала је сека.
Тамо на разореном гробљу
сви су нечија деца.
Рекла је бака. 
После тога смо дуго ћутали
у мраку крај свеће.
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многи су били приморани да крену на далеки пут до оних крајева Мађарске које је рат поштедео да набаве оно у 
чему су оскудевали (...). Тога пролећа вратили смо се у Печуј где је наш отац стигао из логора, куда је био интерниран 
(...).”14

Ђура Пандуровић, управитељ батањске школе, два пута је интерниран за време Другог светског рата. Први 
пут су га одвели у Токај, где су га држали годину дана. Одатле га је владика извукао. Други пут је одведен 1944. 
године, па се у Батању вратио после завршетка рата, маја месеца.                                                                      

У Ракошијевим затворима
Осморо наших људи који нису прихватили антијугословенску одлуку 

Информбироа из 1948. године „(...) због шпијунаже и организовања ради 
рушења поретка народне демократије” 31. октобра 1949. године осуђени су: 
Ђура Милетин, др Мартин Ласловић, Љубомир Ластић, Кристифор Белајски, 
Миша Радић, Леца Адамов, Милица Јанчикин и Даница Дачин. Кристифор 
Белајски (Деска) ослобођен је 1954. године. Крајем 1980-их година добио је 
рехабилитујућу одлуку суда.

Хортобађ 1950–1953. године
„Народни непријатељи” интернирани су у Хортобађ, међу њима и Срби из 

Липове: Милутин Новаковић, Дафина Шакић (рођена Бачванин) и Амалија 
Кернер (рођена Кашанин);  из Деске Меланија Ђукин, Божа Туцаков, Арсен 
Рус, Миленко Радић, Марко Марковљев, Лазар Старчевић; из Новог Сентивана: 
Емил Веселинов, Радослав Путник, Теодор Путник, Ђура Веселинов;  из Сирига: 
Обрад Мандебаба, Вукосава Ђорђевић.

„После Резолуције Информбироа 1948. године (...) нама су 1950. године одузели све имање и одвели нас у 
депортацију (...) у Хортобађу смо провели  40 месеци. То је био радни логор, где смо радили на пиринчаним пољима...
доста смо гладовали (...) добили смо неке бараке од дрвета. У једној бараци живело је око 130 нас логораша (...).”15

Због које кривице су злостављани Срби у Мађарској 
после Другог светског рата?

РЕВОЛУЦИЈА 1956. године

„Судбина и коментари” (Радослав Петковић)
Када сам стигао у Будимпешту, ... 23. октобра, то је био један, бескрајни дан (...) преко радија (...) схватио сам 

да је Владислав Гомулка изабран за генералног секретара пољских комуниста, Пољске уједињене радничке партије 
(...) захтеви Петефијевог круга били су: избор Имре Нађа на неку важну функцију; јавно суђење Михаљу Фаркашу; 
преуређење односа са Совјетским Савезом; развој социјалистичке демократије преко народног фронта (...).

(...) Демонстранти су код Петефијевог споменика (...) код споменика Јожефа Бема (...) било је скупљено више 
десетина хиљада људи (...) биле су развијене мађарске заставе и певало се „Itt  élned halnod kell.” 

Учешће будимпештанске омладине у припремању и збивањима октобарске револуције 1956. године 
Ја мислим да су и Срби, а можда би се могло рећи  националне мањине у Мађарској уопште, тих октобарских 

дана 1956. године били  на неки начин по страни. Можда чак ту револуцију, тај народни или национални устанак 
нису ни сматрали својим. Ја сам тада био студент пред дипломом на Филозофском факултету будимпештанског 
универзитета и, дакако, учествовао сам у тим догађајима, пре свега, са својим колегама студентима. Међутим, ја и мој 
покојни брат Тихомир смо имали извесног и одређеног удела у идејној припреми тих октобарских догађаја 1956. 
године, јер смо баш у пролеће 1955. године обоје били међу оних првих 50-60 чланова оснивача који су организовали 
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Петефи кружок, који је, као што знамо, имао фундаментални допринос баш у идејној и идеолошкој припреми тих 
револуционарних збивања.
 Ја сам имао један интересантан контакт тих првих октобарских дана и то са књижевником Добрицом Ћосићем 
који је дошао у Будимпешту ујутро 23. октобра на позив нашег часописа за књижевност „Нађвилаг” и био је гост 
Савеза књижевника Мађарске, тако да је заједно са Петером Верешом и осталим мађарским књижевницима који су 
тада предводили демонстрације код Бемовог и Петефијевог споменика, Добрица Ћосић дефиловао у првом реду 
демонстраната, и вративши се у Југославију, он је написао и свој дневник под насловом „Седам дана у Будимпешти” 
који је прво објављен у наставцима у „Борби” а после и у облику књиге.
 Године 1989, на 33. годишњицу октобарске револуције, ја сам превео и 
издао на мађарском језику овај дневник Добрице Ћосића. Октобра 23. 1989. 
године, на дан када је поново проглашена Република Мађарска, ја сам са 
Добрицом Ћосићем стајао испред мађарског парламента.16  
   

Милан Недељков  „Срби у револуцији 1956. године”                   
 „(...) у Печују на Вишој педагошкој школи 22. октобра 1956. сазван је 
Студентски парламент где је формиран печујски огранак МЕФЕС-а. Међу 9 
чланова Привременог одбора биран сам и ја (...). Због сумње да сам као члан 
Привременог одбора МЕФЕС-а био један од организатора учешћа печујских 
студената у „контрареволуционарним” збивањима био сам ухапшен (...). Суд 
је 1958. године донео пресуду према којој Милана Недељкова проглашава 
невиним (...). За то време, 11 месеци, Недељков је био  интерниран у Киштарчи 
и Тукуљи. После хапшења, искључили су нас из свих државних виших школа. Та 
одлука је 1966. године повучена.”

Шта си дознао/-ла о учешћу Срба у догађајима у Мађарској 1956. године?

О последицама револуције 1956. године
Учесници „Петефи” кружока су гајили симпатије према Титу и Југославији (...). На челу југословенске амбасаде у 

Будимпешти био је отправник послова Далибор Солдатић (...). Солдатић 3. новембра нуди азил Нађовој групи (...). 
Са Нађем су у амбасаду дошле 24 одрасле особе и тринаесторо деце. Руси су 5. новембра из једног тенка отворили 
ватру на југословенску амбасаду и смртно ранили Момчила Милованова, првог секретара, одговорног за културу 
и штампу, који се појавио на прозору (...). Након писмене потврде, потписане од Кадара и Миниха, да сви могу 
слободно напустити посланство и вратити се у своје домове, сви су пошли према припремљеним аутобусима. 
Солдатић је зауставио Имре Нађа и наговарао га да не напусти посланство. Нађ није хтео даље да остане (...). Као 
што се зна, Нађа и његове пратиоце Руси су киднаповали и пребацили у Румунију.
Милован Ђилас је због јавног солидарисања са мађарском револуцијом ухапшен 19. новембра 1956. године и осуђен 
на дугогодишњу робију.

Где је Имре Нађ нашао уточиште 3. новембра 1956. године?
Шта знаш о судбини Имреа Нађа?

Демократски савез Јужних Словена (ДСЈС) се 1989. године трансфорнише – настаје СДС
 Први Државни конгрес Српског демократског савеза одржан је у Сентандреји 9-10. јуна 1990. године. Статут 

СДС-а припремила је др Олга Обреновић. За председника је изабран Милан Недељков, а Пера Ластић и Бора Рус 
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за потпредседнике. СДС је друштвенополитичка организација Срба у Мађарској која заступа колективне и личне 
интересе Срба у Мађарској и обезбеђује услове потпунијем остваривању националног идентитета и културе. 
Најхитнији задатак новооснованог савеза је заустављање асимилације нашег народа у Мађарској.

Када је настао СДС и шта му је декларисани циљ?
Да ли и данас постоји ова српска организација?

МАЊИНСКИ ЗАКОН ИЗ 1993. ГОДИНЕ

Пера Ластић „Преуска овлашћења мањинских самоуправа”
Округли сто, мањински представници, учествовали су у изради законског текста. Али усвојени закон не 

представља консензус између мањина и владајуће политичке елите, него је то само консензус политичких странака 
у мађарском Парламенту. Мањински закон набраја каква права могу да имају припадници мањина, али недостаје 
онај део који гарантује да се то све може спровести у пракси. Мањинске самоуправе нису самостални органи, већ 
су потпуно подређене локалним самоуправама. Посебан проблем је непостојање санкција за кршење мањинских 
права, а не постоје ни финансијске гаранције да се било шта од тога може спровести. Године 1994. Округли сто 
је постигао да се закон модификује тако да се мањински избори могу одржати. Закон је 2005. године темељнто 
прерађен. Тада је начињен корак уназад у многим елементима и решењима из 1994. године:

– мањинске самоуправе немају аутономност
– нема нормативности у финансирању мањинских самоуправа
– буџет мањинских самоуправа номинално се смањује из године у годину
– бирократија је додатни терет у раду мањинских самопурава

Позитивно је то што мањинске самопураве имају право вета на одлуке локалне самоуправе у области школства, 
културе и свега онога што се тиче мањине. На државном  нивоу, државне самоуправе имају јака овлашћења једино у 
области доношења програма мањинске наставе.     

О мањинским изборима 2006. године
Ово је трећи изборни циклус а први избори по новом систему. Број регистрованих је 2000 људи. Од тог броја 

1200 њих је изашло на изборе. Број формираних српских самоуправа је 40. Државна самоуправа у своју скупштину 
може да изабере 25 чланова. Новина која произлази из промена у закону значи да у Пештанској жупанији може да 
се формира и једно жупанијско тело.

Разговарајте о раду месне самоуправе.

АСИМИЛАЦИЈА, ДИЈАСПОРА, ИДЕНТИТЕТ

Људи који говоре један језик, који имају једне и исте обичаје, песме и игре, зову се народ. 
Судбина српског језика у 20. веку није ништа боља од судбине српског народа. Српски језик делио је у највећој 

мери судбину народа којем припада. У 20. веку српски народ и српски језик претрпели су два балканска и светска 
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рата, а онда и распад Југославије и Србије. Српски језички простор сузио се на до сада најмањи обим у својој 
историји. Српски језик истеран је из Хрватске заједно са Србима, из Херцеговине заједно са Србима Херцеговцима, 
из Босне заједно са Србима Босанцима, са Косова заједно са Србима Косовцима. Српски језик постао је највећа 
колонија страних речи на свету. Српски језик мора се неодложно заштитити и бранити свим средствима: језичким, 
историјским, научним и законским. 17  

  
Зашто прети опасност да ће се српски језик звати овако: србоенглески, србоинтернационални, 
евросрпски, србосветски, србобелосветски? 
Које речи се налазе, по твом мишљењу,у свакодневној употреби; нпр. бизнис или посао, рад, зарада; 
маркетинг или трговина, трговање, (дућан, бакалница), пиљарница; медији или јавна гласила? 
Шта си закључио? Како даље са стањем у српском језику?
Наведи/сакупи и ти примере који потврђују да више пажње треба посветити чистоти нашег 
матерњег језика. Да ли си запазио/-ла и губљење ћирилице? Шта је твој став по овом питању? 

„Сантовачки летопис” са допуном (2010) 
„(...) због покушаја насилне мађаризације крајем 19. века је буна у Сантову (прелаз у 
православље) увелико утицала на очување самосвојности, на будућност и опстанак 
Срба у Мађарској.”

„Мађари крајем 19. века су почели да спроводе грубу мађаризацију с бескрајним 
низом уредби, закона који су се протезали на политичко, економско, школско и 
културно поље. Према вишегодишњем конзисторијском бележнику Будимске 
епархије, број српског становништва у Епархији сваке се године смањивао: више 
се умирало него рађало, више је напуштало православље него што се примало из 
других вероисповести, све се више склапало мешовитих бракова, све више је било 
удовица, удоваца, неожењених и неудатих пунолетних особа, све је то негативно 
утицало на наше бројчано стање.”18

    

Поражавајући резултати пописа становништва 2011. године
Нестало је пола милиона Срба у расејању . Нестајање Срба у пописима у земљама у које су се раселили је проблем 

са којим се суочавају све српске заједнице. Последње деценије само у Америци и Аустралији нестало је из пописа 
400 000 Срба. Зашто нестају Срби у дијаспори? Српски народ у иностранству нестаје на два начина: статистички 
и асимилацијом. Статистички се Срби бришу из регистра тако што у западним државама приликом пописа житеља 
не постоји одредба о националном пореклу досељеника. Подаци о досељеницима, па и о Србима се скривају у 
западним државама, јер желе да се мигранти што пре утопе у држављанство САД-а и Аустралије, и да Срби постану 
нови Американци или нови Аустралијанци.

• За размишљање и разговор служи пет извора •

Два рада (Бата, Ловра) и три уметничка дела вам могу послужити да размислите и  разговарате 
о свакодневном животу и тренутној ситуацији  српске дијаспоре у Мађарској, 
те о општој појави у свету, о судбини појединца, мањине у дијаспори (ван матичне земље). 
Детаљнију обраду извора уради помоћу задатака у радној свесци.

Иван Маринов „Мађарска – балкански коктел (2011)”
„(...) агресивна индустријализација (Подунавска термоелектрана) и урбанизација  нису имале повољан утицај на 

затворене традиционалне мањинске заједнице (...) асимилација у заједници батских Срба није се јавила у насилној 
форми.

?

?
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Срби, који су до тада били довољно јаки да асимилују припаднике других националности, сада су доживели да 
њихов број буде за 50 година преполовљен. После Другог светског рата мешовити бракови су постали доминантни 
и етнички затворена заједница више није постојала (...).

(...) Српска вероисповедна школа је прво 1950. подржављена да би 1954. године била укинута. Следећи напад 
на цркву био је 1951. године када је подржављен храм, заједно са парохијским станом, као и српским гробљем, и сва 
земља која је била у власништву цркве (...).

Дивна Бијелић „Сан господина Н” (1998)
„Почело је да се прича по комшилуку како је овај необичан правник некада имао сасвим обично име. Кажу да се до 

пре неколико година звао Небојша. Ако је веровати онима који су шапутали на ову тему, он је једног августа скратио 
своје име из само њему познатих разлога. Био је страшно разочаран тог кобног августа када је схватио да припада 
народу којем можете да одузмете све и да притом не одговарате ником. Тада се осећао као какав број, обесправљено 
биће исто таквог народа. После тога, веле, у посттрауматској депресији, сматрајући се правно неважним, одлучио 
је да сведе своје име на Н. Јер Н је прво слово неважних, слово промењиве вредности, било којих, било каквих, тј. 
некаквих, никаквих и свакаквих. Зато је том приликом преостала слова избацио из своје биографије. Зашто неко ко 
жели да ми се обрати мора да произведе толики број гласова?, мислио је Н обузет осећањем сопствене неважности 
(...). Јер заиста, шта су слова наспрам унесрећеног живота? И да ли треба неговати такве цивилизацијске симболе 
ако та иста цивилизација не признаје право на избор појединца или пак читавог колектива који је истовремено и сам 
део исте.

Сећао се господин Н свог сна од пре неколико дана. Тај сан у стиховима као да је дочарао паралелу између 
изгубљеног права и одбаченог писма:

Задатак: анализирајте детаљ из наведене 
сатиричне повести списатељице.

Драгомир Дујмов „Бели путеви” (2000)
„(...) није се знало шта толико дубоко тишти и гуши старог патријарха Чарнојевића, требао је да се весели 

одласку Турака, (...) Бринуло га је сукно туђих, мантија и нумерисани дани новог римског календара. Иза ћесарских 
војника надирала је коб обријаних лица са постављеним немиром месеца на самом темену. Бели канапи са три чвора, 
опасавали су њихове наслућене струкове и одавали ред, строгоћу и послушност. У својим бројаницама доносили су 
шапат латинских речи, а на себе су качили ужасне доказе стравичне смрти Христа на крсту. У очима су доносили 
страдање, шибање, крв и окове, бич и глогов венац, трње и страхоту разапињања на крст. Васкрс Исуса Христа 
ретко су помињали. Сва њихова нахођења потицала су из стравичне људске патње и темељила се на страху од вазда 
помињаних стравичних мука и крвавих рана Исуса Христа; до суштине никако нису стизали. У очима и у недрима, 
скривали су сличице на којима је Син Божји умочио своје беле прсте у, трновитим венцем обгрљено, крваво срце. И 
на томе су се заустављали, истина им је заувек избегла оку и знању (...).”

Узели су нам једно слово
Па су пошли за другим
Затим су почели да сакупљају наше речи
 
А ми, ми смо гледали нека туђа посла
Веровали у егзотичне приче
И бавили се бајкама

Ми сада вичемо
Мада смо изгубили гласове
Ми сада урламо, неартикулисано

Јер, узели су нам једно слово
Па су пошли за другим
Затим су почели да сакупљају наше речи”
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Младена Прелић „Српско-мађарски бракови у Будимпешти и околини” 
Иако малобројна, српска заједница у Мађарској још увек настоји да очува свој посебни етнички идентитет. 

Традиционално одређење припадности српској заједници подразумевало је православље, владање српским језиком 
као матерњим, српско име и етничку ендогамију, односно порекло из етнички ендогамног брака. Током 20. века, 
међутим, уследиле су неке промене које су утицале на то да почне да се мења оваква концепција припадности 
заједници. Мешовити бракови су постали карактеристични случајеви: нпр. у Помазу је 1905. године било 776 Срба, 
170 српских домова, 211 брачних парова од чега 206 етнички ендогамних, а 5 мешовитих. Године 1974. било је 212 
Срба, у 99 домова, од 68 брачних парова 25 је мешовито. Године 1996. од 59 брачних парова 27 је мешовитих. Дакле, 
евидентно је опадање броја становника, а повећање броја мешовитих бракова (...).

Матија Бећковић „Косово поље”

Краду ми памћење,
Скраћују ми прошлост,
Отимају векове,
Џамијају цркве,
Арају азбуку,
Чекићају гробове,
Издиру темељ,
Размећу колевку.
Куд да чергарим с Високим
Дечанима?
Где да предигнем                               
Патријаршију?
Узимају ми оно
Што ником нисам узео,
Моје лавре и престонице,
Не знам шта је моје,
Ни где ми је граница,
Народ ми је у најму и расељењу.
Пале ми тапије
И затиру постојанство.
Зар да опет затрпам Свете
Архангеле? 

Како се вековима на Косову „утире српски траг”?
Обрати пажњу на глаголе! Шта си запазио/-ла?
Које још постојеће споменике српске баштине набраја аутор?
На кога мисли песник када каже „неко им је обећао”?

ТРАГИЧНОСТ ПЕРИФЕРИЈЕ

„А свуда у свету беле се празне, наше, старе, остављене цркве. Дуж целог Дунава наша су гробља сахрањено 
богатство. Треба тамо да сачувамо своје задужбине, торњеве и звона и понос своје прошлости, иако је несрећна 
(...).”19  

Да ми поминаре поново 
Љевишку?
Очни живац су ми одавно
растурили, 
сад ми и бели штап отимају,
жртвено поље с крвавом
травом
Не смем да кажем да је моје.
Не дају ми да уђем у кућу
Кажу да сам је продао,
Земљу коју сам од неба купио
Неко им је обећао
Тај их је слагао,
Што им не обећа
Оно што је његово?
Зато јуришају на мене
удружени
Кивни што сам их познао.

?
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„Гледајући на јужној периферији српске културе Хиландар, у коме нестају последњи српски монаси, и на северној 
Сентандреји, у којој изумиру последњи српски грађани, задивљеном посматрачу се чини да је све зидано залуд, за 
неког кога нема (...).”20

 Миодраг Матицки „Трагичност стваралаштва у дијаспори”
„(...) Романи и приповетке Јакова Игњатовића намећу се као најподеснији модел 

за промишљање трагичности стваралаштва у дијаспори (...) оставља спомен о 
људима свога света, бележи анегдоте из живота (...). Јаша и Црњански су прозрели 

подмуклост историје. Њихови ликови чине огромне 
напоре да се отргну од равни у којој се памте прилике и 
догађаји, а губе ликови, индивидуалности (...). И Јашина 
лична судбина трагична је због подвајања. Не само због 
етикете „мађарон”, већ и због језика. После његове смрти 
прећутна је одлука да му се дела не објављују чак неколико 
деценија. Михаило Витковић био је Србин из Јегре „ни 
Мађар ни Србин”. Витковићева трагичност била је у томе 
што је певао и стварао и на српском и на мађарском језику. 
Витковићеву судбину деле и наши највећи  песници 18. 
века, попут Авакума Авакумовића и Лазара Нешковића, 
чије се песме певају и преписују као анонимна грађанска 
лирика. Они подједнако певају и уносе у своје песмарице 
песме на мађарском и на немачком. Такав је песник и 

Иштван Саколцаи, тј. Стеван из Саколце, чија песмарица из 1762. године, до данас 
вођена као мађарска, садржи поред немачких, мађарских и словачких и рацке песме. 
Саколцаи у свечарској песми, помињући и себе, каже да је из нужде обучен у мађарско 
одело, али и да је јужнословенски бећар, певач са гајдама.”

Описујући судбину „ствараоца” у дијаспори, до каквог закључка долази аутор?
У којој земљи живе писци и песници о којима пише аутор?

Који су више, а који мање познати ствараоци?
У којим градовима су живели и стварали наведени ствараоци? 
Како би могао/-ла објаснити појам „трагичност периферије”?

ИСТОРИЈА СРПСКЕ ЦРКВЕ 

У 11. веку Рашка је била под духовном 
влашћу охридског архиепископа. Године 1219. 
Српска црква постаје независна. Архиепископ-
ско седиште постао је манастир Жича, а 
први архиепископ Сава Немањић. Још је у 
13. веку Пећ ново седиште архиепископије. 
Поред архиепископије Свети Сава је основао 
још 9 епархија: Будимску, Дабарску, Зетску, 
Моравичку, Призренску, Рашку, Топличку, 
Хвостанску, Хумску. Поткрај 13. века створене 

?
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су две нове епархије: Мачванска и Браничевска. Године 1318. на списку епископа јављају се још два 
епископа: скопски и липљански. Године 1346. први патријарх постао је архиепископ Јоаникије. Највиши 
ранг међу архијерејима добио је скопски архијереј. Одмах иза њега долази охридски архиепископ. Старе
епископије подигнуте су на степен митрополија. После прогласа Патријаршије (1346.) Византијска црква је бацила 
анатему на нову српску патријаршију и царство. Измирење је дошло тек 1375. године, великим заузимањем старца 
Исаије, у време владе кнеза Лазара. Српска Патријаршија укидана је два пута (1459. и 1766.) а обнављана 3 пута 
(1557, 1848. и 1920. године).21        

• Устројство Српске православне цркве •

СПЦ као државна установа има и свој Устав. Према том уставу на челу СПЦ 
је Патријарх српски као њен непосредни поглавар. Патријарха српског бира 
Свети Архијерејски сабор, који се састоји од архијереја СПЦ. Патријарх се бира 
из редова архијереја СПЦ. Свети Архијерејски сабор састаје се сваке године и 
на свом заседању између себе бира 4 архијереја који на челу са Патријархом чине 
Свети Архијерејски синод, који заједно са Патријархом управља Српском црквом.

Српска православна црква је подељена на епархије. Свака епархија има свога 
архијереја (епископ-владика) који је њен непосредни поглавар. Епархију чине 
градови и села једне историјске покрајине, као что су Жичка, Шумадијска (...). За 
православне Србе који живе у иностранству и тамо су основане епархије. Епархија 
је подељена на архијерејска намесништва, црквене општине и парохије. На челу 
намесништва је архијерејски намесник кога поставља надлежни архијереј из 
редова свештенства.

Црквену општину сачињава једна парохија или више њих . Ако у месту има више парохија, оне сачињавају једну 
црквену општину, која има свој Управни одбор на челу са председником. Парохија је заједница лица која стоје под 
духовним руководством једног пароха (свештеника). У једном месту може бити више парохија, а више мањих места 
сачињава једну парохију и црквену општину.

Манастири имају своје старешине и стоје под непосредним руководством Епархијског архијереја.

Запамти следеће датуме и догађаје:
године 1219. независна Српска црква-Жича; први архиепископ је Сава Немањић
године 1346. Српска патријаршија-Пећ; први патријарх је Јоаникије; анатема
године 1375. измирење Васељенске и Српске цркве
године 1459. укидање Српске Патријаршије (Турци)
године 1557. обновљена Српска Патријаршија – Макарије Соколовић (Турци)
године 1766 . укинута Српска Патријаршија (Турци)
године 1848. обновљена Српска Патријаршија – Сремски Карловци – Јосиф Рајачић
године 1920. обнова Српске Патријаршије – Краљевина СХС

 Црквени раскол (1963)
Црквени раскол међу Србима у САД-у и Канади, који се затим проширио и на европске земље, био је 

изведен због потребе Тита да се стара и нова емиграција окупљена око свргнутог краља Петра II својим 
бројем и богатством не оснажи до мере, да угрози режим у земљи. Подела је била идеолошког карактера, 
почела је оспоравањем надлежности Патријаршије у Београду из чије надлежности се издвојила „Слободна 
српска црква” под владиком америчким Дионисијем, који је 1963. године са својим присталицама престао 
да се покорава мајци цркви. Подела на „Расколнике” и „федералце” превладана је тек 1992. године у Београду, на 
Сретење.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Република Србија је држава српског народа и свих грађана који у њој живе, заснована на владавини права и 
социјалној правди, начелима грађанске демократије, људским правима и слободама, и припадности европским 
принципима и вредностима.

Њена историја и достигнућа чине је саставним делом савремене цивилизације и међународне заједнице. 
Већинско становништво су Срби, док поред њих живи још 37 националности. На основу последњег пописа из 2002. 
године, Србија има 7 498 001 становника (без подручја Косова и Метохије).
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У саставу Републике Србије су две аутономне покрајине: Војводина и Косово и Метохија (од 1999. под 
административном управом Уједињених нација). Србија се на истоку граничи са Бугарском, на североистоку са 
Румунијом, на северу са Мађарском, на западу са Хрватском и Босном и Херцеговином, на југозападу са Црном 
Гором, а на југу са Албанијом и Македонијом.

Главни град Србије је Београд. Са 1,6 милиона становника он је административно, економско и културно 
средиште Србије.

Устав Републике Србије ступио је на снагу 8. новембра 2006. године, пошто је претходно, као међународно-
правни наследник државне заједнице Србија и Црна Гора, Србија прогласила своју независност.

Грб Србије је двоглави орао на црвеном штиту полуокруглог облика са круном изнад штита, док се на грудима 
орла налази мали штит са белим крстом и 4 огњила. Државна застава је црвено-плаво-бела тробојка са малим грбом 
Републике Србије.

Од 2002. године је „Боже правде „поново српска химна” (певају се 1. и 4. строфа):

„Боже правде”

Боже правде, ти што спасе
од пропасти досад нас,
чуј и одсад наше гласе
и од сад нам буди спас.

Моћном руком води, брани
будућности српске брод,
Боже, спаси, Боже, храни,
српске земље, српски род!

Сложи српску браћу драгу
на свак дичан славан рад,
слога биће пораз врагу
а најјачи српству град.

Нек на српској блиста грани
братске слоге златан плод,
Боже, спаси, Боже, храни
српске земље, српски род!

Дан државности Републике Србије је 15. фебруара, због историјског значаја за српски народ и државу дан када 
црква слави празник Сретење Господње. Фебруар 15. изабран је 2001. године за Дан државности Србије. Истог 
датума обележава се и Дан војске Србије. Србија 15. фебруар слави као сећање на историјски догађај из Орашца 
1804. године када је почео Први српски устанак – борба за ослобођење од петовековног робовања под Турцима. За 
15. фебруар Србију везује и 1835. година када је проглашен први устав.

Државни празници Републике Србије од 2002. године осим Сретења су Видовдан, Дан свих палих Срба за 
отаџбину, Савиндан – Дан духовности и просвете.
 У Србији су у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо, а користи се и латинично писмо. Нацио-
налне мањине имају законско право да свој језик и писмо користе у службеној употреби у подручјима у којима живе.
 Становништво у Србији је највећим делом православно-хришћанске вероисповести. Српска православна 
црква, аутокефална од 1219. године, имала је важну улогу у развоју и очувању српског националног идентитета. У 
Србији постоје и друге верске заједнице: исламска, римокатоличка, протестанска, јеврејска и друге. За патријарха 
српског 2010. изабран је дотадашњи епископ нишки господин Иринеј.
 Процењује се да у свету, ван граница Србије, живи око 3 и по милиона људи који се сматрају српском 
дијаспором. Под овим појмом подразумевају се сва она лица која Србију доживљавају као матицу и која се са Србијом 
идентификују у културном и језичком смислу, без обзира на то да ли имају држављанство или су припадници друге 
или треће генерације исељеника, да ли живе у региону или у прекоокеанским земљама.

Нек на српско ведро чело
твог не падне гнева гром
благослови Србу село
поље, њиву, град и дом!

Кад наступе борбе дани
к победи му води ход
Боже, спаси, Боже, храни
српске земље, српски род!

Из мрачнога сину гроба
српске славе нови сјај
настало је ново доба
нову срећу, Боже, дај!

Отаџбину српску брани
пет вековне борбе плод
Боже, спаси, Боже, брани
моли ти се српски род!
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Срби у региону : 
Босна и Херцеговина                     1 450 000 сународника

Црна Гора 200 000
Хрватска 200 000

Словенија 39 000
Македонија 36 000

Румунија 22 568
Албанија 30 000
Мађарска 3 800

Дијаспора и етничка политика (1990)
Једно од најпостојанијих обиљежја живота Срба од почетка њихове писане историје до данас су диобе и сеобе. 

Српску дијаспору особито обиљежавају два својства: а) Срби релативно лако примају припаднике других народа; 
б) Срби се релативно лако утапају у друге народе (лако се однарођују).               

Узроке сеоба Срба Цвијић дели на историјске, психолошке и економске. Драматику 
географског и етнографског положаја Србије изразио је Јован Цвијић својим питањем: 
„Ко је крив Србима што су направили кућу насред пута.” Географија је најмоћнији 
противник Срба. Моравско-вардарска долина је главни правац који повезује Средњу 
Европу с Блиским истоком. Срби су главна „препрека” на том путу. Потом Срби 
насељавају граничну линију која Европу дијели на православну и католичку. Најзад,  
велике силе су биле против уједињења југословенских народа. У том погледу Цвијић 
посебно истиче Аустро-Угарску. По њему она „у 
областима српско-хрватског народа, који држи под 
својом влашћу, ради један злочест посао: развија верску 
нетолеранцију и раздваја и отужује два дела истог 
народа”.

Западњачке државе, у супростављању „словенском мору”, постојано су водиле 
борбу за утицај у несловенским земљама Средње Европе – Албанији, Грчкој, 
Румунији и Мађарској. Ипак најгрубљи вид исцрпљивања енергије српског народа 
били су ратови. У Првом свјетском рату Србија је доживјела  „демографски колапс”. 
Она је тада изгубила око трећине становништва. У Другом свјетском рату Срби су 
доживјели нови „демографски колапс.” Између два рата Коминтерна је ликвидирала 
дио српске елите. Након Другог свјетског рата Југославија није имала политику 
заштите својих мањина у иностранству. Досадашња искуства указују на нужност 
изградње цјеловите српске етничке политике. Главна начела те политике требало би да буду:

–  српски народ треба да очува космополитску отвореност према другим народима
– обезбеђивање духовног јединства српског народа без обзира на његов географски распоред
– ијекавица у матици Србији треба да добије одговарајући третман (половина српског народа говори ијекавски)
– успостављање и развој веза с мањинама у иностранству
– уређивање односа с другим југословенским народима, најприје с Хрватима и измирење с Германима23  
    

Замислите да сте туристички водичи и да треба да објасните 
страним туристима сеобу Срба кроз векове (узроке, правце, политички статус итд.).

Радите по паровима. Уз помоћ текста један ученик нека поставља питања, 
а други нека одговара издвајајући начела Цвијића и Бабића.
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СРБИ У СВЕТУ
    

 (Славко Вејиновић „Срби у дијаспори 1999”)

„Молитва против зла” (Недељко Терзић)

(...)Чујеш ли ме? Чујеш ли ме, Зло?
Нестани заувек, добровољно,
да те избришемо са страница књига
и са свих страна света
док још имамо добре воље.
Да још неко од нас
не мора да размишља
како треба да иде у бели свет,
него да се још игра дуго
старинских игара за децу, 
да своју земљу зове Добровија
као патуљак из села Бајке
у густој трави ливаде
крај Дунава, на Фрушкој гори.

Шта би назвао „Злом” нашег времена?
Које су последице Зла?
Да ли можеш открити песников завичај у песми ?

Срби данас живе у око 100 земаља, на свих пет континената. Срби живе као исељеници, националне мањине и у 
свету их има око 4 милиона. Организовани су у више од 1000 разноликих асоцијација.

Срби у земљама окружења
У суседним земљама Срби живе са статусом националних мањина у Румунији и Мађарској, у Албанији се за то 

још боре.

Румунија: Фонд споменика српског порекла чини око 50 поје-
диначних објеката сакралне архитектуре из 18. и 19. века: манастир Без-
дин, задужбина браће Јакшића; манастир Базјаш,  задужбина српских дес-
пота; манастир Сен Ђурђ из 1485. године, садашња црква је изграђена 
1793–1794. године; манастири  Кусић и Златица (1225. године подигао је
архиепископ Сава Немањић); цркве у Араду и Темишвару, Великом Се-
миклушу с иконостасом Арсе Тодоровића; црква у Чакову, родном месту 
Доситеја Обрадовића; цркве које су подигли Милош Обреновић, Јеврем 
Обреновић, црква „Михаило Обреновић”, мајора Мише Анастасијевића: 
у Српском Семартону налази се гроб Круне, мајке Доситеја Обрадовића.

У румунском Банату Срби живе у 56 насеља. У Румунији има око 30 000 Срба. Организовани су у Савез 
Срба у Румунији. Знамените личности српског народа су: Сава Текелија; Персида Стојковић-Макри, задужбина 
Макрин дом; Софија Павловић-Скарлати, задужбина Скарлатин дом, Теодор Јанковић Миријевски, просветитељ, 
реформатор српског школства. У Темишвару ради Српска теоретска гимназија „Доситеј Обрадовић”. Срби у 
Темишвару издају два листа: „Нашу реч” (недељник) и „Књижевни живот” (тромесечник). Радио Темишвар има 
дневну једночасовну емисију на српском језику, а на телевизији се недељно једном емитује петнаестоминутна 

?
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емисија на српском језику („Српски видици”). У самом центру Темишвара налази се Саборна црква; у просторијама 
Викаријата Српске православне цркве, смештена је Српска читаоница и музеј у коме се налазе вредне иконе из 18. 
века. На Арадском гробљу су сахрањени умрли интернирци, Срби из БиХ, довођени у логор у Арадску тврђаву 1914. 
године.

У социјалистичкој Румунији, у време прогона од стране Информбироа, преко 2000 Срба упућено је у Бараганску 
пустињу, где су провели 5 година  („Бараганска голгота”).

Историја и положај Срба у пост-
југословенским државама Босна и 
Херцеговина (БиХ): Присуство Срба 
у БиХ је вишевековно и датира од доласка 
Словена на Балкан. Срби су на овим 
просторима у средњем веку имали своју 
државу, која се у доба Твртка I Котроманића, 
унука српског краља Драгутина, ширила на 
запад до Уне, а на исток преко Дрине. Твртко 
је крунисан за српског краља 1377. године 
у Милешеви, где су се тада налазиле мошти 
Светог Саве. Хум је достигао врхунац моћи 
у време Стефана Вукчића Косаче, херцега од 
Светог Саве, по коме је Херцеговина и добила 
назив. Његово крунисање било је у манастиру 
Милешева 1448. године. После пада Српске 
деспотовине 1459. године, Турци су заузели 
Босну 1463, а Херцеговину 1482. године. 
Спровођена је масовна исламизација српског 
народа. Срби (раја)  плаћали су харач и друге 
дажбине турској власти. Пуна два века Турци 

су насилно одводили најстаситију српску децу и омладину у Турску (данак у крви). Такав је био и велики везир 
Мехмед-паша Соколовић, који је саградио мост на Дрини, а његовом заслугом обновљена је и Пећка патријаршија 
1557. године. Крај турске владавине Срби су ипак дочекали као најбројнија етничка и верска заједница (око 450 000 
православаца је пописано 1879. године). Доласком Аустроугарске под притиском се исељава око 200 000 Срба. У 
Првом светском рату од укупно 320 000 страдалих, око 200 000 били су Срби. По попису из 1948. године  Срба има 
400 000 мање него што је било пре Другог светског рата. Од послератне колонизације становништва у Војводину 
98% су Срби из БиХ. Према попису становништва из 1991. 
године, Срба у БиХ је било 31%, Хрвата 17%, муслимана 44%, 
Југословена 6% и осталих 2%. После распада СФРЈ у БиХ се 
конституисала муслиманско-хрватска коалиција, а српски на-
род је формирао Републику Српску. Тако је настала једна нова 
држава са два ентитета: Републиком Српском и Муслиманско-
хрватском федерацијом. Српска православна црква органи-
зована је у Дабробосанску митрополију (са 4 епархије). У њој 
постоје манастири: Света Тројица у Возући, Успење Пресвете 
Богородице у Добруну и задужбина краља Драгутина 
Немањића, Рмањ, Веселиње, Гомионица, Моштаница, Липије, 
Круша, Ступље, Завала, Добрићево, Тврдош, Дужи итд.

Срби у јужнословенском простору
Срби се у Словенији третирају као етничка група. У Хрватској су у посебном положају. Боре се да остану у својим 

домовима и да се прогнаницима омогући повратак на своја огњишта. У Босни и Херцеговини Срби су конституивни 
народ. У Македонији захтевају да се дефинише њихов уставни положај. 
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Срби у осталим европским земљама већ дуже време живе у великом броју. Велики број има статус исељеника 
и не планира да се врати у отаџбину.

Прекоморске насеобине Срба
Основни облици деловања Срба у свету су клубови, удружења, савези, заједнице, самоуправе, културно-просветне 

и образовне организације, информативни центри, спортска и фолклорна друштва, и хуманитарне организације. 
Срби су у дијаспори данас највише заинтересовани, али и ангажовани, да заштите и очувају свој културни и духовни 
идентитет, свој језик и писмо. Допунска настава на српском језику органозована је на три нивоа: на онај који 
организује Министарство просвете Републике Србије (Француска, Швајцарска, Немачка, Велика Британија); на 
онај који организују министарства просвете појединих земаља (Аустрија, Шведска и друге) и онај у организацији 
црквено-школских општина Српске православне цркве (САД, Канада и друге).

Српска православна црква у свету изван Србије данас има 22 епархије, више од 1200 парохија, преко 1000 
храмова, око 40 манастира и 2 војна капелана.

Будимска епархија, седиште: Сентандреја
Намесништва: Будимско, Мохачко и Сегединско
Парохије: 39
Манастири: Грабовац, Српски Ковин

Запамти следеће синтагме: у земљама окружења, у јужнословенском простору, 
у осталим европским земљама, прекоморске насеобине.
Потрудите се да своје усмене реферате пропратите фотографијама, 
информацијама са интернета или компјутерском презентацијом.

Сажетак наученог градива (Срби у Мађарској)
Припремите реферате или напишите есеје о српским самоуправама, институцијама, КУД-овима, верско-

просветним установама и цивилним организацијама (...) културно-историјским споменицима, истакнутим лично-
стима, народним обичајима, традиционалним манифестацијама у Мађарској. 

Користите што више извора из уџбеника за 5. разред.

?
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ИСТАКНУТЕ ЛИЧНОСТИ СРПСКОГ ПОРЕКЛА 
у 20. веку

• Од славонског дечака до духовног оца нације •
 

Блаженопочивши патријарх Павле је био највећи Србин 
друге половине дватесетог века. Гојко Стојчевић, у монаштву 
Павле, потоњи српски патријарх, рођен је у Кућанцима, селу 
надомак Доњег Михољца у Славонији, 11. септембра 1914. 
године. Рано је остао без родитеља. Већ са три године бригу о 
њему и млађем брату преузела је тетка. Отац му је у Америци на 
раду оболео од туберкулозе, вратио се кући и убрзо умро. Недуго 
после њега умрла је и Гојкова мајка.

У Другом светском рату изгубио је и брата кога су убиле 
усташе. У Сарајеву уписује Богословију, потом у Београду 
Богословски факултет. Године 1940. одлази у војску. За време 
Другог светског рата уточиште налази у више манастира по 
Србији. Замонашио се 1948. године. 

Период 1955–1957. године проводи на постдипломским студијама Новог завета и Литургике на Богословском 
факултету у Атини, где је одбранио докторат. Из тог времена постоји једна прича о томе како се о, тада архимандриту 
Павлу, распитивао један црквени великодостојник и добио је овај одговор: „Када би наша Грчка црква имала пет 
свештеника какав је Ваш Павле, не би се бојала за своју будућност, већ би била најјача Црква на свету.” На трон 
Српске православне цркве ступио је 1990. године. Велики духовник, „светац који хода”  аскета и сјајан беседник 
упокојио се 2010. године. Сахрањен је у Београду у манастиру Раковица.

Епархију Будимску посетио је 1997. године. 31. августа.  Исте године уручио је одликовања: Орден Светог 
Саве 2. степена додељен је хору „Јавор”, Олги Обреновић, правном саветнику епархије, и Бојани Чобан-Симић, 
директорки српске школе у Будимпешти. Орден Светог Саве 3. степена за рад добили су КУД „Банат” и КУД „Табан”. 

Том приликом је на архијерејској литургији рекао: „Сеоба је 
бивало, бива и биваће. И људи и нељуди је бивало и биваће. Где 
ћемо се наћи, у ком крају света, то не зависи увек од нас. Али да ли 
ћемо бити људи или нељуди, то од нас зависи. Чувајмо се од нељуди, 
али се још више чувајмо да ми не постанемо нељуди – ни ми ни 
ви, ни наши сународници где били и где живели. Потрудимо се за 
живота у овом свету да саградимо вечне куће у Царству Божјем у 
које могу ући само људи. За нељуде онде места нема.”

Патријарх Павле је посетио и српску школу у Будимпешти. 
Његов бивши школски друг из сарајевске Богословије, био је 
протојереј-ставрофор Радован Степанов, парох мохачки.

Патријарх Павле:
„(...) И да ли се трудимо, у овом свету, да будемо оно што православни народ треба да буде – светлост свету и со 

земљи, овце Христове међу вуковима, људи и међу нељудима?”
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Како разумеш поруку патријарха Павла изречену за време посете нашој српској заједници?
Ако се слажеш са изјавом да је патријарх Павле био „највећи Србин 
друге половине 20. века,” поткрепи свој став подацима из текстова. 
Ако имаш посебно мишљење изложи га и труди се да наведеш конкретне доказе.

О избору патријарха
Како је изабран нови патријарх српски Павле?
Изборно заседање Светог архијерејског сабора Српске православне цркве одржано је 1. децембра 1990. године 

у Патријаршијском двору у Београду. Седници су присуствовали сви архијереји (25). Изборни сабор почео је рад 
после призива Светог духа који је служио епископ сремски Василије. На списку кандидата било је 17 архијереја. 
Гласање се одвијало тако што је сваки  члан требало да заокружи 3 кандидата за које сматра да могу да уђу у тројну 
кандидатуру за избор патријарха. Да би неки кандидат ушао у тројну кандидатуру, морао је да има више од половине 
гласова, најмање 13. У првом кругу гласања добијена су два кандидата: епископ шумадијски Сава и епископ 
жички Стефан. До трећег кандидата дошло се у деветом кругу гласања. Тада је епископ Павле добио 20 гласова. У 
придворном Храму Светог Симеона Мироточивог настојатељ манастира Троноша, облачи епитрахиљ, метанише 
пред целивајућом иконом Светог Симеона и престоним иконама спаситеља и Пресвете Богородице, улази у олтар, 
метанише пред светим престолом и целива свети престо и јеванђеље. Затим узима с јеванђеља све 3 запечаћене 
коверте са именима три кандидата за патријарха српског, премеће их неколико пута и један од њих даје најстаријем 
архијереју СПЦ, митрополиту дабробосанском Владиславу. Митрополит стаје на царске двери, отвара примљену 
коверату и проглашава да је за архиепископа пећког, митрополита београдско-карловачког и патријарха српског 
изабран епископ рашко-призренски Павле. После овога викарни епископ служи Благодарење и поздравља Његову 
светост патријарха српског господина  Павла.

Др Георгије Зубковић, епископ будимски (1913–1951)   
Пореклом из Новог Сентивана, рођен је 23. априла 1878. године у Будиму, 

где је завршио основну школу и гимназију. После свршених студија богословије и 
стицања звања доктора теологије, замонашио се 1905. године у манастиру Бездин. 
На чело Будимске епархије постављен је 1913. године. Те године под неразјашњеним 
околностима, у Аустрији умире српски патријарх Лукијан Богдановић, па је један 
од првих задатака епископа Зубковића да патријархове остатке идентификује и 
допрати у Сремске Карловце. Страдања епископа настала су одмах по окончању 
Првог светског рата. Српске трупе су 13. новембра 1918. ушле у Барању. 
Срби, заједно са својим владиком били  изложени мађарским шовинистичким 
насртајима. Тежак положај Будимске епархије наставља се у време оптације. 
Током априла 1941. године као члан Вишег дома мађарског парламента, заједно 
са Бајчи Жилинским, тражи утврђивање кривице за почињене злочине у Бачкој 

и Барањи. У годинама после Другог светског рата, 
епископ Зубковић је два пута кандидован за 
српског патријарха. Око 1940. године је дошло 
до подржављања српских школа у Мађарској, 
Информбироa и рушења будимске цркве. 

После срчаних тегоба и у непрекидној борби за 
свој народ, умире 11. априла 1951.  године. Мађар-
ске власти не дозвољавају окупљање и службу у 
српском православном храму, епископ бива сахра-
њен као обичан смртник, да би тек после ексху-
мације његово тело било наново опојано и 
положено у сентандрејску Саборну цркву.
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Писмо епископа будимске епархије др Георгија Зубковића, упућено 1941. године министру унутрашњих 
послова:

„Дана 17. априла текуће године узео сам храброст да замолим Ваше високо достојанство да будете милосрдни и 
да пустите на слободу Милоша Апића, српског свештеника из Помаза. У међувремену сам добио обавештење да су, 
потпуно измрцварено тело Милоша Апића са изломљеним удовима и са два метка у глави пронашли у једном рукавцу 
Дунава поред Мохача 25. априла текуће године и да су тело однели у Мохач 27. априла у присуству истражног судије, 
када је извршено и сецирање.”

„Запис епископа Зубковића” 
(Драгомир Дујмов „Будимске приче,” 2007)

„(...) владика Зубковић  је са посебним ритуалом примао 
делегације из српских села које су долазиле у краљевски град ради 
решавања разних проблема (...) Једном приликом, представници 
црквене општине из барањских села Рацмечке дођоше на жалбу 
због неизмирених рачуна. На њихову несрећу, покварени 
иконописац, извесни Аћим Несторовић, примивши предујам 
нестаде а да, притом, није намоловао ниједну икону. Традиционално, Срби из Рацмечке нису се бавили земљорадњом. 
Уместо орања и косидбе, они су се определили за трговину коњима. (...) Сегедински и пештански хусари беху њихови 
редовни купци. Тако су поводом поступка поквареног иконописца изабрали и послали четворочлану делегацију да 
у Будиму неке црквене ствари са владиком разреши. Једнооки Крсто Грубић, ћопави Панто Вукајловић, глуви Коста 
Клајић и сакати Благо Десанчић (...) зауставише се испред велелепне двоспрате владичанске палате. (...) Владика 
их дочека у својој канцеларији. Дијецезан их саслуша и запита кога то они, у ствари, заступају (...) – Молим вас, 
преосвећени, ми смо сви бирани!(...) Владика им даде савет и пожели срећан пут. Док су одлазили, иза затвореног 
прозора, епископ их је пратио зачуђеним погледом. Једнооки Крсто је глувом Кости жучно објашњавао о чему је 
преосвећени говорио, док је ћопави Панто, вукући ногу, изгубио равнотежу и покушавао да ухвати празан рукав 
сакатог Блага, а који је, пак, у својој здравој десници држао пљоснату флашу и наздрављао (...) – Господе, какви ли су 
тек остали? – замишљено прозбори владика Зубковић.”

Милош Апић, мученик (1941)
Милош је био сантовачки свештеник. Рођен је 3. јула 1914. у 

Помазу, где је завршио српску вероисповедну школу. Матурирао 
је 1930. године у будимпештанској гимназији „Арпад”. Потом је 
похађао богословију у Сремским Карловцима, коју је успешно 
завршио 1936. године. До октобра 1938. радио је као чиновник 
канцеларије Будимске епархије у Сентандреји. После венчања 
са Зорком Тадић из Баје, рукоположен је октобра 1938. године и 
постављен за администратора парохија у Сечују и Шумберку. У 
сантовачку парохију је постављен 1. децембра 1939. године. 

Истовремено, био је задужен да опслужује и малобројну 
српску парохију у Баји. Мучеништво Милоша Апића почиње 
политичким збивањима у Хортијевој Мађарској. Априла месеца 
1941. године у јужним деловима Мађарске почиње прогон 
српских интелектуалаца. Априла 10. је ухапшен под оптужбом 
(сантовачког берберина) да је са звоника српске цркве лампом 
слао сигнале југословенским јединицама. У петак, 11. априла, 
из правца Бачког Брега југословенска артиљерија испалила је 
неколико хитаца према Сантову. То је био главни разлог да се 
српски парох затвори. Јереј Милош Апић је у месној општини 
злостављан. Поломљене су му руке и ребра. Следећег дана, 
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12. априла 1941. на Лазареву суботу, крвавог српског пароха, везаног ланцима спровели су до Францовог канала, где 
је стрељан. У злостављању и свирепом уморству учествовали су водници Антал Кунсабо, Јожеф Андраши и Јанош 
Нађ.

Тело покојног Апића пронађено је 25. априла у Дунаву код Мохача. После лекарске обдукције сахрањен је у 
мохачком српском православном гробљу 27. априла 1941. увече у 8 сати. Сахрану је обавио Алексеј Бабић, 
јеромонах грабовачки. Народни суд је 1945. године као ратне злочинце осудио Јаноша Нађа на смрт, Антала 
Кунсабоа на 15 година робије, а Јожефа Андрашија на 5 година затвора.27

      
Милош Црњански (1893–1978)

 Био је песник српског модернизма, писац, дипломата. Његов 
роман „Сеобе” сматра се најбољим књижевним описом живота Срба 
у крајинама. Одрастао је у Темишвару у патријархалној средини, 
где се упознао са  српским националним наслеђем. Преживео 
је све ужасе Првог светског рата. Писао је песме, приче, нове-
ле, путописе и драме. После рата је радио као новинар и професор, а 
касније и као југословенски дипломата у Немачкој и Италији. После 
Другог светског рата је живео у емиграцији у Лондону.

О Црњанском
Рођен је у Чонграду у грађанској породици. Студије историје уметности и филозофије почео је у Бечу, а 

завршио у Београду. Од 1928. до 1945. године био је високи дипломатски службеник. У Југославију се вратио 1965. 
године. Збирка песама носи назив „Лирика Итаке”, а приповедака „Приче о мушком,” а кратки роман „Дневник о 
Чарнојевићу”. „Сеобе” представља роман о сеобама и страдањима српског народа. Најзначајнија дела су му и романи 
„Роман о Лондону”, „Код Хиперборејаца” и песме „Суматра, Стражилово”, „Ламент над Београдом”, „Сербиа” и 
други.

У Чонграду, у улици Коренова број 17 се од 1986. године налази спомен-кућа  Милоша Црњанског (типична 
панонска набијеница). Спомен-плоча је 2006. године враћена на место где је некада заиста и постојала његова родна 
куће на улазу у Чонград. То је сада дворишни зид једне приватне куће. У рељефу на спомен-плочи је урађен лик 
великог српског писца.

Вујичић, Стојан (Помаз 15. мај 1933 – Рим 11. фебруар 2002)   
Рођен је у свештеничкој породици. Отац му је био пореклом из старе српске 

учитељске породице у Сечују. Мајка, Невенка Будимлић била је родом из Сантова. 
Брат Тихомир је био познати композитор и етномузиколог у Будимпешти. Стојан је 
дипломирао славистику, а године 1956. био је члан антикомунистичког Петефијевог 
круга. Поводом 300. годишњице Велике сеобе настала је црквеноуметничка збирка у 
Сентандреји (музеј) , чији је први управник био  Стојан Д. Вујичић. Написао је многе 
студије о српским и мађарским књижевницима. Био је оснивач Задужбине Јакова 
Игњатовића. Покренуо је лист „Невен” као периодични културни додатак „Народних 
новина”. Био је уредник пештанског часописа „Европски путник”. 

Аутор је књиге „Срби у Будиму и Пешти”. Био је члан Српске академије наука и 
уметности, вечити члан Матице српске, члан Савеза писаца Мађарске и Удружења књижевника Србије. Почасни 
чланови Удружења књижевника Србије из Мађарске су Стојан Вујичић, Војислав Галић, Петар Милошевић, 
Предраг Степановић. Написао је многе студије о српским и мађарским књижевницима. Био је председник матуре 
прве генерације матураната СОШИГ-а школске 1993-1994. године. Као председник Српске православне црквене 
општине у Будимпешти хаџи Стојан Вујичић изговорио је „Сентандрејско слово патријарху Павлу” 1997. 
године: 

Ваша светости! У име српско-православних црквених општина у Мађарској, које сачињавају нашу Епархију 
будимску, посебно у име црквене општине престолног града наше земље, Будимпеште (...) отворена срца покорно 
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упутим искрене речи добродошлице Вашој светости (...) Хвала Господу, ово мало стадо 
се одржало и безмало цело остало на окупу (...). Ево, и по трећи пут поздравимо у нашој 
средини најсветијег духовног и црквеног поглавара, српског патријарха (...). Негде позних 
августовских дана 1944. у највећој тајности, у пратњи двадесетак гестаповаца допремљен 
је заточени, оболели и исцрпљени наш патријарх-мученик Гаврило Дожић, заједно са 
интернираним епископом Николајем Велимировићем. Отпремљени су у злогласни 
фашистички лагер Дахау (...). Последњи наш овострани патријарх Лукијан Богдановић 
(1908-1913) који је био овде у Сентандреји прво наш будимски епископ, скончао је уочи 
Првог светског рата мистериозно и трагично (...).28  

Пера Ластић „О животу и делу Никола Тесле” (1856–1943)
„(...) посебно су важне Теслине везе са Мађарском. Пошто му је прво запослење као 

инжењер било баш у Будимпешти, у телефонској централи Ференца Пушкаша. Његово 
откриће идеје обртног магнетног поља створеног вишефазним струјама настало је такође 
у главном граду Мађарске, а био је тесно повезан и са српском заједницом у Мађарској, 
преко свога ујака Паје Мандића (...) и до свог највећег проналаска Тесла је дошао током 
свог двадесетомесечног боравка у Будимпешти (1881–1882). Током шетње Градским 
парком са пријатељем, техничаром, Анталом Сигетијем, у пролеће 1882. године, када је 
у немачком оригиналу рецитовао детаљ из Гетеовог Фауста 
одједном је наишао на решење проблема који га је већ пет 
година непрестано окупирао: на основни принцип рада 
мотора наизменичне струје, на обртно магнетно поље које 
производи вишефазну струју (...) Ференц Пушкаш је уочио  

Теслин таленат и значај његовог проналаска, па га је препоручио код европског центра 
Едисонове фирме у Паризу (...).

У згради Мађарског радија, поред спомен-плоче Тивадару Пушкашу, налази се биста 
Никола Тесле.

У Помазу на кући племићке породице Лупа, налази се спомен-плоча Николи Тесли. 

„Поздрав Николи Тесли при доласку му у Београд” (1892)

 Не знам шта је, је л’ суштина,
Ил’ то чини само мис’о –
Чим смо чули: долазиш нам,
Одмах си нас електрис’о.

На шта жице спроводнице,
Електрика јури широм,
ваздухом ће бити споја
(После можда и етиром).

– Стоји стабло, стоји Српство,
Мајка сваком листу – сину;                         

Најсвежији лист му трепну
па одлети у даљину.

И ти, Тесла, у којем се
Исполинске мисли роје.
Тебе враћа неодоље
Да пољубиш стабло своје.

Београд је данас сретан
Рукујућ’ се српском диком
И открива срце своје
Пред Србином велебником.

Остварена ј` мис`о твоја
Мис’о дивна и голема:
Међу нам’ биће веза,
А даљине нема, нема.

Разумеће листак свежи
Сваку жилу свога стабла,
(Електрика наших срца) 
И без жице и без кабла. 29 
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„Тако је говорио Тесла”/илустровани „ТЕСЛАСЛОВ” 

„Ја сам, као што видите и чујете, остао Србин и преко мора, где се испитивањима бавим. То исто треба да будете 
и ви и да својим знањем и радом подижете славу Српства у свету.” (1892)

„Ја сам Србин. Отац ми је био православни прота у Лици, али ми је драго кад ме и Хрвати своје, и Хрватом зову: 
Та ми смо један народ! (1922)

„Једнако се поносим мојим српским поријеклом родом и мојом хрватском  домовином.”
„Поносан сам што сам потекао из земљорадничког витешког народа, који је у непрестаној и љутој борби за своје 

идеале и европску културу задужио Европу, просвјету и свуда све идеале, заслужио част и поштовање читавог света, 
свијета, а нарочито велике Америке.”

„Једва да је на свету било народа жалосније и теже судбине од српскога. Са врхунца своје славе, када је српска 
држава обухватала највећи део Балканског полуострва и извесне покрајине које данас припадају Аустрији, српски 
народ је уронио после Косовске битке у тешко ропство азијатских хорди које су га прекрилиле. Европа не може 
никад исплатити велик дуг који Србима дугује за тешке жртве што су их они поднели борећи се против варварских 
најезда (...).” (1894)

„Поносан сам да сам Србин и поносан сам да сам Југословен.” 
„Ако будем имао среће да остварим бар неке од својих идеја, то ће бити доброчинство за цело човечанство. Ако 

се те моје наде испуне, најслађа мисао биће ми та да је то дело једног Србина.”

Драгомир Дујмов „Воз савести”
„(...) учитељ Стеван Вукадиновић је уживао у кругу породице Мандић и племићке фамилије Лупа. После 

ручка каруцама су обилазили помашки крај (...). За време вечере појавио се и високи, црни младић са изражајним 
тамним очима (...) нећак оберста Паје Мандића, звао се Никола Тесла (...) на упорно наговарање ујака, почео је да 
говори о својој (...) струји (...) после петогодишњег узалудног покушаја, коначно је пронашао нови изум (...) овај 
догађај се десио приликом једне пријатне шетње у пештанском градском парку (...) одједном, све му је постало 
стопроцентно јасно (...) говорио је о индукционом мотору и о систему преноса са наизменичним струјама (...) своје 
излагање завршио је са једном трагичном причом. Поменуо је старијег брата Данила, који је по Николи, био много 
талентованији и бистрији од њега самога. Но, судбина се умешала у њихове животе (...) за време вечере, ујак Паја 
је замерио што се Матица српска из Пеште преселила у Нови Сад (...). Од тада ни Матица више није била она иста, 
што је негда била.

Помало увређено, наводио је пример свога нећака Николе, који је крајем седамдесетих студирао у Грацу. У свом 
тешком финансијском положају, писмено се обратио Матици српској, молећи за стипендију. Узалуд је доказивао свој 
таленат и наводио своје немило материјално стање. Ко зна из којих разлога или због људског немара, његова молба 
је одбијена (...).”

Драгомир Брајковић „Теслин појмовник”
Владика Георгије, епископ канадски, у писму светом архијерејском синоду Српске православне цркве предлаже 

да се Теслини посмртни остаци пренесу из музеја „Никола Тесла” у Београду и сахране на плато испред Храма 
Светог Саве на Врачару.

Писма Николе Тесле Паји Мандићу 
„Њујорк, 20. октобар 1893.

Драги ујаче,
Ваше писмо од 25. септ. добио сам има или три дана те нађох данас времена да Вам са неколико ријечи одговорим.
Било ми је мило кад сам дознао да сте оставили службу и да сте се одлучили на миран живот са Вашом обитељи 

(...). Ако се овђе успије, новаца ћу стећи доста. На то не мислим ну мило би ми било кад би могао рођацима помоћи. 
Славе сам стекао више него иједан у мојој струци, тако ми сви кажу. Одлику за одликом добивао сам, то ме бодри 
и гони напријед. Ну неколико мисли увјек ми је пред очима. Кад би могао само једну практично развити, сав свијет 
широм би то осјетио. Здравље ми је прилично. Најгоре је што нема добра вина. Ја би га радо платио кад би га могао 
добити у малим флашама, јер у великим флашама незгодно је пошто мало пијем (...).
 Мило ми је да су сви тамо здрави (...) Поздравите најсрдачније све (...).
     Ваш нетјак Никола”
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„Њујорк, 17. маја 1894.
Драги ујаче,
Ваше и Маријино писмо добио сам данас и, ево, са неколико речи да Вам се одазовем и то у преши, јер време је 

скупоцено. Немојте се бринути ради вина, дочепао сам се приличнога,  некакав француски изум, добро није, али 
могло би и горе бити.

Намеравам тамо наскоро и мило ми је да ћете бити у Помазу јер моћи ћу Вас тамо посетити.
Послати ћу књигу Пери овај који дан а Вама шаљем један број великог магазина „Центури” (столеће) у ком су 

преведене неколике Змајеве песме. По успјеху судим да сам тим мојим чланком више користио Српству него радом 
на пољу електрицитета.

Успјевам врло добро и једна нова машина за осветљење сад је већ готова. Надам се великом успјеху кад се ове 
машине почну уводити.

Поздравите најсрдачније све рођаке и пријатеље. Писао би Марији, али некако не да ми се ступити у 
кореспонденцију са дамама.
        Ваш Никола”

Родбинске везе Николе Тесле са племићком породицом Лупа у Помазу
Нађа Мандић-Мадаи је унука Теслиног ујака Паје Мандића (царско-краљевског 

пуковника) који се оженио у Помазу са Паулином Лупом. Њен покојни отац Милан 
Мандић у својој спољашњој, физичкој појави много је личио на Теслу. Паја Јовановић 
је нацртао портрет др Милана Мандића (1874-1969) када је био у гостима код  
велепоседника Милана Мандића у Помазу.

У Помазу, на бившем дому чувене племићке породице Лупа 1994. године откривена је 
спомен-плоча великану електротехнике Николи Тесли.

* Петар Лупа  (1838–1904) помашки племић, по занимању инжењер; делегат Горњег 
Дома  угарског Парламента; члан Слободоумне странке; власник острва Лупа. 

Тихомир Вујичић

Милош Ћоровић „Писма из Будимпеште”
„Опседнут источњачком музиком кренуо је 1975. године у посету Персији (Ирану), на конгрес на који је био 

позван. Августа 19. задоцнио је на мађарски авион који је кренуо на време, па се укрцао на чехословачку летилицу 
која је у Техерану пред само слетање пала. У Будимпешту је доспео само Тихомиров прах, који је сахрањен на улазу у 
Саборну сентандрејску цркву, заједно са неизбежном фрулом, коју је покојник стално носио са собом.”

Стојан Вујичић „Преображење” ( 20. 08. ’75 )

брату Тихомиру
који је погинуо у авионском удесу
код Дамаска у преображенској ноћи ’75
утопио се у месечину
саплео се о кумову сламу
зарежао у зенице ништавилу
рикнуо на таму
сукнуо к’о дуга репатица
блеснуо занесен
вечни крајпуташу
и проломио се                                                   
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до бездана свода                                             
верући се по звездама
сад ћурликом задиркујеш
звонке небеске биљуре
чувај се
већ сам ти на трагу                                                                   

Мирослав Брцан „Ансамбл  Вујичић”
(...) почели смо баш овде у Помазу на храмовној слави Ђурђевдан, када се окупи сила народа. Наши стари су 

свирали, а ми као клинци гледали и упијали шта они раде. Ишли смо у музичку школу и чекали наш тренутак. На 
једној од слава дошао је прави моменат, узели смо инструменте 
и засвирали. Није нам било тешко, јер ми смо одрасли у тој 
атмосфери, упијали то музичко наслеђе. Знали смо и Тихомира, 
био је прави виртуоз и боем, виђали смо га редовно на нашим 
славама. Имао је огроман капут који, кад би отворио у великом 
унутрашњем џепу, сигурно је имао 4-5 фрулица, изабрао би 
једну и почео невероватно да свира (...) видео је у нама неку 
фантазију и тада нам је рекао: „Ја ускоро путујем за Дамаск, а 
кад се вратим, онда ћемо се чешће виђати.” Нажалост, више се 
никада није вратио (...).

Арчибалд Рајс
Швајцарац, Немац по пореклу и Јеврејин по крви. Српска влада га је позвала 

да истражи почињене злочине аустроугарске војске над српским живљем у Мачви, 
Подрињу и долини Јадра. Почетком септембра 1914. године дошао је у Ниш, где 
га је примио Никола Пашић, који му је дословно рекао: „Требамо једног искреног 
пријатеља, који зна посматрати. Пођите на фронт. Отворите очи и уши и кажите 
онда свету шта сте видели и чули.” Као научник и извештач 
са фронта, Рајс је прошао сва ратишта српске војске, од 
1914. до 1918. године, а као објективни посматрач, први 
је светску јавност упознао са зверствима непријатељске 
војске. Злочини бугарске окупационе војске 1915–1918. 
године по бруталности и начину извођења, превазилазили 

су све оно што је Рајс до тада видео. Њих су делегације земаља, на мировној конференцији 
у Паризу 1919. године, оквалификовале као најтеже у целом рату. 

Он је одушевљен понашањем и самилошћу српског ратника, који не жели да се свети. 
„Ти сељаци, та велика деца са златним срцем, нежно 
извлаче из својих торби последњи залогај хлеба и дају га 
гладном непријатељу” написао је Рајс у књизи „ Живела 
бесмртна Србија”.

После завршетка рата, Рајс је одлучио да трајно остане 
у Србији и са Србима. На Топчидерском брду подигао је скромну вилу. Живот је 
наставио у дружењу са ратним друговима, писањем и објављивањем књига.  Једна од 
њих је и политички тестамент  „Чујте Срби” објављена пред смрт 1928. године. Умро 
је 8. августа 1929. године. Рајс је упамћен као један од најискренијих и најоданијих 
пријатеља које је Србија имала у својој дугој и бурној историји.

Рајсов аманет да му тело буде сахрањено на Топчидерском гробљу, а срце на 
врху Кајмакчалана, његови другови су у потпуности испунили. На каменој урни 
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су уклесали речи: „Овде, у овој урни, на врху Кајмакчалана, златно срце спава, пријатеља Срба из најтежих дана 
Швајцарца Рајса, ком’ нека је слава.”

Спортисти
Најпопуларнији спортови у Србији су фудбал, кошарка, одбојка, рукомет, а у последње време и тенис. Србија 

се први пут појавила на Олимпијским играма 1912. године. Фудбалски клуб „Црвена звезда” освојио је 1991. 
године титулу клупског првака света. Кошаркашки клуб „Партизан” освојио је титулу првака Европе 1992. године. 
Кошаркаши су три пута били европски прваци. Одбојкашка репрезентација Србије и Црне Горе освојила је златну 
олимпијску медаљу 2000. године, док су ватерполисти више пута били светски прваци и олимпијски вицешампиони. 
Најуспешнији тенисери протеклих година су Новак Ђоковић, Ана Ивановић, Јелена Јанковић, Јанко Типсаревић. 

TУРИЗАМ 
(туристичке дестинације Србије)

Природне реткости у Србији

Ђавоља варош је једно од нових светских чуда, чини га преко 
200 чудесних земљаних кула, високих 2-15 м, а широких 0,5-3 м. 
Наука тврди да су настале ерозијом земљишта и да слична појава 
постоји још само у америчкој Башти богова. Народ, пак, упорно  
чува познату легенду о уклетим скамењеним сватовима. На 
обронцима Радан планине у близини Куршумлије, осим стубова 
постоје два извора изузетно минерализоване и киселе воде. Из 
Ђавоље воде се никако не сме пити. Мистика Ђавоље вароши се 
непрестано шири. Последњих година посетиоци су открили да су 
после боравка у вароши пуни позитивне енергије, чили, весели, 
као да су се подмладили. Осећају магнетизам планине.

Ђавоља варош је дуга 1 километар. Стављена је под заштиту 
државе 1959. године. Ту се налазе и окна саских рудника из 13. века и Црква Света Петка.

Радан планина и Ђавоља варош имају своје дивље становнике – 
дивокозе, вукове, јелене и срне, гуштере, муве, медведе и понеку змију.

Прерасти су природни камени мостови, заштићени  законом. Претпо-
ставља се да су настали обрушавањем пећинских таваница (према 
Цвијићу) или деловањем река понорница. Ваља прераст налази се код 
Мајданпека. Три прераста постоје код Неготина (Капије Вратне).
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Уврнуте шљиве налазе се око цркве брвнаре код села Пролом, општина 
Куршумлија. Предање вели да је српска војска кнеза Лазара ту  застала и причестила 
се. Шест пута су током  тог обреда око цркве обишли. Како се војска кретала, за 
њима се окретало све, па и стабла шљива. За 620 година генерације шљива су се 
посушиле и биле повађене. Младице се, пак, увек изнова увијају спирално на исти 
начин. Наука засад нема логично објашњење.

• Тврђаве – сведоци бурне прошлости •

Маглич је најочуванија и најлепша тврђава Србије. Средњовековни град са 7 кула 
налази се на десној обали Ибра. Претпоставља се да је твржава грађена у 13. веку 
и служила је за одбрану манастира Студеница и Жича. Након пада под турску 
управу постаје седиште нахије. 

Соко град је злогласно мучилиште правосла-
ваца у турско доба. Ову тврђаву у западној 
Србији Турци су коначно 1867. године пре-
дали кнезу Михаилу Обреновићу. Данас је у 

рушевинама. Постоје остаци бедема и кула, а у самој  утврди подигнут је бетонски 
плато и велики крст. У подножју града налази се манастир Светог Николе. Данас 
је то највећи манастир после Хиландара. 

Београдска тврђава је срце српске престонице. Због Калемегданског парка је 
зову Калемегданска тврђава. Подигнута је почетком првог миленијума. У 2. веку је 
римски каструм; у 6. и 7. веку византијски каштел; у 13. и 15. веку средњовековна 
утврђена престоница српске деспотовине; у 17. и 18. веку аустријска и турска 
артиљеријска утврда. Крајем 19. века претворена је у парк. Данас се овде налазе 
Војни и Природњачки музеј, зоолошки врт, спортски терени, цркве, уметнички и 
музички павиљон и други.

Петроварадинска тврђава је Дунавска љубимица уклетника. Грађена је 1692-
1780. године Простире се на 4 нивоа и 16 км подземних тунела-лагума. Сат на 
тврђави је атракција и прича за себе. Велика казаљка показује сате, а мала минуте. 
Више од 200 уметника чини највећу колонију уметника у Европи. Лети се на 
тврђави одржава највећи и најбољи музички фестивал у Европи „EXIТ”.

Голубац: Ова средњовековна тврђава налази 
се у Националном парку Ђердап. Први пут се спомиње у време ратовања цара 
Душана са мађарским краљем Робертом Анжујским. Голубац је дуго био уточиште 
угарских владара. Под турском влашћу је 
од 1427. до 1867. године. Са Лепенским 
виром ствара туристичку целину. Голубац је 
једриличарски центар Србије.

Смедеревска тврђава је једна од највећих у Европи. Тврђава је подигнута 1428-
1430. године у доба владавине деспота Ђурђа Бранковића. 1459. године пала је 
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у руке Турака. У Малом граду је владарски двор, а у Великом граду налази се комплекс митрополије и објекти за 
становање. Мали град опасује 6, а Велики град 19 кула. За време Првог светског рата стари град су Аустријанци 
бомбардовали док су га у Другом светском рату рушили  и енглески бомбардери.

Нишка тврђава у 15. веку постаје турска државна грађевина која служи султану. 
Губитком Београда (1717) седиште пашалука премештено је у Ниш. За смештај 
војске изграђено је 1718. године ново утврђење Хисар. Данашња нишка тврђава 
подигнута је тек на изграђеном Хисару. Бедем је зидало 400 зидара.

Тврђава у Бачу спада у тзв. водене градове, јер је са свих страна била опкољена 
реком, а прилазило јој се покретним мостовима. Тврђаву су подигли Мађари. 
За време Арпадовића, Бач постаје црквено седиште надбискупије. Године 1526. 
пада под управу турских освајача (до 1686). У Бач вреди доћи због тврђаве, 
Фрањевачког самостана, манастира Бођани, језера Провала и турског купатила 
(хамам), јединог у Војводини.

• Археолошка налазишта • 

Људске насеобине на тлу Србије сежу до доба палеолита, 
40 000 година п.н.е. У античко доба на територији данашње 
Србије рођено је 17 римских императора, што чини петину од 
њиховог укупног броја.

Винча је праисторијско насеље са 9 грађевинских хоризонта. Насељена је у време 
старијег неолита, око 5500–5000. година п.н.е. Становници су живели у полуукопаним 
колибама шаторастог изгледа.

Лепенски вир је средиште једне од најзначајнијих праисторијских култура из времена 6500–5500. година п.н.е. 
У средишту насеља налази се пространи трг који је био место обављања разних ритуала. Око огњишта су биле 
смештене скулптуре великих облутака који приказују људску фигуру на којој је првобитно обликована само глава. У 
каснијој фази на људским фигурама су угравиране загонетне представе: знаци слични координатном систему, скице, 
слова, бројке.

Виминацијум, данашњи Костолац, био је римски град и војни логор од 1. до 6. века. Цивилно насеље уз логор 
у време Хадријанове владавине (117–138) стиче статус муниципијума, града са високим степеном  аутономије. До 
сада је пронађено преко 14 000 гробова. Град је више пута пустошен 
у најездама Гота, Хуна и Авара. Унутар и око града откривени су 
амфитеатар, монументалне зграде, раскошне терме, итд.

Гамзиград: император Галерије Максимилијан у 3-4. веку подигао 
је палату себи и својој мајци Ромули, по којој ју је и назвао Феликсу 
Ромулиана. Палату окружују снажни бедеми. После провале Гота 
и Хуна постаје мало византијско насеље. Гамзиградски дворац је 
последњи пут оживео као утврђено место, словенско насеље у 11. веку.
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Старчево: на овом локалитету откривене су јаме кружног и елипсоидног облика (земунице). Међу земуницама, 
откопано је неколико гробова са покојницима у згрченом положају. Главна одлика старчевачке културе је њена 
керамика сликана белом, црном и црвеном бојом.

Дијана: римски каструм подигнут је  почетком 1. века. Додавањем бедема добија коначан изглед у 4. веку. Разарају га 
Хуни, Авари и Словени. Био је економски центар са луком и пристаништем. Ископавања трају и данас.

Трајанова табла је натпис уклесан у стени поред Дунава, у Ђердапској 
клисури. На основу натписа претпоставља се да је део ђердапског пута 
у Доњој клисури изградио Трајан у оквиру припрема за рат против 
Дачана. У преводу са латинског, на Трајановој табли пише: „Император 
цезар, син божанског Нерва, Трајан Август, победник над Германима, 
велики понтиф, четири пута постављен за трибуна, отац домовине, 
конзул по трећи пут, планине је исклесао и поставио греде од којих је 
направљен пут.”

Понтес: остаци Трајановог моста на Дунаву и римског каструма Понтес. Функција Понтеса од 1. до 6. века била је 
одбрана овог дела лимеса. У античком утврђењу и око њега формирана су средњовековна насеља из 9-14. века.

Сирмијум је данашња Сремска Митровица. Основан у 1. веку, свој 
врхунац доживео је 294. године када је био проглашен једном од 4 
престонице Римског царства. Систем путева, аквадуката и војних 
утврђења, остаци царске палате, терми, позоришта, хиподрома показују 
да је овај град био центар провинције Паноније. У граду и његовој 
околини рођено је 6 римских императора.

Медијана је изграђена почетком 4. века у време Константина Великог, 
као резиденција у којој су боравили римски цареви приликом посете 
Наисусу. Централни простор заузимала је вила која је захватила 
површину од 6000 квадратних метара. Луксузне грађевине од чврстог 
материјала са стубовима, декорисане су мозаицима и фрескама. До данас 
је откривено око 80 грађевина. Централни објекат летњиковца је вила 
са перистилом украшена подним мозаицима. Крајем 4. века Медијана је 
тешко страдала у пожару, а потпуно је уништена у време најезде Хуна.

Царичин град је најзначајнији византијски град у унутрашњости 
Балканског полуострва. 

Цар Јустинијан, који је потекао из јужне Србије, одлучио је да у 
родном крају подигне град који ће величати његово име. Град је био 
црквено средиште целог северног Илирика. У њему је, поред профаних 

објеката, откривено и 10 базилика.30

• Салаши Војводине •

Мокринска етно-кућа „Ђерам” позната је по винима, лиснатом сиру, 
шункама, штрудлама, тамбурашима. Објекат је типично сеоски, саграђен 
од набоја 1925. године. У оквиру објекта налази се и грнчарска радионица. 
У оквиру етно-куће припрема се зимница и пече ракија на традиционалан 
начин.
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Рокин салаш се налази на обали Лудашког језера. Вредност салаша је у 
очуваном оригиналном изгледу панонске троделне куће од набијенице са 
тршчаним кровом. И дан данас се могу користити фуруне и огњишта под 
отвореним оџаком.

Перков салаш се налази код мана-
стира Гргетек. Посебна атракција 

овог салаша је велика колекција старих фотографија, старе опреме и алата за 
обраду земље, старог намештаја и ручно прављених прекривача за кревете, 
старих преко два века. Окружење салаша краси манастир Гргетек, један од 
најстаријих и најлепших у Србији.

Етно-парк Мајкин салаш налази се на Палићу. Етно-
парк се састоји од два салаша: Мајкиног и Цветног, затим 
рибњака, мале ергеле и воћњака. Мајкин салаш је ресторан 
домаће кухиње. За добру атмосферу задужен је тамбурашки 
оркестар  „Невен”.

Салаш 84 у Жабљу има историјску вредност, јер се 
у непосредној близини налазила вила Милеве Марић-
Ајнштајн. На месту где је некада била вила, остао је само 
један стари дуд, испод којег су Милева и Алберт седели и 
смишљали теорију релативитета.

Салаш 137 налази се код Новог Сада. Школа јахања ради у оквиру коњичког клуба  „Јастреб”. Ту су још и „Сафари 
клуб” и „Слоу фуд”. Може се провозати фијакером, играти одбојка итд.

Салаш 264  Каприоло (Срндаћ) салаш се налази у Бачкој Тополи. На салашу, који је спој модерног и традиционалног, 
налазе се ловачки дом и ресторан. Специјалитет куће је срнећи паприкаш, а служи се директно из казана. Стогодишњи 
дуд има централно место и доминира двориштем.

Етно-фарма салаш Стојшић основан је 1931. године. 
Централни део је кућа са тремом и помоћним објектима. 
Стари дуд прекрива летњу башту. Наоколо су стабла 
багрема, ораха и тополе. На 10 јутара обрадиве земље 
налазе се 3 јутра јабука, шљива, крушака, дуња, вишања и 
осталог воћа. Етно-фарма гостима нуди домаћу кухињу.

Дида Хорњаков салаш налази се у  непосредној близини 
Сомбора. До њега је најлакше доћи фијакером. На простору 
од 1,5 хектара смештен је салаш, летња кухиња, штала, 
ђерам, кокошињац, чардак. У кухињи се може пробати 
свечани бачки ручак.
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• Српске Свете горе •

Овчарско-Кабларска клисура

У клисури су бања, језеро и 9 манастира, две капеле и једна црква. 
Приликом одлучивања о прављењу прве цркве у клисури, вели 
легенда, испод самог врха Овчара увис је бачена круна. Полетела је 
високо, закачила врх, одскочила, закотрљала се ка другом, потом и 
трећем вису.  Зауставила се код саме реке. Тако је текла и градња, испод 
манастира Сретење, нешто ниже Света Тројица, потом и осталих 
светиња. Клисура је привлачно место за пустињачко монаштво. 
Многобројне пећине на  литицама Каблара погодне су за аскезу. Око 
великих манастира постојале су многобројне испоснице. 

Фрушкогорски манастири припадају Националном парку Војводине. Фрушка гора је планина у Срему. Красе 
је многобројни виногради и велики број српских манастира. (види градиво за 7. разред)

Манастири Косова и Метохије (види градиво за 6. разред.)

• Национални паркови •

На планини Тара се одржава Школа пријатељства „Наша Србија”, традиционално дружење деце српске 
националности из целог региона. Кроз посебан програм назван „Српски код” деца уче о српској традицији, 

култури, вери, историји и српском језику. Бројне креативне 
радионице раде у „духу српства”.

Златибор  је  планина  у  Србији  јужно  од  Ужица.
 Највиши врх је Мучањ (1534 м), Муртеница (1462 м), Чигота 
(1422 м). 

Најдужи тунел на прузи Београд-Бар износи 
6180 метара. Национални парк је погодан за 
зимске спортове и климатска летовалишта, као 
што су Партизанске воде.

Нови Сад

Београд

Приштина

НП ФРУШКА
ГОРА

НП ЂЕПДАП

НП ТАРА

НП КОПАОНИК

НП ШАР
ПЛАНИНА
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Копаоник је највећи планински масив Србије. Највиши врх 
националног парка је Панчићев врх (2017 м). Највећа рудна 
област у Србији: оловно-цинкана руда; сребрна руда (Трепча); 
пирит, бакар, гвожђе, молибден, антимон.

• Језера Србије •

Ђердапско језеро је вештачко акумулационо језеро на Дунаву у источној 
Србији, на граници са Румунијом. Настало је 1972. године када су тадашња 
Југославија и Румунија изградиле „Ђердап један”. Лежи на Ћердапској 
клисури, а на његовој обали простире се истоимени национални парк. 
Туристичке манифестације овог драгуља су: „Ловачки сусрети с вуком”, 
„Јоргован фест”, „Етно фестивал” у Голупцу, „Златна бућка Ђердапа”. 

Перућанско језеро пружа се реком Дрином, која је заједно са реком Врело 
у акцији избора 7 српских чуда природе проглашена за прву природну 
лепоту Србије. 

Зворничко језеро налази се на зеленој и чистој Дрини, а настало је 
изградњом хидроелектране Зворник. Лева обала језера припада Босни и 
Херцеговини, а десна Србији. 

Палићко језеро је једно од најомиљенијих излетишта. У великом парку 
је „Летња позорница” где се  одржава Међународни филмски фестивал. 
Палићки зоолошки врт највећи је и најпосећенији у Србији.

Власинско језеро налази се у југоисточној Србији, на територији општине 
Сурдулица. Највеће је и највише вештачко језеро у Србији. Природне 
лепоте и реткости власинског краја које чине планине, клисуре, водопади, 
извори, реке, флора и фауна, клима и тишина планинске природе, чине ово 

место идеалним за боравак 
у различитим периодима године. Подизањем нивоа воде, приликом 
пуњења језера, са дна се подигао тресет дебљине 30-100 центиметара, 
продукт вековног распадања маховине тресетица, формирајући 
велика пливајућа острва од тог материјала. У свету постоји само једно 
слично језеро у Шкотској.
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 • Водопади Србије •

Бељанички бук се налази на 11 км од Жагубице, где је врело Млаве. Река Цетина (код Ваљева) 
богата је лепим водотоковима. 

Крупајско врело налази се код села Крупаја (код 
Деспотовца). Кроз Кањон Брњице није препоручљиво 
кретање на своју руку, што због неприступачности, што 
због честе појаве змија отровница. 

Водопад на Моравици налази се у центру 
Ивањице. Направљен је 1911. године у склопу 

хидроелектране у Србији која је још увек у функцији. На Моравици је 1904. 
године изграђен камени мост на принципу клинова који је један од највећих 
једнолучних мостова на Балкану. 

Таорска врела су највећа туристичка 
атракција Косјерића. Велико врело 
(Лисине) најприступачнији je и због тога 
најпосећенији водопад. Свега неколико 
километара даље су кањони Ресаве и Ресавска 
пећина. 

Стањинац сe налази у непосредној близини села Стањинац (на путу Књажевац-
Пирот). Вода у  њему је пијаћа. Изнад водопада налази се манастир Стањинац. 

Врело 365 је водопад који представља ушће 
реке врело у Дрину. Река Врело је позната још као и „река година”, јер је дуга 365 
метара, колико  година има дана. Извире испод планине Таре. Налази се на 13 км 
узводно од Бајине Баште на Дрини. 

Бели извор је водопад изузетне природне 
лепоте на путу од Мајданпека ка Бору. Једини 

начин да кренете ка водопаду је да замолите љубазног домаћина да пређете 
кроз његово двориште, јер пут заиста пролази кроз његово имање. Воде слапа 
Дубоке настају из два извора. Први је повремени извор реке понорнице која 
протиче кроз Дубочку пећину, а други је поток који протиче са десне стране 
од самог улаза у пећину. Поред водопада, препоручује се и обилазак Дубочке 
пећине. Ова туристичка места налазе се на путу од Кучева ка Мајданпеку на 
деветом километру.
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• Виноградарство •

У Србији се данас производи преко 700 врста вина. Главнина винограда је дуж река Тимок, Морава, Бистрица, 
Бели Дрим, Сава, Дунав, Тиса.

Српски вински рејони су Суботичко-хоргошки; Сремски, Банатски, Поцерски, Шумадијско-великоморавски, 
Тимочки, Западно-моравски, Нишко-јужноморавски, Метохијски. 

Александровац гаји тамјанику и прокупац 
(рскавац), најстарије аутентичне сорте грожђа у 
Србији. Гаје се и жупски бојадисер, смедеревка, 
жупљанка и др. На чувеној Жупској берби прави 
се винска улица и јединствена фонтана вина из 
које се 3 дана бесплатно служи.

Књажевац: заступљене сорте су црни бургундац, 
прокупац, пловдина, смедеревка, вранац итд.

Неготин: негују се багрина, зачинак, прокупац, 
вранац, смедеревка.

Опленац: краљевска породица је веома заслужна 
што се слава опленачких вина проширила 
широм Европе. Гаје  се сорте прокупац, вранац, 
смедеревка.

Смедерево: водећа сорта је смедеревка, крштена 
именом града.

Вршац: квалитетна вина су бела стона вина 
(Банатски ризлинг). Овде делује и Вински 
витешки ред „Свети Теодор” који је име добио 
по заштитнику града.

Сремски Карловци: вино бермет је још пре 150 
година изложено у САД-у и било је на винској 
карти Титаника. И данас се гаји стара сорта 
португизер од којег су некада прављена вина 
аусбрух и бермет. Бермет је специфично ликерско 
вино, налик на италијански вермут, али произведен друкчије, мацерацијом више од 20 различитих трава и зачина.

Палић: традиционално је гајена кадарка, сада кевидинка. Овдашњи витешки вински ред „Арена Сабаткиензе” 
негује старе винске ритуале и високу културу пијења вина. Светковина „Бербански дани” увек је крајем септембра.

Велика Хоча: са 12 цркава у српској енклави, прављење врхунских метохијских вина у манастирској виници је 
монашко послушање.

Тимочки
рејон

Банатски рејон
Сремски рејон

Суботичко-хоргошки
рејон 

Шумадијско-великоморавски
рејон

Поцерски
рејон

Нишавско-јужноморавски
рејон

Косовско-метохијски
рејон

Западно-моравски рејон
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Календар винских светковина

Фебруар: Освећење винограда „Свети Трифун” – Ириг
            Дани вина – Ириг
             Сајам вина, ракије, пршуте и сира – Књажевац
Март: Сајам младог вина – Врдник
Април: „Бахус”, међународни фестивал вина – Нови Сад
Мај:  „Ин вино”, међународни фестивал вина – Београд
Септембар: Грожђебал – Апатин
  Берба грожђа – Вршац
  Бербански дани – Палић
  Жупска берба – Александровац
  Карловачка берба – Сремски Карловци             
  Пудраски дани – Ириг                                                           
  Смедеревска јесен – Смедерево
  Винска јесен – Књажевац
Октобар:  Опленачка берба – Топола
  „Вино Фест” – Београд
Новембар: Београдски сајам

• Вашари, сајмови, фестивали •

У Шапцу је најпознатији вашар, који се сваке године одржава на Малу Госпојину и траје 4-5 дана. Такмичење у 
хумору и сатири зове се „Чивијада”. Филмски мјузикл „Гуча” приказује Драгачевски сабор трубача и атмосферу 
највећег вашара на Балкану. Познате композиције за трубаче су „Са Овчара и Каблара”, „Ђурђевдан”, „Месечина” 
итд. Највећи међународни музички фестивал на Петроварадинској тврђави у Новом Саду 2001. године је ЕXIT 
(ЕГЗИТ). 

БЕМУС или Београдске музичке свечаности је музички фестивал 
основан 1969. године, а одржава се у октобру. Представља смотру 
достигнућа југословенских и иностраних музичких уметника, 
оркестарских, камерних и хорских састава, опера и балета. БИТЕФ 
или Београдски интернационални театарски фестивал у организацији 
београдског позоришта Атеље 212  постоји од 1968. године. Сваког 
септембра приказује нове позоришне тенденције у свету. Стекао је 
углед у позоришним круговима света као трагачки фестивал, авантура, 
модерно схватање традиције. 
Неготин: „Мокрањчеви дани”; Лепосавић: „Великогоспојински сабор 

народног стваралаштва”;  Деспотовац: „Дани српског духовног преображења”.

Манифестације у Србији у вези са храном:
– пршутијада на Златибору у јануару
– сланинијада у Качареву у фебруару
– кобасицијада у Турији (кобасица дуга 2025 м)
– роштиљијада у Лесковцу у септембру (пљескавица тешка 33 кг)
– патлиџанијада у Нерадину
– пасуљијада у Краљеву
– купусијада у Мрчајевцима
– Светско првенство у туцању јајима у Мокрину око Васкрса
– „Парастос дуду” (ракијада у Ковиљу) 
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– „Златни котлић Ковина”
– „Лицидерско срце” 
–  Грожденбал у Сремским Карловцима

Необичне манифестације у Србији:
– Љубичевске витешке коњичке игре у Пожаревцу
– Светско првенство у лагању
– Смотра фијакера у Кулпину
– Мундијал у борби гусака

„СВИРАЈ, ТРУБО, СВИРАЛА ЗАДУГО, НА ВЕСЕЉЕ И НА НИШТА ДРУГО”
Гуча (сабор трубача) представља  празник трубе. Одржава се од 1960/1961. године.

Обавезна песма је „Са Овчара и Каблара чобаница проговара: Српски 
кнеже, прими наске у редове србијанске” – коју су певали у 19. веку они 
који су у Србију долазили као добровољци да се боре против Турака. Друга 
обавезна мелодија је народна песма „Бледи месец загрлио звезду Даницу”. 
По жељи се свира коло и један марш. Програмски садржај сабора проширен 
је и момачким надметањем (скок удаљ, увис, бацање камена с рамена, рвање 
у кости, гађање јабуке), драгачевском свадбом, избором најлепше народње 
ношње, играча итд. Сабор полако прераста у светску психијатријску 
болницу. Главни лек је труба и купус. Ником ништа не фали, ко никад није 

певао, запеваће, ко није играо, заиграће, а онај ко није знао ни најрођенијег да загрли, загрлиће овде некога. Овде 
су сви само сабораши. У Гучи побеђује само музика. Друге музичке манифестације: у Сокобањи се слави празник 
хармонике; у  Дероњама  празник тамбуре; у Прислоници празник фруле; у Београду празник гајди.

БЕОГРАД – ГЛАВНИ ГРАД   

Храм Светог Саве на Врачару
Изградња је почела 1935. године. После дужег прекида рада 12. маја 1985. године полагањем повеље у освећене 

темеље храма наставља се градња ове српске светиње. Патријарх српски господин Герман одржао је свечану беседу:
„(...) неизмерна је наша благодарност Богу што нас је наоружао стрпљењем, трајном надом и упорним веровањем 

да  ћемо дочекати и данашњи дан, дан настављања зидања спомен-храма светитељу Сави (...) Благодарећи светосавском 
духу и Лазаревом опредељењу за царство небеско, и наши дивни преци могли су да сачувају своје национално име, 
своју веру, свој језик, своје обичаје, своје хришћанско православно светосавско биће (...) настављамо, с Божјом 
помоћи, онде где су наши оци били ратом заустављени. ”
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Београд ТОП 10 :
– Храм Свег Саве
– Трг републике, Кнез Михајлова улица 
     и Косанчићев венац
– Београдска тврђава
– Скадарлија (боемска четврт)

Стара четврт срске вароши неодвојиви је део историје културе, „обичан стрми кривудави сокак усред Београда”, 
циганмала, „живи музеј”, београдски Монмарт.

На иницијативу града Париза Скадарлија и Монмарт су се 1977. године званично 
побратимили. До данашњег дана Скадарлија је остала једна од кључних туристичких 
атракција Београда. Има свој Кодекс, симболи су јој штап, каранфил и шешир, има своју 
заставу.  

Дворови: Краљевски, Бели, Стари, Нови двор

Бомбардовање Београда               
– камена и гвоздена ђулад на калемегданској тврђави сведоци су рушења овог града
– Турци су 1862. године четири и по сата бомбардовали варош
– октобра 1915. године на град је бачено 30 000 граната   

– 6. априла 1941. године (на Васкрс) у операцији „Страшни суд” погинуло је 4000 Бео-
грађана, а рушењем Народне библиотеке нестало је  много средњовековних рукописа

– од априла (на Васкрс) до септембра 1944. године англо-амерички авиони бомбардују 
Београд

– од марта до јуна 1999. године НАТО  бомбардовање познато је у Србији  као  „Мило-
срдни анђео”. У акцији гађани су војни и цивилни објекти: мостови, рафинерије 
нафте и зграда телевизије итд. 

– Ада Циганлија
– Планина Авала
– Топчидерски парк
– Земун, Гардош
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САВРЕМЕНА СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ

Теме за размишљање и разговор помоћу књижевних дела 
(опште понављање градива):

„О пореклу”  (Десанка Максимовић)
 

„Спомен Светитеља Саве” ( Стеван Каћански)

Где и ко слави Светог Саву? Зашто га славимо?
Опиши вашу школску славу.

Ја знам ко сам
по звону
што са задужбина немањићких пева,
по јасности његова гласа, по томе
што ме од Студенице до Милешева
прадедови гледају с иконостаса
и што сваки у руци држи храм.

Ја имам
светитеља оца и деда,
имам светитеља за кума,
и на небесима
све Сухој планини од громада
преко Ситнице до Раса и Хума
моја лоза влада.

Ја знам ко сам
и по мржњи бесомучној
којом ме злопакосни гоне одвајкада,
знам по томе колико сам Угру
пред очима црн
и по томе колико трн
у сан Византији моја моћ забада.
Ја знам ко сам
и по пријатеља својих господству,
и по благородности њихова лика
и слави им копља и штита.
Са свецима и краљима ја сам у сродству,
о мом пореклу из књига староставних 
владар на далеком двору 
и летописац у манастиру чита.

(...) Дунав се ори, Сава се разлеже,
Адрија даљње јеку одговара,
Атонска гора воштанице жеже,
Хиландар славни и Србија Стара (...)

Ал’ дух освећен светитеља Саве
К’о јасна звезда над Србијом трепти,
Па за то народ у храмове лети,
Да свето име светитеља славе (...)

О, свети Саво, молимо те данас:
Позри на твоју Србадију листом!
Смиреним срцем, с целом душом чистом
Клањамо с’ теби, а ти Богу за нас!

?

?
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„Жича” (Васко Попа)

„Симонида” (Милан Ракић)

„Горски вијенац” (Петар Петровић Његош)

Бадње вече (Владика Данило и игуман Стефан сједе код огња, а ђаци, весели, играју по кући и налажу бадњаке)

Игуман Стефан: Јесте ли их, ђецо, наложили, 
  у пријекрст ка треба метнули?
Ђаци: Наложили, ђедо, ка’ требује, 

 пресули их бијелом шеницом, 
 а залили црвенијем вином.

Игуман Стефан: Сад ми дајте једну чашу вина, 
 ма доброга, и чашу од оке,
 да наздравим старац бадњацима.

(Дају му чашу вина, он наздрави бадњацима и попи је)
  Бог ада прости, весела празника!
  Донесите, ђецо, оне гусле, 

 душа ми их ваистину иште, 
 да пропојем, одавно нијесам.
 Не прими ми, боже, за грехоту, 
 овако сам старац научио.

(Дају му ђаци гусле и игуман поје)
  Нема дана без очнога вида 

 нити праве славе без Божића!(...)

Ископаше ти очи, лепа слико!
Вечери једне, на каменој плочи,
Знајући да га тад не види нико,
Арбанас ти је ножем избио очи.

Али дирнути руком није смео
Ни отмено ти лице, нити уста,
Ни златну круну, ни краљевски вео          
Под којим лежи коса твоја густа.

И сад у цркви, на каменом стубу,
У искићену мозаик-оделу

Док мирно сносиш судбу твоју грубу,
Гледам те тужну, свечану и белу;

И као звезде угашене, које 
Човеку ипак шаљу светлост своју,
И човек види сјај, облик и боју
Далеких звезда што већ не постоје,

Тако на мене са мрачнога зида,
На почађалој и старинској плочи,
Сијају сада, тужна Симонида,
Твоје већ давно ископане очи (...)

Црвена госпођо Жичо
Из мога срца излазиш
Корачаш седмовратна
У пратњи свог женика сунца
По зрелим таласима жита
И стојиш на самом врху
Изабраног троугла у пламену
Пркосиш и сунцокрету

И житоскврнитељу
Из два царска угла под тобом
Корачаш у правцу своје висине
И високе љубави
У једино могућем правцу
Корачај љубим ти корака
Црвена госпођо Жичо
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Обнови знање стечено од 5. до 8. разреда везано за српске божићне обичаје
(Господњи празник, здравице, обредни предмети, јеловник, Вертеп итд).

Драгомир Дујмов „Раскршће”

(...) необична светлост (...) појави се жена са звезданим 
ореолом око главе у плавој одори (...) очима разасипала је 
блаженство (...) благосиљала вејавицу (...) лик жене исчезну. 
Међу голим гранама липе угледаше икону о коју се није хватао 
снег. Управо на оном месту где је жена ногама дотицала земљу, 
шикну вода усред циче зиме кренуше два млаза (...) управо се 
појавила Богородица (...) доцније на месту, званом Водица, 
где се указала Богородица, подигнута су два крста. Један за 
православне, други за католике (...).

Живјети на граници (Предраг Степановић)

(...)У недељу иза Видовдана ишли смо редовно у цркву. Ја сам био ђак (...) редовно се служила служба, црква је 
била пуна народа. Служио је Јован Бешлић, мохачки прото. Кад смо изашли са службе, а жандари пред вратима стоје. 
Чекају. На црквени врати. И ома су нам учитеља у’ватили. Лазар Плавшић се звао (...) био неки деда Драго Панић, па 
он ће сад жандарима почет да говори, да зашто, па немојте га дират, није он крив ничему. А оно њега кундаком у прса 
и стари се лупи о зид. И учитеља отерају (...) Тај дан ручак није треб’о никоме. Жандари су ишли по бољим кућама 
и купили Србе за интернирање.Било је у Мохачу тамбурашко друштво, те су све по’ватали и однијели (...). Онда су 
донијели из Кишфалубе кишфалупског попа Михалџића (...) тај поп је имо брата генерала, аустроугарског, и он је 
онда отиш’о лично пред Фрању Јосипа и замолио га (...) да нису ти људи криви ништа, и пушто и’ је кући. Ето, тако 
је поч’о рат. И онда су демонстрирали по селима и по варошима. Они камењари, што су камен туцали, и гараваши, 
што су угаљ утоварали у лађе (...) ноћом дођу до српске цркве, ту, наше, па код крста дрмају те решетке гвоздене (...) 
Па вичу: (...) 

(...) Па и Лукијан Богдановић, био је патријарх (...) био лијеп чојек, па валд` 
из љубоморе, гурну га у провалију. Кобајаги, сам је пао (...). Па и у Мохачу је он био, 
Богдановић, док је још био будимски владика, па се госпоје Маџар’це сам’ што нис’ 
полуд’ле, таки ј’ то лијеп чојек био (...). Онда су нацртали краља Петра како јашe на 
крмачи, Карађорђеви, док су свињари били па јаши на крмачи. Па су ту на гвоздену 
капију (...) испред порте прилијепили. И све таке комедије су правили. А ноћом иду 
са бакљама па лупају пенџере на српским кућама... Онда, Боже, ми дјеца (...) било нас 
је деведесет и шесторо у тој српској школи. Пуна школа па се играмо. Једни жмуре, 
други вире, то ј’ ларма, српски, а кад они прођу вичу на нас. А ми смо већ „дивљи 
Раци”, а дјеца.

Ал’ било је и поштеног свијета (...) идем ја једаред с оцем на пијац, а један калвин 
нас заустави, пружи руку оцу па каже: „Нико, реци твојима да се на нас не срде због 
тога што тај олош ради. Ми смо с вама увијек живeли у добром па и одсад тако ’оћемо. 
Био је паор човјек, а паор би се стидeо да се понаша к’о камењари (...).

О којим догађајима се прича у тексту? Подсети се узрока и повода(...). Припази на језик 
приповедача. Наведи карактеристике тог говорног подручја. Шта знаш о значајнијим 

личностима наведеним у тексту? Објасни појам „интернирање”. Потражи на карти место где 
се догађа прича наведеног извора. Шта знаш о аутору? Покушај да овај књижевни извор поделиш 

на поглавља и да им даш називе. Какав је однос приповедача према описаној историјској епохи?

?

?
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Петар Милошевић „Битка за Сулејмановац”

Западу је одсвирало
Тенористи су кренули да сруше западну цивилизацију. Појком. Када чују нешто од Мокрањца или изворни 

помашки „Оченаш”, западњаци ће престати да лочу кока-колу и свирају рокенрол који води у агресију; Вијетнам 
је бомбардован у доба Елвиса Прислија, а Југославија за време председника који је свирао саксофон. Доста више.

На истоку је израђен план за рушење Запада помоћу музике. Као што је и комунизам срушен гитарама.
И сексом.
То је почело у Помазу 1960-их година с концертима код Ичвичевих у шупи; Ичвич је ударао у гитару, чика Тић 

свирао у фрулу, а на зиду су висиле слике чупаваца из „Џубокс магазина” који је Ичвичу слала сестра од ујака из 
Новог Сада.

Двочлани оркестар је свирао „Битлсе”, кокошке су кокодакале, а баба Ковиљка је лелекала.
„Бола ји ватала, ал’ и оног маторог пијандуру; омршав ’ће ми кокоши.”
Помашки клинци су долазили у шупу као у биоскоп; публика је седела на врећама и сандуцима с кромпиром и 

јабукама, док би се свирци попели на плуг или казан. Поред свирке било је ту и потајног пушења и пијуцкања вина, 
стискања ознојених девојачких дланова и читања илегалне стране штампе.

Посећеност концерата нагло је порасла када је из Новог Сада стигао „Плејбој” на насловној страни са Брижитом 
Бардо, голом голцатом на прави антикомунистички начин, а у средини листа налазиле су се њене фотографије од 
којих би се сваки режим срушио.

Чика Тић и Ичвич певали су „Жуту подморницу”, а дечаци су се отимали за „Плејбој” и галамили, па је Ичвич 
прекинуо песму и узнемирену публику ставио пред избор:

„Музика или секс?”
„Секс!”, ускрикнули су дечаци пошто су били још у правом добу.
„Е онда идите с тим сликама на таван”, рекао им је Ичвич. „За девојке пак настављамо свирку. ”
Концер је ипак био прекинут, пошто је избио пожар. Кад су се попели, дечаци су схватили да их је Ичвич прешао: 

на тавану је био мрак, Брижит Бардо је нестала у тами, а узбуђени клинци су креснули шибице и у оној гужви неко 
је случајно запалио сено. 

Свирци су се попели да гасе ватру, чика Тић је својом кожном јакном лупао пламен, девојке су вриштале, а дечаци 
су се потукли спасавајући из пламена „Плејбој”.

„Брижит Бардо! Брижит Бардо!”,  дерао се слепи Паче, ваћарећи кћерку председника колхоза.
 Паче је ослепео још у детињству играјући се ручном бомбом нађеном у помашком атару, дакле, никада није 

видео Брижит Бардо па чак ни кћерку председника колхоза, али је, изгледа, маштао о њима као и остали, а можда чак 
и жешће. 

 И, ето, није прошло ни четврт века од свирке и секса код Ичвичевих у помашкој шупи, а комунизам се срушио 
као кула од карата. 

Слична замка се подметала сада Западу. 
Тенористи хора „Јавора” певаће Мокрањчеве опусе и „Срем, Банат и Бачку”, па ако ни то не буде довољно, 

распалиће и сентандрејску химну „Ми же Сентандрејци”. То Запад сигурно неће издржати; зато је ипак добро што 
је ту и славни бас, биће ефикасније.

„А секс?”,  питао је Ичвич и погледао около као да очекује да ће се појавити Брижит Бардо, гола.
Уместо ње, из чајне кухиње, заједно са стјуардесом која је скинула униформу и хулахопке, па је обукла свилене 

шалваре, извило се коло трбушних плесачица, предвођених Про Формом. 
Оне треба да рекламирају на Западу институцију харема који ће западњаке довести у немогућу ситуацију; они 

тешко подносе и једну жену, па ће у мултибрачном животу пропасти живчано и поубијати жене или себе.
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„Наши трагови”  (Вељко Петровић, Будим, 1961)

„Доколица”  (Милутин Гарашанин)

Такви смо ми Срби
Кажу да је некада, у оно старо време када је Бог већ био створио људе и поделио их на народе онако како ће 

најбоље један другом очи повадити, једнога дана пренуо из сна од велике вреве што се међу народима беше подигла 
на земљи.

Трљајући очи запита Бог:
„Шта ли им је тамо доле? „
„Завадили се међу собом”, одговараше анђели који часом беху слетели међу људе да виде шта хоћеду.
„А око чега су се тако посвађали?” – упитаће Бог.
„Не знају ни сами. Једни хоће да су славни, други да су богати, трећи да су силни. Па после има их који хоћеју да 

су мудри, да су велики (...) и шта им којешта још на памет пада.”
„А шта раде Срби? Да ли они штогод траже?”
„Они, ако хоћемо право да говоримо, не траже ништа; али чим ко проговори, они сви у глас вичу: Нећемо, не 

дамо, није право.”
„Идите доле и кажите им нека ућуте; сад ћу ја сићи да их наравнам”,  рече Бог.
И сиђе Бог међу људе и рече им:
„Приступите ближе, ви Французи, и кажите шта би хтели да будете.”
И Французи, као један човек, повикаше у глас:
„Ми хоћемо да смо јунаци!”
„Е, па нек вам буде”, рече Бог.
Тек што Бог рече, подиже се страшна врева, тамо сасвим иза осталих:
„Нећемо, не дамо, није право!” То беху Срби.
„Та, ћутите, не било вас”, рече Бог.  „Доћи ће ред и на вас, па затражите шта хоћете и даћу вам.”
Ућуташе Срби и припалише луле чекајући шта ће даље бити.
Бог прозва Енглезе:
„Шта бисте, ви Енглези, хтели?”

Свуд, свуд се бришу наши трагови; 
што прашина, што буђ, што пепео, 
времена рђа, злих, прождрљива, 
што агресора, силеџије бес, 
вешала, пљачка, под кров угарак, 

проклета кама брата изрода; 
што наследника блудних неразум, 
дивљачки плес над свежим ракама 
где унук претка жива закопа, 
што грубе грабље незахвалности, 

отровна пера, лажни језици, 
збегова гладних узверен заборав, 
што изобиља п’јана небрига;
(...) усалу сузу, сасушену крв, 
равнодушности ветар развеје (...)
Свуд, свуд се бришу наши трагови

Куд нас одмами и распуди све 
велможа тучен, избезумљен сој?

Умукла наша песма, кукњава, 
оружја звек и наковња бат, 
у Јаноку, Будиму, Сибињу.
Другима сада бујају, рађају 
калеми, сетве древних сараора.

Где су вам кости, ускоци, мартолози, 
морлаци грешни, пусти граничари?
Којем све нисте непријатељу 
дизали куле, бедеме, палисаде, 
истурали, од свих зидина тврђе, 
очајно храбре, голе своје груди?

А истим, оштрим, убојним железом 
крчисте грмље, кротисте вирове, 
пустоши дивље упитомисте;
присојно горје незахвалног света 
оплеменисте благородном лозом
Лазове жупе, ресавске мотике.

Ал’ свуд, свуд бришу наше трагове! 
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„Ми бисмо хтели да будемо јаки на мору.”
„Будите јаки на мору”, рече Бог.
„Нећемо, не дамо, није право!”, узавреше опет Срби.
Наљути се опет Бог и по анђелима поручи Србима да ће, ако не ућуте, чудо од њих направити.
Ућуташе Срби, одмахнуше главом и метнуше луле у зубе.
Зовне Бог Русе и даде им што затражише; па зовне Немце, па Турке, па Италијане и све тако редом: и свакоме 

даде што од њега захтеваше.
„Одите сад ’амо и ви, Срби! Кажите шта бисте хтели да будете?”
Приђоше Срби, повадише луле из зуба, истресоше их о длан и задедоше за појас.
Поћута мало Бог, па онда упита:
„Што сте сад занемели, што не говорите?”
„Е, па стани мало! Падне човек са крушке па се поразмисли. Није баш тако ни лако!”, одговорише Срби.
„Ама, имам ја и друга посла, него говорите брже”, рече Бог сурово.
Погледаше Срби у Бога, па онда један другога. Ћуте Срби, а ћути и Бог.
„Та говорите, људи, што сте се смркли? Проговорите већ једном”, повика Бог.
Наљути се Бог и крене да оде.
„Стани, Господе, стани! Ево, смислили смо!”,  повикаше они с десна.
„Дај нам да будемо вредни!”
Тек што то рекоше, а они остали Срби сви у глас повикаше:
„Нећемо, нећемо! Шта ће нам то? То није право! Вредан човек мора да ради, а то је мука и белај. Да је то било 

добро, узели би они пре нас. Не, нећемо то; него дај нам да будемо сложни”, рекоше они с лева.
„Нећемо, нећемо! Каква слога! Шта ћемо с њом? Од ње нећемо бити ни сити, ни напити”, повикаше углас они 

други.
Сад приступише они Срби из средине и рекоше:
„Дај нам Боже, да будемо поштени.”
„Нећемо, нећемо!”, загрмеше и они с десна и они с лева, и Бог се уистину наљути и пође на небеса.
Кад Срби видеше да ће остати без ичега, узбунише се и опет повикаше у глас:
„Стани, Господе, стани! Ево, смислили смо, чуј нас!”
И добри Бог стаде и обрте се Србима.
Изађе један из гомиле, скиде капу, пољуби Бога у руку и смерно се поклони.
„Господе Боже наш! Хвала теби који си се и нас сетио и који хоћеш да нам даш што затражимо. Али, није лака 

ствар. Бојимо се много да се не преваримо. У нас, као што знаш, седам кућа једну козу музе; лети се хранимо 
копривама, а зими туцамо церову кору, па једемо. Хтели бисмо сад, кад се ово овако лепо дели, да изаберемо 
нешто ваљано, нешто што се нико није сетио. Али ево муке, што ми прво не знамо ни шта хоћемо; а друго, не 
можемо овако преко колена ни да добијемо ствар. Људи као људи; једни хоће, други неће; једни би хтели ово, 
други би хтели оно. Зато бисмо те ми молили, Боже, да ово питање још не решавамо, него да га одложимо, да 
се поразмислимо и да се договоримо. Оно, истина, ти знаш какви смо ми; мучно је да се сложимо. Али, пошто 
се мало поџакамо, и пошто се проинатимо – гласаћемо, па где буде већина. А сад нас пусти да се  здоговоримо.

„Е, па лепо”, рече Бог. „Идите кући и кад се здоговорите, ви дођите опет.
И Бог оде на небеса, а Срби се разиђоше куд који. И како би онда, тако је и данас – још никако да се здоговоре.

„Горски вијенац” (Петар Петровић Његош)
Посвета праху оца Србије

Нек се овај вијек горди над свијема вјековима:
он ће ера бити страшна људскијема кољенима;
у њ се осам близанацах у један мах изњихаше
из кол’јевке Белонине и на земљи показаше:
Наполеон, Карло, Блихер, кнез Велинктон и Суворов,
Карађорђе, бич тирјанах, и Шварценберг и Кутузов.
Ареи је, страва земна, славом бојном њих опио
и земљу им за поприште, да се боре, назначио.
Из грмена великога лафу изаћ трудно није:
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у великим народима генију се гн’јездо вије;
овде му је поготову материјал к славном дјелу
и тријумфа дични в’јенац, да му краси главу смјелу.
Ал’ хероју тополскоме, Карађорђу бесмртноме,
све препоне на пут бјеху – к циљу доспје великоме:
диже народ, крсти земљу, а варварске ланце сруши
из мртвијех Срба дозва, дуну живот српској души.
Ево, тајна бесмртника! Даде Србу сталне груди;
од витештва одвикнута, у њим’ лафска срца буди!
Фараона источнога пред Ђорђем се мрзну силе!
Ђорђем су се српске мишце са витешком опојиле.

Од Ђорђа се Стамбол тресе, крвожедни отац куге:
сабљом му се Турци куну – клетве у њих нема друге!(...)

Да, витеза сустопице трагически конац прати!
твојој глави би суђено за в’јенац се свој продати, (...)

Поколења дјела суде; што је чије дају св’јема:
на Борисе, Вукашине општа грми анатема;
гадно име Пизоново не см’је каљат мјесецослов;
за Егиста управ сличи гром небесни суд Орестов (...)

Над свијетлим твојим гробом злоба грдна бљува тмуше,
ал’ небесну силну зраку што ћ’ угасит твоје душе?
Плачне, грдне помрчине могу л’ оне свјетлост крити?
Свјетлости се оне крију,  оне ће је распалити.
Плам ће вјечно животворни блистат Србу твоје зубље,
све ће сјајниј’ у чудесниј у вјекове биват дубље (...)

Зна Душана родит Српка, зна дојити Обилиће;
ал’ хероје ка’ Пожарске, дивотнике и племиће,
гле, Српскиње сада рађу! Благородством Српство дише;
Бјежи, бјежи, грдна клетво, с рода – завјет Срби испунише!

У Бечу на Ново лето 1847. года  Сочинитељ

Којег јунака слави Његош? 
Понови градиво у вези са борбом српског народа за ослобођење.

Када је и како настала нововековна Србија?
Када је стекла међународно признање?

„Корнелију Станковићу” (Лаза Костић)

Преко тамбур-душе 
песмицом превуци, 
питај, шта ти кажу 
из тамбуре звуци.
Из тамбуре бије,
из тамбуре сева: 
ко пева за српство, 
српство му отпева!

Слушај звуке, слушај, 
што их тамбур’ носи, 
при’вати их живо, 
к’о и досад што си.
Нек осети српство, 
нек позна Европа 
да је српска песма 
вечитога доба.

Кад осети српство 
шта има у теби, 
вратиће ти песму – 
ох, та како не би!
Та тамбура бије, 
та тамбура сева: 
ко пева за српство, 
српство му отпева.

?
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Шта знаш о Корнелију Станковићу? Где је рођен и које су му заслуге?
Наведи још композитора српског порекла.
Зашто се у Пешти, Сентандреји и Помазу налазе споменици Тихомиру Вујичићу?
Који су српски народни инструменти?

Добрица Ћосић „Промене”
Превасходно вокално и хорско стваралаштво Стевана Мокрањца, са својим одавно 

утврђеним и признатим уметничким квалитетима, има за мене писца и једну посебну, 
рекао бих, антрополошку и етничку заснованост и садржајност, један органски и 
интегрални хуманитет. Човек се најчовечније изразио у својој песми, у песму је ставио 
своја осећања: радост и тугу, чежњу и бол, понос и страх, љубав и веру. Ако сви људи 
не умеју да певају, нема човека који не воли песму. И Срби су све у животу вредно и 
значајно  песмом оглашавали, од „Многаја љета” до „Вјечнаја памјат”. У песми је и човек-
појединац и род-народ; и ја и ми; у песми су нам мисао, душа и језик спојени у једно. Ту 
зборност и саборност, које у битном изражавају карактер националног бића, одлике и 
начин живота српског народа, дубоко је разумео Стеван Мокрањац, узимајући глас и хор 
за свој уметнички израз.

 Нека певачи и музичари, хорови и оркестри испричају, опевају и славе Стевана Мокрањца, а ја писац, своју реч 
да окончам с вама; онај ко поштује вредности створене у прошлости, умеће да их ствара и у садашњици; онај ко се 
радује животу, има снагу и да трпи и пати због њега (...).

„Како понети манастире” (Радосав Стојановић)

Срби су велики задужбинари. Докажи ову тврдњу.
(„српске Свете горе”, српске задужбине у нашој домовини; 
данашње српске фондације, добротвори твог места итд.)

• Крајпуташи •

Крајпуташи су споменици у западној Србији. Након 
Балканских ратова и Првог светског рата српски сељаци-
војници умирали су далеко од завичаја. Њихова родбина 
подизала их је у завичају на раскрсницама, поред цркава.
На овим каменим белезима уклесали су ликове младих 
војника и записивали где су и када погинули.

„Стој, постој, овде лежи крабри Стојадин Перишић, 
живео је кад тебе није било, две војне војевао, у првој 
војни нишанџија бијо, у другој возар; у првој војни Турке 

Отићи  –  а куда?
И Дечани би пошли да могу
И Љевишка би са спруда
Кренула своме Богу.
Како понети манастире 
У небо зарасла здања 

И кости очева што вире
Из светлости и предања.
Не можеш поћи никуда
Тако се грдно случило
Узалуд светачка чуда
Тешко нас време смутило.

?

?

OK8-szerb.indd   310OK8-szerb.indd   310 8/8/2014   3:46:49 AM8/8/2014   3:46:49 AM



311

разгонијо, у другој Швабе; кућицу своју на слабој снази оставијо; 
жена му Мара ваздан тегобне послове обављала и тако дечицу 
хранила; Стојадин за Србију крабар бојак бијо, три ране задобијо; од 
прве ране могао да сване, од друге ране могао да дане, од треће пусте 
ране није могао да устане, кости је своје на бојном пољу оставијо.” 

Каквим језиком је писан епитаф (натпис)?
Које важне детаље из живота погинулог војника је 

клесар урезао на споменику?
Где се у Мађарској могу видети српски епитафи? (Пешта, Сентандреја, Чобанац)

 

Mилован Витезовић „Чарапе краља Петра”
С ону страну Србије

(...) Призор је био страшан. Професор Илија Ђукановић се 
гласно присећао шта за Србе у њиховој историји значе топови који 
су у њиховом ослобођењу били оружје над оружјем. Или грми, ил’ се 
земља тресе, ил’ пуцају на граду топови! Слобода је њима освајана и 
оглашавана. Хаџи Рувим је пред Карађорђев устанак набављао топове 

и зато су га дахије погубиле. Првим устаничким топовима војвода Јаков Ненадовић, дед краљеве мајке кнегиње 
Персиде, узео је Шабац, и Пожаревац, и Смедерево и Ужице. Салве Карађорђевих 
топова ослободиле су Београд. Танаско Рајић је погинуо на Љубићу бранећи 
топове. Турци су са Калемегдана, после догађаја на Чукур-чесми, бомбардовали 
Београд, али су Срби узвратили топовском канонадом и тако су Турци заувек из 
Србије отерани. Прва српска фабрика била је Крагујевачка тополивница. „Доста, 
професоре!”, прекинуо га у присећању краљ Петар: „Ово ми је теже него сва 
немачка, сва аустријска, угарска и сва бугарска војна сила.”

Краљ Петар је устао у аутомобилу и скинуо своју војничку капу. Устао је да ода 
пошту топовима због којих је вођен царински рат, који су у балканским ратовима 
огласили ослобођење и који су грмели српску славу у Церској и Колубарској 
бици. И краљ је тихо, без гласа, сузама низ лице, показао драматику овог догађаја у 
његовој души, кад се са славним народним оружјем у амбис сурвава и нада у спас и 
избављење.

„Краљев епилог”
(...) Било је време умирања и Аустријанци су, нарочито рањеници, свакодневно гледали и слушали како Срби 

оплакују своје мртве. Гледали су и слушали како Српкиње из дна душе наричу за својима. У нарицању се издвајала 
Макрена Спасојевић (...). И десило се да је умро један од рањеника аустријских. Злосрећник је заветовао остале да 
му се на гробу нариче по српском обичају. Официру ово није било право, али су га рањеници натерали да поштује 
последњу вољу умрлог. У последњој жељи овај је тражио да му нариче баш Макрена Спасојевић.

Позвали су Макрену и саопштили јој наредбу да нариче за умрлим Аустријанцем. Макрена је одбила. Нема бола 
по наредби. Понудили су да јој плате нарицање. Одбила је. Бол се не може купити. Претили су јој. И њу је било страх. 
Остварене претње могу нанети бол. Али је њен страх од Бога био већи. Са смрћу се не шали. Зар Бог да убије и њу 
и њеног Маринка.

На крају су Макрени рекли оно што су биле покојникове последње речи којима је тражио нарицање: да је слушао 
њено нарицање на српским сахранама и да је сваки пут, мада ништа није разумео, чуо глас своје мајке која болује за 
њим. То ју је замислило.

Макрена је потом затражила да види упокојеног војника (...). После виђења покојника Макрена је отишла кући. 
Код куће је упалила свећу. И све од својег угасног одела заменила је црнином.

?
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На гробу се кидала у нарицању.  Изгледало је да ће сваког часа пресвиснути (...). А кад су ковчег пустили у 
ископани гроб, остала је Макрена без гласа и посрнула је за њим. Кад су је из гроба извадили, није давала знаке 
живота (...).

Гроб Арсенија 

Ова  надгробна плоча налази се у манастиру Крушедол. 
Да ли си препознао/-ла грб поглавара српске цркве? 
На чијем гробу је постављена ова мермерна плоча?
Шта знаш о Великој сеоби?
Понови све што знаш о историји Српске православне цркве.
Причај о културно-историјским споменицима Срба у Мађарској.
Представи своје родно место. Наведи знамените личности 
(црквене, световне, свештенике, учитеље, појце, научнике, уметнике 
и друге) који су живели, радили на територији Будимске епархије.

„Све ће то народ позлатити” (Лаза Лазаревић)

(…) Капетана као да нека ледена рука шчепа за срце (…) опази како преко ћуприје креће један човек 
у простом војничком оделу, а без десне ноге и леве руке (…) притрча богаљу. Потхвати га руком испод 
мишке и помаже му да закорачи једну греду која се била испречила на месту.

„Да ниси ти, војниче, газда Благојев син?”
„Јесам, господин капетане – рече војник, састављајући ногу и штаку и дотакнувши се по војнички капе. 

Али га штака издаде и он се придржа за једну госпу с кучетом (…) која врисну и одскочи устрану (…). 
Благоје истрча из механе. Капетан поскочи и дохвати га за руку: „Стани! Он је тешко рањен! Здраво тешко!”

„Како тешко? Ко то каже? (...) Ево писма (…) Па где је?”
„Тата!”, викну војник милостиво, окрећући се на једној нози и подупирући се штаком.
„Тата! Та, ево ме!”
Благоје се као муња брзо окрете. Стаде пред сина. Гледа га, гледа – па онда тресну о земљу (…). Сви 

прискочише, попрскаше га водом (…). Брзо га повратише и дигоше на ноге. Он се прво обриса од воде 
којом су га поливали, па онда загрли сина, али тако нагло, као да се бојао да ће му побећи!

„Хвала Богу, само кад си ти жив! Све ће опет добро бити. Ово”,  он руком напипа штаку, „ово ће народ 
позлатити! Је ли тако, браћо?”

Сви прискочише одобравајући.
„Ево, ја”, рече капетан „ја први дајем (…) сахат и ланац. На!”
„Ево, ја ти дајем моју ћилибарску лулу (…) неколико дуката (…).”
Војник се захвалише непрестано са: „Хвала, браћо!” али му глас постаје све више и више загушљив (…) 

и он као да сад први пут осети, са свом снагом непоколебљивог уверења, да је богаљ и просјак. И најзад 
просуше се тихе, крупне сузе, као мајска киша (…).

Тада су одвели Благоја и сина с поклонима на каруцама у варош. Људи добра срца чинили су им донекле 
поклине, али све се на свету огугла. Све избледи: и одушевљење, и љубав, и дужност, и сажаљење (…).

„Прича о ратном инвалиду” открива ти тешке историјске епохе и трагичне последице.
Понови који су ти догађаји и шта знаш о трагичности те епохе по српски народ.

?

?
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БЕЛЕШКЕ

Атанацковић, Богобој  (Баја,  1826–1858) чије је крштено име  Тимотеј, у духу тадашње националне и народне, 
романтичарске занесености, сам је себе прозвао Богобојом. Писао је прозу.

Атанацковић, Платон (1788–1867) био је епископ  будимски (1839–1851). Мађари су га 1848. године 
поставили да управља српском црквом у Угарској уместо Јосифа Рајачића. Премештен је за епископа бачког (1851–
1867); председник Матице српске (1864–1867); противник Вуковог правописа. Његов лик и лик Саве Текелије 
насликани су на слици поводом полагања камена темељца Ланчаног моста. Слика се налази у Националном музеју 
у Будимпешти.

Бајић, Исидор (1878–1915) био је  композитор и музички писац. Рођен у Кули (Бачка), наставник музике у 
новосадској гимназији и хоровођа у Новом Саду. Писао је  вокалну музику, клавирске композиције, сценску музику 
са теоријом музике. Обрадио је народне мелодије, бавио се теоријом музике.

Барачки, Ненад М рођен је у Бођанима 25. новембра 1878. године. Завршио је Карловачку богословију. Као 
ђакон, после презвитер годинама је служио у више парохија Темишварске епархије. Последњих десет година свог 
радног века (1920–1930) протојереј Ненад Барачки био је катихета и професор Мушке учитељске школе у Сомбору. 
Рад са ученицима различитих способности и недовољних предзнања подстакли су га на нотно записивање црквеног 
појања и штампање појачких зборника практичних за редовну употребу. Нотни зборник удешен као уџбеник појања 
за учитеље учитељских школа и данас је најпрактичнија појачка књига код нас. После „Нотног зборника”  издао 
је и „Литургију светог Јована Златоустог”; у ноте је ставио и „Службу Светог Ћирила и Методија”; штампао је и 
„Историју српске цркве” као уџбеник.  Умро је у Сомбору 23. маја 1939. године.  

Бинички, Станислав (1872–1942) био је композитор, диригент, директор Опере. Композитор прве опере „На 
уранку” и песме „Марш на Дрину”.

Богдановић, Лукијан патријарх (1908–1913) Рођен је у Баји 1867. године. На крштењу је добио име Лазар. 
Његова мајка Милица, била је блиска рођака патријарха Георгија Бранковића. Школовао се у Баји, Карловцима и 
Јегри. Замонашио се у манастиру Беочин 1891. године. Хиротонисан је у чин епископа 1892. године и поверена 
му је Будимска епархија. За патријарха је изабран 1908. године. За време лечења у бањи Бад Гастајну, 1913. године, 
напрасно је нестао. Његово наго тело пронађено је месец дана касније у реци Ахи. Глава му никада није пронађена. 
Био је последњи карловачки митрополит. Сахрањен је у Горњој цркви у Карловцима, поред патријарха Георгија.

Бозда, Наум: српско-цинцарски трговац и добротвор више година је био закупљивач понтонског моста који је 
спајао Будим са Пештом. Приликом градње Ланчаног моста и он је био члан одбора за градњу и зато се и његово име 
налази на плочи узиданој на улазу на мосту. Главни инвеститор градње Ланчаног моста био је и српско-цинцарски 
трговац и барон Георгије Сина.

Бојовић, Петар (1858–1945), био је војвода, истакнут војсковођа у ратовима Србије (1876–1918). Као 
командант Прве армије на Солунском фронту добио је чин војводе.

Гроф Бранковић, Ђорђе (1645–1711) био је српски племић из Угарске. Тврдио је да је потомак последњих 
деспота Србије из династије Бранковић. Хабзбурзи су преко њега покушали да подстакну Србе на устанак против 
Османлија у току Бечког рата. Пошто је радио на обнови независне српске државе, ухапшен је 1689. године. У 
затвору је написао историју Срба. Тамо је преминуо.

Варнава, патријарх (1930–1937) рођен је у Пљевљима као Петар Росић. За српског патријарха изабран је 1930. 
године и мимо воље краља Александра је ујединио Српску православну цркву и одвојио је од државе. Био је против 
конкордата између Краљевине Југославије и Ватикана. 

Велимировић, Николај (1880–1956) епископ. Студирао је у Немачкој, Енглеској, Швајцарској, Русији. 
Као доктор теологије и философије замонашио се у манастиру Раковица. Својим чувеним беседама изазивао је 
поштовање. Био је епископ охридски и жички 1919–1944. године. Немци су га на почетку Другог светског рата 
заточили у манастиру Војловицу, а потом 1944. године послали у логор Дахау. Ослобођен је тек 8. маја 1945. године 
од стране савезничке 36. америчке дивизије. Од 1946. наставио је свој мисионарски рад у Америци. Године 1991.  
његове свете мошти пренете су из Либертивила у Лелић да буде сахрањен у својој земљи. Свети архијерејски сабор 
Српске православне цркве прогласио га је за светитеља 2003. године. Песме Николаја Велимировића се данас певају 
као црквене песме (нпр. „Ој бадњаче”; „Људи ликујте” и друге.)
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Гарашанин, Илија (1812–1874) био је, уз Јована Ристића и Николу Пашића, највећи српски државник 19. века. 
Био је министар унутрашњих послова за владе уставобранитеља. У то време је написао „Начертаније” и „Полицијски 
законик”. За врема  друге владавине кнеза Михаила био је председник владе и министар иностраних послова. Његово 
и кнез Михаилово дело је Први балкански савез. Био је у служби и Обреновића и Карађорђевића. Његова идеја о 
држави била је: „Ван државе човек нема живота нити историје.”

Гарашанин, Милутин (1843–1898), био је политичар, академик, Илијин син, вођа Српске напредне странке 
(1884–1895). Био је посланик у Бечу, министар и председник владе и председник скупштине.

Грујић, Никанор (Липова, 1810–1887, Пакрац) био је владика пакрачки, песник, приповедач под именом 
Милутин, Михајло, Срб-Милутин. („Летопис”; „Српски народни лист”).  Био је и врстан говорник на Мајској 
скупштини 1848. године Благовештенском сабору 1861. године; чувена му је беседа на опелу патријарха 
ЈованаРајачића 1861. године  Главно дело му је „Автобиографија”.

Давидовић, Димитрије (1789–1838) рођен је у Земуну, гимназију завршио у Сремским Карловцима, медицину 
студира у Пешти и Бечу, „Новине сербске” издаје у Бечу. Године 1821. прешао је  у Србију и постао министар 
просвете. Његово дело је први српски устав (1835). 

Дожић, Гаврило, патријарх  (1938–1950) По окончању балканских ратова постао је митрополит и архиепископ 
пећки. За време Првог светског рата окупатор га је интернирао у Цеглед, где је тешко оболео. За патријарха српског 
изабран је 1938. године Немци су га ухапсили у манастиру Острог, мучили су га у затворима у Сарајеву и Београду, 
потом га заточили у манастир Раковица, а онда, заједно са владиком Николајем Велимировићем, депортовали 
у логор Дахау. У отаџбину се вратио 1946. године. Упокојио се изненада, сахрањен је 1950. године у београдској 
Саборној цркви. 

Дунђерски, Лаза и Софија су задужбинари Ангелинеума (1904–1905). Добротвор Лазар (Србобран, 1833–
1917), даровао је 100 000 круна за оснивање девојачког васпиталишта.  Као приложник желео је да се на нивоу 
„као што су уређена најбоља васпиталишта женске деце у Будимпешти”  подигне  зграда Завода (1904). Оженио се 
Софијом Ђорђевић, ћерком пароха у Сентомашу.

Породица Дунђерски је породица велепоседника и индустријалаца који су живели у јужној Угарској. Велики 
иметак је стекао Гедеон (Геца, 1807–1883). Његов син Лазар студира право у Бечу, али због болести напушта 
студије. Има 7000 јутара земље, бродове, текстилно предузеће са 300 радника . Највећи је трговац храном и стоком 
у Угарској. Поседовао је спахилуке, привредна и индустријска предузећа. Оснивач је српских новчаних завода. 
Председник је Српске банке у Загребу. Као добротвор српске сиротиње купује троспратну зграду Ангелинеума, 
своју кафану претворио је у „позориште”, члан је Либералне странке. Имао је троје деце: Ђорђа, Гедеона и Ленку.

Дучић, Јован (1871–1943) био је књижевник, песник, амбасадор. Рођен код Требиња.  Завршио права у Паризу. 
Покренуо је лист „Зора” у Мостару. Од 1912. до 1941. године ради у дипломатској служби. Умро је у емиграцији у 
САД-у. Осим песама писао је путописе, афористику: „Благо цара Радована” и есеје: „Моји сапутници”.

Змај, Јован Јовановић (1833–1904) песник романтизма. Студира право и медицину (у Бечу, Пешти, Прагу). 
Сматра се „највећим породичним песником у српској књижевности”. Последњих година живи у Сремској Каменици, 
где је и умро и сахрањен. Најзначајније збирке песама су му „Ђулићи” и „Ђулићи увеоци”. Пише и родољубиву, 
политичку и сатиричну поезију.  Покреће и уређује неколико листова („Змај”, „Невен”)

Јакшић, Ђура (Српска Црња 1832–1878, Београд) био је писац-романтичар („Приповетке”), песник  („Песме”), 
драмски писац („Сеоба Србаља”; „Јелисавета, књегиња Црногорска”; „Станоје Главаш”), сликар.

Јенко, Даворин  (1835–1914), био је композитор, пореклом Словенац. Одиграо је значајну улогу у изградњи 
српске музичке културе. Самоук у музици, право студира у Бечу, живи у Прагу. Био је хоровођа Београдског певачког 
друштва и капелник Народног позоришта. Компоновао је музику за велики број комада с певањем, романтичарске 
и родољубиве хорове од којих су поједини постали националне химне („Напреј, застава славе” и „Боже правде”). 
Музичка дела је писао за комаде: „Ђидо”; „Потера”; „Сеоска лола”; „Маркова сабља”.

Јовановић, Паја (1859–1957)био је  сликар, представник академског реализма у српском и југословенском 
сликарству. Рођен је у Вршцу, школовао се на Уметничкој академији у Бечу. Живео је у Паризу, Минхену и Бечу. 
Прославио се као портретиста. У његова најзначајнија дела спадају Мачевање, Бој петлова, Кићење невесте, Гуслар, 
Крунисање цара Душана,  Сеоба Србаља,* Проглашење Душановог законика, Таковски устанак и други.
*загледана у слику, Исидора Секулић је забележила: „Оставили су исељеници села и њиве, куће и гробља, али у горко стиснутим 
устима носе свој језик и где се проспе реч која се до дна и до краја разуме, тамо ће бити завичај и живот (...).”

Карађорђевић, Персида (1813–1873) била је супруга Александра Карађорђевића. Родила је десеторо деце, 
међу њима и будућег краља Петра. Прва дама у уставобранитељској епохи у двору је организовала позната прела на 
којима су се окупљали ондашњи угледни српски грађани. Када је брак кнеза Михаила са кнегињом Јулијом зашао у 
кризу, одбила је да преговара о удаји кћери Јелене за Обреновића. У емиграцији је радила свим силама да на престо 

OK8-szerb.indd   314OK8-szerb.indd   314 8/8/2014   3:46:52 AM8/8/2014   3:46:52 AM



315

врати мужа или доведе сина. Она је новчано помогла убице кнеза Михаила. Српској цркви у Пешти је поклонила  
вечне круне.

Карађорђевић, Петар I  рођен је у Београду 1844. године, као трећи син Александра Карађорђевића. Већи део 
живота провео је на западу. Још као млад човек укључио се у босански устанак (1875–1878), борећи се под именом 
Петар Мркоњић. Године 1894. у француско-пруском рату се бори као француски официр. Награђен је Орденом 
Легије части. После мајског преврата, када је 1903. године у атентату у Београду убијен последњи Обреновић, 
српска народна скупштина га је изабрала за краља. За време његове просвећене владавине (1903–1914) Србија је 
доживела највећу модернизацију, демократизацију и општи успон, а да се при томе није одрекла својих традиција и 
идентитета. Године 1914. започео је изградњу цркве на Опленцу. Повлачећи се са српском војском 1915. године и он 
је доживео албанску Голготу. Умро је 1921. године.

Караџић, Вук Стефановић (1787–1864) био је велики српски реформатор у области културе. Рођен је у 
Тршићу код Лознице. Већи део живота провео је у  Бечу, где је и умро. Године 1850. код Срба и Хрвата долази до 
увођења јединственог књижевног језика.

Каћански, Стеван (1830–1900) био је песник романтичарске епохе. Рођен је у Србобрану, завршио права у 
Загребу. Писао родољубиве песме: „Хеј, трубачи с бојне Дрине; Где је Српска Војводина”.

Кашанин, Милан (1895–) књижевник и историчар књижевности. Организује и води Музеј кнеза Павла, од 
1945 – Галерију фресака. Пише критике и есеје.

Коларац, Илија Милосављевић (1800–1878) трговац. Имање оставио да се подигне универзитет и помаже 
књижевност. Из његове задужбине издат је већи број књига и подигнут Коларчев народни универзитет у Београду.

Коњовић, Петар (1883–1970) композитор, рођен у Чуругу. Био је управник позоришта у Загребу, Сплиту, 
Осијеку, Новом Саду, ректор Музичке акдемије у Београду. Најзначајнији српски оперски композитор. Написао је 
опере: „Вилин вео”; „Кнез од Зете”; „Коштана”; „Сељаци.”

Лазаревић, Лаза (1851–1890) био је приповедач, писац свега 9 приповедака („Све ће то народ позлатити”, 
„Први пут с оцем на јутрење” и друге.)

Лубарда, Петар рођен је 1907. године у Црној Гори, по националности Србин. Уметничку школу уписао 
је у Београду. Први пут излаже у Паризу на Салону независних 1927. године. Други светски рат проводи у 
заробљеништву. Добитник је многих значајних награда. Умро је у Београду 1974. године.

Лудајић, Максим (1818–1897) правник и српски историчар, члан Књижевног одељења Матице српске 
и Мађарског историјског и археолошког друштва. Његова спомен-плоча се налази на српско-православном 
парохијском дому на тргу Максима Лудајића у Српском Ковину. Његов гроб се налази на српском гробљу у Српском 
Ковину.

Завршио је војне школе у Аустро-Угарској, у класи са царем Фрањом Јосифом. Био је председник српског 
Главног одбора за борбу против Мађара, посланик Државног сабора и народно-црквених сабора, учествовао 
је у аустро-угарским дипломатским мисијама у Србији и Црној Гори, као и у Српско-турском рату 1877–1878. 
године. Придобио је већину српских војника у борби против идеја које су заступали патријарх Рајачић и његови 
истомишљеници. Написао је и аутобиографију.

Магарашевић, Георгије (1783–1830) историчар и књижевник, професор Српске гимназије у Новом Саду,  
издавач прве књиге „Сербске летописи”, уредник часописа. 

Марић-Ајнштајн, Милева (Каћ, 1875–1948), њен муж  је заједно са њом створио теорију релативитета, тврди  
Радмила Милентијевић у књизи „Милена Марић-Ајнштајн.” 

Марковић, Светозар (Зајечар, 1846–1875) био је теоретичар реализма у српској књижевности и оснивач 
социјалистичког покрета у Србији. Школовао се у Крагујевцу, Београду, Петрограду и Цириху. Бавио се 
новинарством и уређивањем часописа „Раденик”, „Глас јавности” и „Ослобођење”. У једином објављеном делу 
„Србија на Истоку” изнео је своје политичке идеје и социолошке погледе на друштво.

Миланковић, Милутин (1879–1958) геофизичар, астроном, климатолог, истраживач сунчеве климе. За време 
Првог светског рата одведен је у заробљеништво у Будимпешту. Као члан српске делегације на скупу православних 
цркава у Цариграду, предложио је реформу црквеног календара.

Милетић, Светозар (1821–1901) био је војвођански либерал, шајкашки син, вођа српског покрета, адвокат и 
градоначелник у Новом Саду, српски посланик у мађарском парламенту. Издаје „Заставу”, партијски лист либерала. 
Оснивач је  „Уједињене омладине”; Због „велеиздаје,” мађарске власти га хапсе и осуђују на 5 година затвора (Вац). 
Бори се против народбе (1867), за равноправност Срба у Угарској.

Мокрањац, С. Стеван (1885–1914) композитор и професор музике. Рођен је у Неготину, студирао је музику у 
Београду, Минхену, Риму, Лајпцигу. Био је оснивач, директор и професор српске музичке школе и један од оснивача 
Београдског гудачког квартета. Његове композиције одликују се изванредним смислом за уметничку обраду 
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музичког фолклора, руковети и црквена музика врхунска су остварења српске музике. Снажно је утицао на потоње 
генерације музичких стваралаца. Компоновао је 15 руковети (...) „Опело”, „Акатист Богородици”, „Литургију”(...). 
У Неготину је његова родна кућа  претворена у спомен-музеј.31

Монастерлија, Јован војвода, истакао се у бици код Сланкамена (1691) где је са 10 000 Срба потукао Турке. 
Натошевић, Ђорђе (1821–1887), био је лекар и школски реформатор, и први писац уџбеника по Вуковом 

правопису. Његов „Буквар” користио се у Аустро-Угарској, Црној Гори, Србији, Македонији. Године 1867. дошао је у 
Србију  да помогне реформу школства. Од 1870. године је главни школски референт српских вероисповедних школа 
у Угарској. Први педагошки часопис Школски лист покренуо је 1858. године, а 1866. први дечји лист „Пријатељ 
српске младежи”.

Ненадовић, Прота Матеја (1777–1854) био је  устанички војвода и први дипломата нове Србије, оснивач 
Правитељствујушчег совјета. Његове „Мемоаре” после смрти објавио је његов син, писац Љубомир. Почетак 
„Мемоара” спада у најлепше странице написане српским језиком. Десетак километара северно од Ваљева, идући ка 
Шапцу, налази се село Бранковина. Ту се у оквиру културно-историјског комплекса налази и гробница Ненадовића 
с гробовима кнеза Алексе, војводе Јакова, војводе Симе, Проте Матеје, чика Љубе и других Ненадовића.

Нинић, Светозар Шакрак (Ловра, 1860–1893, Хопово) завршио је учитељску школу и богословију у Сомбору 
и Карловцима. После смрти своје жене замонашио се у манастиру Бездин и примио монашко име Сергије. 
Патријарх га је увео у ред више јерархије као патријаршијског синђела. Међу нашим земљацима, родом из Мађарске, 
један је од првих који се 80-их година 19. века учланио у Матицу и као сарадник активно учествовао у њеном раду. 
Истовремено,  био је и уредник недељног листа „Српски Сион”. Познавајући светске језике (немачки, француски) у 
издању Матице је приређивао и уређивао „Књиге за народ”. Године 1893. именован је за директора монашке школе 
основане у Хопову. Умро је исте године од туберкулозе. Сахрањен је у манастиру Хопово.32

Његош, Петар II Петровић (1813–1851) био је владика и владар Црне Горе, један од највећих песника. 
Пре замонашења звао се Раде. Школује се у манастиру Савина. Организовао је судове, увео је порез, установио 
сенат, укинуо гувернадурство, подигао прву основну школу и штампарију 1834. године. Одржава везе са Србима и 
Хрватима.

Пашић, Никола (1845–1926) био је државник и политичар, један од оснивача Народне радикалне странке 
1881. године и њен вођа. Школовао се у Швајцарској, где се упознао са идејама Светозара Марковића. Емигрирао 
је у Бугарску после Тимочке буне, али се вратио у Србију након што је помилован и 1888. године је победио на 
парламентарним изборима. Био је председник владе (1891–1893–1894.) и посланик у Русији. Повукао се из јавног 
живота после ивањданског атентата, али се доласком на власт краља Петра I 1904. године поново укључио у политику 
и активно учествовао у политичком животу све до смрти. Између осталог, био је министар спољних послова и 
председник владе (1925), учествовао је у свим важним историјским догађајима за Србију, а потом и Југославију, и 
остао упамћен као врло спретан и вешт политичар (53 године). Учествовао је у стварању Балканског савеза, водио 
политику Србије од 1912. до 1918. и помогао у стварању Краљевине Срба Хрвата и Словенаца, коју је заступао на 
Мировној конференцији у Паризу.

Петровић, Вељко (1884–1967) био је књижевник, рођен у Сомбору, права завршио у Пешти. Војводине је 
1911. године прешао у Србију. Године 1912. био је ратни дописник, а 1914. добровољац. Био је председник Матице, 
управник Народног музеја у Београду, члан САНУ.

Петровић, Петар I (1747–1830) био је митрополит цетињски. Школовао се у Русији до 1766. године. Од 1781. 
године, као  митрополит Црне Горе, управљао је својим народом скоро 50 година. Ратовао је против Наполеона. 
Први српски устанак доживљавао је као своју личну судбину. Мирио је сукобљена и раздвојена племена своје земље. 
Био је веома  културан човек. Читао је Волтера, Еразма, Монтескијеа, Ломоносова (...) на француском, италијанском 
и руском језику. Живео је као монах. Свети Петар Цетињски слави се 18, односно 31. октобра. 

Петровић, Хајдук Вељко (1780–1813) један је од највећих јунака Првог српског устанка. Пореклом из 
Неготинске Крајине, учествовао је од почетка у устанку, био у чети Станоја Главаша. Истакао се у више борби, 
погинуо у одбрани Неготина. Вук Караџић је рекао о њему. „У вријеме Ахила и Милоша Обилића он би заиста њихов 
друг био, а у његово вријеме Бог зна би ли се они могли с њим успоредити.”

Пеџет, Леди (1881–1958) био је велика добротворка српског народа, једна од првих добровољних болничарки 
(од 1912).  Била је супруга енглеског посланика. У борби против  заразе побеђује и пегави тифус, али и сама пада 
у постељу. Излечила се у Швајцарској. За време бугарске окупације остаје и управља болницом у Скопљу. За време 
Другог светског рата своју кућу претворила је у болницу. Неколико дана пред смрт рекла је једном свом пријатељу: 
„Нека ме сви забораве, али ће ми тешко пасти ако ме и моји Срби забораве!”

Попа, Васко (1922–1991) био је књижевник, дописник САНУ. Издао је антологију народних умотворина „Од 
злата јабука.”
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Поповић, Стеван Васе (Стари Бечеј, 1844 –1918,  Земун) био је писац, педагог. Студирајући право у Пешти, 
и сам је био текелијанац. Године 1883. постао је управник Интерната. Уџбенике на мађарском језику који су писани 
за народне школе прерадио је за српске школе, израдио је правилник за српске народне и учитељске школе, а потом 
је постао надзорниок Бачке и Будимске православне епархије. Захваљујући њему извршена је изградња нове зграде 
Текелијанума. Активно је учествовао у оснивању Ангелијанума. Истакао се и својим књижевним стваралаштвом, 
те омладинским приповеткама. У знак признања за успешан рад од српског краља додељено му је одликовање 
„средњи крст реда Светог Саве”. Године 1913. додељена му је и титула мађарског племића поред почасног придевка 
„фрушкогорски”.33 

Прерадовић, Петар (1818–1872) познат је као песник родољубивих песама. Пореклом и родом Србин, рођен 
је у Хрватској. Његов отац, Србин, служио је као крајишки официр, а мајка и супруга биле су Хрватице. У својој 
14. години је насилно покатоличен. Сав свој век провео је у аустро-угарској војсци као официр, а касније признати 
генерал. Распоређен је у Милану, Задру, Загребу, Ердељу, Бечу, Темишвару, Араду. Умро је у туђини, у Аустрији, 
сахрањен је у Бечу, а тело му је 1879. године пренесено на Мирогој у Загреб. Хрватска му је подигла споменик у 
Загребу. 

Принцип, Гаврило (1894–1918) био је припадник револуционарне организације „Млада Босна”; атентатор 
на аустроугарског престолонаследника Франца Фердинанда. Пред полицијом и на суду истицао је да се бори за 
јужнословенско уједињење. Осуђен је на 20 година тешке робије, коју је издржавао у влажним ћелијама затвора у 
Терезину (Чешка), где је умро изнурен туберкулозом.

Пупин, Михаило (Идвор, 1854–1935, Њујорк) амерички физичар и научник српског порекла, један од 
најзначајнијих научника и проналазача у области физике.

Одликован је Едисоновом медаљом 1920. године за свој рад и Пулицеровом наградом 1924. године за 
аутобиографску књигу „Од пашњака до научењака”. Његово име носе физичке лабораторије Колумбија 
универзитета. 

Родна кућа у Идвору грађена је у опеци, омалтерисана и обојена. Покривена је двоводним кровом са бибер 
црепом, а данас је меморијални комплекс Михаила Пупина. За себе је говорио да је био Србин по рођењу, а 
Американац по образовању.

Рајачић, Јосиф (1785–1861) био је српски патријарх. Године 1842. постао је карловачки митрополит, да би 
на Мајској скупштини у Сремским Карловцима 1848. био изабран за патријарха. У револуцији 1848. године није 
подржао побуњенике, због чега му је приписана кривица за неуспех револуције. Отворио је неколико српских школа 
на подручју тадашње Војводине и основао патријаршију и штампарију.34

Рајс, Арчибалд (Немачка, 1875–1928, Београд) био је професор у Швајцарској, криминолог светског гласа 
и писац политичких текстова. У време Првог светског рата, на позив српске владе, истраживао је аустроугарске, 
бугарске и немачке злочине над цивилним становништвом у Србији. Био је члан српске делегације на Мировној 
конференцији у Паризу. Умро је у Београду.

Ракић, Милан (1876–1938) био је књижевник, рођен у Београду, завршио права у Паризу. Председник је ПЕН 
(Поетс, Ессаѕстс, Новеллистс) клуба, члан САНУ. 1904–1933 ради у дипломатској служби.

Ристић, Јован (1831–1899) био је државник, политичар, историчар, вођа Српске либералне странке. Био 
је министар спољних послова Кнежевине и Краљевине Србије, председник владе од 1868. године, намесник 
малолетном кнезу Милану, од 1889. малолетном краљу Александру Обреновићу. Успешно је завршио дуготрајне 
преговоре о опозивању турских гарнизона из српских градова. Заступао је Србију на Берлинском конгресу.

Руварац, Иларион (1832–1905) био је историчар, архимандрит манастира Гргетек, оснивач српске критичке 
школе историографије. Аутор је више значајних књига: „Одломци о грофу Ђорђу Бранковићу” и „Арсенију 
Црнојевићу патријарху, Монтенегрима”; „О пећким патријарсима”; „О кнезу Лазару”; „Краљице и царице српске”... 

Какве везе има са Пајом Јовановићем? 
Потражи у биографији Паје Јовановића.

Руварац, Коста (Стари Бановци,  1837–1864 Пешта) приповедач и критичар, теоретичар и идеолог Уједињене 
омладине српске. Школовао се у Пешти. Писао је романтичарске приповетке, филолошке и друге чланке.

Др Симић, Милутин (1895–?) био је успешан лекар и народни човек из Ловре. Године 1922. оптира за 
Краљевину СХС. Као лекар, постављен је за шефа Војно-болничког центра број 1, после је именован за шефа 
Заразног одељења (...). Одликован је Орденом Светог Саве (1935), Орденом Рада (1962).

?
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Сремац, Стеван (1855–1906) један од најпопуларнијих српских писаца, не само у раздобљу реализма, већ и у 
целокупној српској књижевности. У својим делима приказао је све три средине где је живео: сремску (војвођанску), 
нишку и београдску. Дела су му написана у хумористичком жанру („Поп Ђира и поп Спира”).

Стратимировић, Ђорђе (1823-1908) био је генерал аустријске војске српског порекла. Завршио је војне школе 
у Аустро-Угарској, у класи са царем Фрањом Јосифом. Био је председник српског Главног одбора за борбу против 
Мађара, посланик Државног сабора и народно-црквених сабора, учествовао је у аустро-угарским дипломатским 
мисијама у Србији и Црној Гори, као и у Српско-турском рату 1877–1878. године. Придобио је већину српских 
војника у борби против идеја које су заступали патријарх Рајачић и његови истомишљеници. Написао је и 
аутобиографију.

Стратимировић, Стефан (1757-1836) био је карловачки митрополит (1791–1792), оснивач Карловачке 
гимназије, богословије, Стефанеума. Изузетно енергичан и активан у културном и политичком животу, годинама се 
налазио на челу Срба у Аустро-Угарској. Успео је да заведе ред и дисциплину међу свештенством, борио се против 
бечких покушаја унијаћења Срба, помагао је устанике у Србији током Првог српског устанка, учествовао у гушењу 
Тицанове буне у Срему. Изузетно образован, бавио се науком и књижевношћу, оставивши иза себе велики број 
историјских, књижевних и црквених списа писаних на латинском, немачком и српском, противио се Доситејевим и 
Вуковим књижевним и језичким реформама.

Већ сте могли прочитати нешто од Стефана Стратимировића. 
Шта сте прочитали? (199. стр.) 
Коме, куда и којим поводом је настао тај спис? 
Причајте о том важном историјском догађају за српски народ!

Цвијић, Јован (1865–1927) био је чувени географ, антропогеограф, етнограф, геолог, антрополог и историчар. 
Докторирао је у Бечу о феноменима карста. Истакао се као професор и ректор Универзитета у Београду, почасни 
доктор Сорбоне. Аргументима је помогао рад  преговарачке делегације Краљевине СХС као њен члан на Париској 
мировној конференцији.
Црњански, Милош (1893-1977) био је песник, приповедач, романсијер, драмски писац, најистакнутији 
представник модерног књижевног покрета после Првог светског рата. Рођен је у Чонграду, ради као професор и 
новинар, а од 1928. године у дипломатији (Рим, Лондон). Године 1965. враћа се у Југославију. Његов роман „Сеобе” 
представља поетску  визију о лутању и бескућу.
Шакабента, Арсеније IV Јовановић (1698-1748) био је миторполит рашки од 1718, патријарх српски од 1724. 
Због сарадње с Аустријанцима за време Аустро-турског рата 1737-1739. године, морао је да напусти Пећ 1737. 
године и пређе у Аустрију 1742,  где је постао поглавар Карловачке митрополије, да с правом носи титулу патријарха.
  

ПРИЛОГ

Основни подаци о српским храмовима у Мађарској
Овај списак садржи основне податке о нашим српским храмовима у Мађарској. Месни храмови, капеле и 

ходочасна места у регијама могу послужити за оријентацију и упознавања са ужим и ширим завичајем.
Из овог списка ћете и касније моћи да  искористите информације.
Аљмаш: Мађарски назив Рацалмаш потврђује да је у питању српско насеље које су Срби почели 

насељавати у 16. веку. По предању је већ у турско доба постојала православна црква у Аљмашу. Према 
попису становништва Угарске почетком 18. века је овде било преко 50 српских породица. Средином 
истог века има 60 српских домова, 2 свештеника који служе у Цркви Светог Николе. Попис Карловачке 
митрополије за 1769. годину доноси податак да у селу има чак 90 српских домова са око 500 житеља. У 19. 
веку, услед гоњења, број Срба нагло опада. Народ се исељавао у великом броју у Нови Сад у тзв. аљмашки крај. 
Садашња црква је подигнута 1852. године и посвећена је Вазнесењу Христовом.

?
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Баја:  Првобитна српска православна црква подигнута је у 17. веку. После ње, друга је саграђена после Велике 
сеобе, освећена 1715. године, посвећена Светом Николи. Садашња монументална грађевина барокног стила 
са елементима класицизма грађена је у осмој деценији 18. века. Дуборезбарија иконостаса спада у најлепша дела 
ове врсте примењене уметности у српским црквама тога доба. Иконе на иконостасу дело су академског сликара 
Арсенија Теодоровића, из 1793. године, а архијерејски сто и иконе изнад столова су из 1810. године.

Бата:  У 17. веку је постојала мања православна богомоља коју су опслуживали путујући калуђери и свештеници 
из будимског Табана. 1720. године подигнута је нова или обновљена стара црква. Садашња је саграђена око 1750. 
године и посвећена је празнику рођења Богородице. То је мања једнобродна грађевина полукружне апсиде. Торањ 
је дозидан нешто касније. Иконостасна преграда је марморирана, са позлаћеним дуборезним украсима обогаћеним 
стубићима и пиластрима са капителима у виду анђеоских глава. Иконе су сликане у другој половини 18. века.

Батања: Првобитна црква од плетера покривена шиндром подигнута је првих деценија 18. века, а посвећена 
је рођењу Богородице. Садашња велика класицистичка црква са високим звоником подигнута је 1793. године. 
Монументални иконостас богате резбарије  „изобразили  Сава Петровић, гражданин темишварски 1820.” Душан  
Алексић из Арада обновио је иконостас и насликао неколико нових икона 1880. године.

Бреме:  Није познато када је ово барањско село поред Шиклоша насељено Србима, али је извесно да их је 
тамо било већ у турско доба. Око 1750. године у Бремену је било 56 српских домова и 40 домова Шокаца. Године 
1917. у Бремену још има 335 Срба који су после Првог светског рата масовно оптирали у Краљевину СХС. Српска 
православна црква посвећена је  вазнесењу Христовом. Првобитна црква од плетера и блата подигнута је за време 
Велике сеобе, данашња је сазидана 1754-1755. године од тврдог материјала, а торањ је призидан 1776. Иконостас је 
сликао познати сликар Сабљици из Беча. То је конвенционално занатско сликарство у неоромантичарском маниру.

Вилањ: За време турске владавине Вилањ је био српско насеље. На месту првобитне цркве 1773. године сазидана 
је од опеке већа сеоска једнобродна црква са масивним звоником и посвећена је успењу Богородице. Иконостас 
је конвенционалан занатски сликарски рад из 1885. године. Првобитни иконостас је био сликан 1720. године, а 
престоне иконе тог иконостаса се налазе у Сентандреји у Српској црквено-уметничкој и научној збирци.

(О Грабовцу  види у уџбенику за 6. разред.)
Деска: У другој половини 17. века, за време турске владавине,  Деска је имала свештеника и скромну богомољу. 

Црква грађена у 18. веку од тврдог материјала, страдала је у буни 1848-1849. године. Нова црква је завршена 1859, 
а торањ 1863. године. Архитектура цркве показује оновремене стандардне облике, али се ипак одликује дужином и 
ширином брода и спада у ред већих сеоских цркава. Посвећена је преображењу Христовом.

Дунафелдвар: Срби су у овом месту почетком 18. века подигли мању цркву, али су можда само обновили ону 
из 17. века, тј. из турског времена. Садашња црква, вероватно 3. по реду, грађена је између 1773. и 1787. године када 
је довршен торањ. То је типична познобарокна једнобродна грађевина, наглашене висине брода и торња, али без 
архитектонских особености.

О Ђунтиру види код Стевана Штиљановића.

О Стевану Штиљановићу
Стеван је био српски деспот, родом из Паштровића. Управљао је српским народом у претешким 

приликама борећи се храбро против Турака и Латина. Упокојио се 1515. године. На његовом гробу  се 
ноћу појављивала светлост уз помоћ које су и пронађене његове свете мошти, које су дуго почивале у 
фрушкогорском манастиру Шишатовац, па су за време Другог светског рата пренете у Београд и положене 
у Саборну цркву поред тела кнеза Лазара. Његова жена Јелена, видећи нетљене мошти Стефанове и чудеса од 
истих, замонаши се и предаде подвигу до смрти. Сваке године, поводом празника Макавеја, у августу се даје помен 
некадашњем капетану, браниоцу Шиклоша, деспоту Стевану Штиљановићу који је 1515. године сахрањен на 
Ђунтиру.

Ђур: Срби Шајкаши су се почели насељавати још у другој половини 15. века. У првој половини 16. века краљ 
Фердинанд поставља Павла Бакића за врховног капетана шајкашких чета и даје му Ђур са задатком да што више 
Срба пресели из Турске. Већ у 16. веку у Ђуру је постојала мања српска богомоља, вероватно брвнара, за потребе 
Шајкаша и српског живља у подграђу. Средином 17. века саграђена је нешто већа црква на месту претходне, а 1730. 
године је одновљена или изнова саграђена. Данашња црква је подигнута крајем 18. века и посвећена је Светом 
Николају Чудотворцу. Најстарија икона Богородица Одигитрија је из 1660. године. Данас се налази у Сентандреји у 
сталној поставци црквеног музеја. Ктитор иконе је био заповедник флоте Петар Монастерлија, који је 1665. добио 
племство године од краља Фердинанда. Његов син Јован је одмах после Велике сеобе у Будиму проглашен за српског 
војводу.
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Илочац: Срби су густо насељавали Барању за време турске владавине па је, изгледа, и ово насеље тада настало. У 
17. веку су  ово, до тада чисто српско село, колонизовани Немци. Почетком 20. века су пописани Срби (241), Немци 
(311), Хрвати (14), Словаци (8). Првобитна српска црква, посвећена светој преподобној Параскеви, подигнута је 
почетком 18. века. То је била скромна богомоља од плетера, покривена шиндром. Садашња црква је саграђена од 
опеке и камена 1808. године. Овој једнобродној црквеној грађевини са полукружном апсидом накнадно је дозидан 
звоник. Црква је грађена у маниру провинцијског барока. Првобитни звоник је имао барокни завршетак од бакра, а 
садашњи, скроман облик добио је приликом обнове цркве 1908. године. Иконе је сликао провинцијски молер Јаков 
Недић „житељ села Боботе” у Славонији.

Јегра: Први подаци о српској цркви у Јегри су из 1663. године. Храм је обновљен после Велике сеобе. У последњој 
деценији 18. века подигнута је садашња црква монументалних димензија у неокласицистичком архитектонском 
маниру. Репрезентативни иконостас дуборезбарио је Никола Јанковић из Срема. Иконе су сликали непознати грчки 
мајстори и Антон Кухлмајстор, почетком 19. века. Храм је посвећен празнику преноса моштију Св. Николе.

Калаз:  Средњовековно угарско насеље на путу од Будима према Сентандреји, Вишеграду, Острогону и даље на 
запад. Срби су ово опустело место почели насељавати за време турске владавине, почетком 17. века. За време Велике 
сеобе у Калаз се доселило око 20-30 српских породица, а са њима су се населила и 2 калуђера: јеромонах Софроније 
из овчарско-кабларског Сретења и јеромонах Висарион из Благовештења. Средином 18. века у Калазу је било 60, 
а нешто касније, 1769. године, 70 српских домова. Године 1847. пописано је 684 српска житеља. Првобитна црква 
брвнара, посвећена Светом Архангелу Гаврилу, подигнута је после Велике сеобе, а садашња барокна црква сазидана 
је од камена и опеке 1752. године. Торањ је дограђен 1787. године. 

Липова Црква је посвећена Светом Јовану Крститељу. Првобитна црква грађена је у првој половини 18. века. 
Садашња је завршена и освећена 1804. године. Иконе на иконостасу сликао је Никола Димшић из Новог Сада.

Ловра:  Стара црква скромних димензија била је подигнута 1714. године. Садашња је грађена 1895. године, а 
посвећена је празнику преноса моштију Светог Николе.

Мађарбоја:  Ту су се Срби  населили још пре Велике сеобе. Првобитна српска црква подигнута је у другој 
половини 18. века. Садашња црква, посвећена светом апостолу и јеванђелисту Луки, сазидана је 1814. године. То је 
архитектонски складна сеоска црква са звоником који је подигнут заједно са црквеним бродом. Западна фасада одаје 
грађевински манир неокласицизма. Иконостас је сликао Илија Димитријевић, „наивни сликар” из Србије, 1870-
1873. године.

Мађарчанад: Срби су у Чанаду себи подигли цркву 1808. године и посветили је вазнесењу Христовом. 
Године 1875.  ту цркву су уступили Румунима који су се током 19. века масовно насељавали и чинили већину. Срби 
су тада подигли знатно мању, ову која је посвећена Светом Георгију.

Мајш: Средином 18. века је у Мајшу постојао православни Храм Свете Параскеве. Садашња, друга по реду 
српска црква сазидана је 1781. године. Торањ је, изгледа, призидан касније. Црква је једноставног архитектонског 
решења, у маниру провинцијског барока. У цркви је после зидања постављена једноставна олтарска ограда са 
зографским иконама претходног иконостаса. Садашњи иконостас насликао је провинцијски иконописац Јаков 
Недић са сином Стојаном 1806. године.

Медина: Првобитна црква из 1720. године обновљена је током 18. века, а 1836. године је прерађена. Садашња 
је подигнута 1856. године и посвећена је празнику силаска Светог духа. То је једнобродна грађевина с високим 
звоником и металном капом. Иконостас из 18. века је расклопљен, а иконе се налазе на зидовима цркве. Садашњи 
иконостас је сликан средином 19. века.

Мохач:  По предању, првобитна црква је постојала у 17. веку. Садашња је зидана 1752. године, високи звоник 
1777. године. Иконе на иконостасу радови су малопознатог сликара Чока Мора, са почетка 20. века. У цркви се чува 
већи број икона из српских цркава у Барањи. Посвећена је Светој Тројици.

Нови Сентиван:  Првобитна црква брвнара је изгорела у буни 1848. године. Садашња је сазидана на истом 
месту 1853. године и посвећена је Успењу Пресвете Богородице. Архитектура испољава одлике неокласицистичког 
манира у провинцијској варијанти. Иконостас је једноставна столарска преграда на којој су иконе непознатог 
сликара. Иконе су сликане на платну и на лиму 1896. године.

Пантелија:  У Пантелији, у данашњем Дунаујварошу, Срби су се почели насељавати као краљевски Шајкаши 
још пре доласка Турака. За време турске владавине су имали мању богомољу. Године 1769. у Пантелији је било 38 
српских домова са око 200 житеља. Број Срба касније опада и 1869. године забележене су 33 српске куће са 148 
душа. Први подаци о првобитној цркви су из 1665. године. Данашња црква је подигнута 1786. године и посвећена је 
празнику преноса моштију Светог Николе. Грађена је од опеке и камена. Иконостас је сликан после 1770. године и 
рад је сликарске радионице Теодора Симеонова Грунтовића (првобитно је постављен у некој другој цркви и тек је 
у 19. веку пренет у Пантелију).
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Помаз:  На месту првобитне богомоље из турског времена подигнута је 1722. године друга по реду српска црква 
у овом месту, посвећена Светом Великомученику Георгију. Садашња црква је подигнута у другој половини 18. века. 
То је велика једнобродна сеоска црква простране апсиде. На западној фасади бочна крила црквене лађе формирају 
барокне облике са каменим вазама на ивицама. Иконостас је сликан крајем 18. или почетком 19. века.

Сантово: Црква посвећена рођењу Богородице подигнута је 1906. године по плановима архитекте Момчила 
Тапавице, у стилу барокних цркава. Иконостас је пренет у њу из Оповачке цркве у Сентандреји, сликан око 1750. 
године.

Сегедин:  Првобитна црква у Сегедину потиче из 16. века. Варош је била седиште епископа „за Бачку област”. 
Друга црква  по реду подигнута је почетком 18. века. Садашња је зидана 1778–1780. и посвећена је Светом Николи. 
Иконе је сликао Јован Поповић, један од најдаровитијих српских сликара 18. века. У цркви се чува богата збирка 
икона и црквених предмета примењено-уметничке израде.

Сечуј: Првобитна црква од плетера, подигнута после Велике сеобе, изгорела је у пожару. Ова садашња је 
подигнута после 1750. године. Посвећена је преносу моштију Светог Николе. Садашњи иконостас је рад непознатог 
иконописца из 1909. године. На торњу се налазе симболи који показују да је патријарх Арсеније овде боравио 
извесно време пре Сентандреје. На своду мушке цркве налази се једна фреска: спаљивање моштију Светог Саве на 
Врачару.

Спомен-биста патријарха Арсенија III Чарнојевића постављена је поред гроба епископа Максима Гавриловића 
у порти цркве.

Сириг: Првобитна српска црква је вероватно постојала у турско доба. У првој половини 18. века је постојала 
црква-брвнара. Друга црква од опеке зидана је 1769. године посвећена је рођењу Богородице. Страдала је у пожару 
1848. године, поправљена је 1855, а генерално је обновљена прошлог века. То је већа сеоска црква једноставне 
еклектичке архитектуре тога доба. Садашњи иконостас је сликао 1912. године Славко Гагић, сликар-занатлија.

Српски  Ковин: Црква Успења Богородице са параклисима Светог Јована Крститеља и Светог Козме и Дамјана 
грађена је у готском стилу. Српска богомоља од 1440. године када је угарски краљ Владислав дао привилегију Србима 
који су испред Турака избегли из банатског Ковина. Српсковизантијски живопис је из 1514. године, а обновљен је и 
пресликан у 18. веку. Живописац Теодор Симеонов Грунтовић 1765. године је осликао целу унутрашњост храма, а 
1771. године оба параклиса. Престоне иконе на иконостасу сликао је непознати украјински мајстор, а остале иконе 
Теодор Симеонов Грунтовић са сарадницима за време живописања храма.

Стони  Београд:  Првобитна српска црква постојала је у 17. веку. Друга по реду из 1733. године била је скром-
них димензија, а садашња, велика барокна црква грађена је 1760–1772. године. Иконе на иконостасу сликали су 
Јован Четиревић Грабован и Григорије Поповић 1776. године. Унутрашњост храма живописао је Теодор Симеонов 
Грунтовић 1772–1774. године. Црква је посвећена рођењу Светог Јована Крститеља.

Ходмезевашарељ: Цркву су градили богати Грко-Цинцари 1786. године (лађа) и 1795. године (торањ). Ико-
ностас је рад непознатог мајстора из 1825. године. Богородичин престо начињен је у неокласицистичком стилу. На 
њему је икона Богородица Винчанска-Бездимска. За ову цркву је сликана икона Свети Наум, рад Теодора Симеонова 
Грунтовича, чувеног зографа из Мосхопоља, који је сликао и у Српском Ковину и Стоном Београду.

Чип: Ово село на Чепелском острву Срби су населили за време турске владавине. Изгледа да је касније опустело. 
У време Велике сеобе у Чипу се налазило неколико породица. Према попису из средине 18. века у овом селу је било 
свега 14 српских и 18 иноверних домаћинстава. У 19. веку број Срба се повећао па је 1847. године забележено 258 
српских становника. Садашња црква је зидана 1776. године, а звоник призидан 1815. Посвећена је светом Стефану 
Дечанском. Обновљена је 1899. године. Иконостас је из 19. века.

Чобанац:  У њега су се Срби доселили током Велике сеобе, судећи по говору из ресавског краја. Када је 1739. 
године харала куга у Будиму и широј околини, неколико српских породица се доселило из Перкате у Чобанац. Године 
1769. било је у Чобанцу 55 српских домова, а 1847. године је по попису Будимске епархије ово село имало 424 
српска житеља, а 1896. године се наводи 70 православних домова са 315 душа. На месту првобитне цркве-брвнаре, 
подигнуте одмах по доласку, године 1746.  саграђена је већа црква од камена и опеке и посвећена је Архангелу 
Гаврилу. Иконе на иконостасу сликао је крајем 18. века непознати сликар занатлија.

Шарок:  Некадашњу пустару у Барањи, источно од Шиклоша Срби су населили за време турске владавине, 
крајем 16. века. Шарок је тада био окружен бројним српским насељима у Мохачко-сечујском санџаку. Средином 18. 
века у Шароку има 24 српска православна дома и 5 „домов римокатоликов”, како се каже у првом попису Будимске 
епархије. Највећи број Срба забележен је 1796. године када је у селу било 537 становника православне вере. Црква 
је сазидана тек почетком 19. века и посвећена је светом Димитрију. Иконостас је сликао провинцијски иконописац 
у другој половини 19. века.
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Шиклош:  По предању, неко време је заповедник града Шиклоша био Стефан Штиљановић. Његове мошти су 
откривене на брду Ђунтир поред Шиклоша и већ средином 16. века пренесене у сремски манастир Шишатовац. За 
време турске владавине су Срби живели у подграђу и околини Шиклоша, али им се број не зна. После протеривања 
Турака, Срби су подигли богомољу коју су посветили Светом Димитрију. Средином 18. века у Шиклошу је било 75 
српских домова и 1 свештеник. Тада је подигнута друга по реду црква од тврдог материјала, а унутрашњост је сликао 
најзначајнији зограф тог времена Христифор Жефаровић (1739–1740). Ова црква је страдала у пожару првих 
година 19. века па је уништен и Жефаровићев зидни живопис. Садашња, трећа по реду црква сазидана је 1806. године.
То је велика, једнобродна варошка црква са троспратним звоником. Западна фасада цркве има карактеристичан, 
неокласицистички изглед. Дуборезбарија је рађена такође у неокласицистичком маниру, а иконостас је око 1850. 
године сликао непознати иконописац-занатлија.

Шумберак:  За време турске владавине Шумберак је припадао Мохачко-сечујском санџаку и био је насељен 
искључиво Србима. Током визитације Печујске бискупије за Шумберак је забележено да је одувек „шизматичко” тј. 
православно место, и да у њему те 1721. године већ постоји православна црква. Средином 18. века су  Шумберак 
колонизовани Немци, а Срби су се почели расељавати. Тада су забележени 52 српска дома, око 400 душа и 67 
римокатоличких немачких кућа. Број Срба се ипак, и поред отежелих околности, повећавао. Године 1796. се бележи 
765 српских житеља, а средином 19. века их је било преко 800. Број Срба је у овом селу нагло опао после 1918. 
године када су многе породице оптирале у Краљевину СХС. Садашња, друга по реду црква подигнута је крајем 18. 
века и посвећена је Светом Георгију. Торањ јој је призидан 1793. године. Иконостас је рад непознатог иконописца 
из средине 19. века.

• ДАНИ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ током школске године •

21–23. јануар  Новосадска рација (1942)
27. јануар   Свети Сава – школска слава, ВЕЛИКИ ПРОСВЕТНИ ПРАЗНИК СРБИЈЕ
15. фебуар.   СРЕТЕЊЕ – Дан државности Србије
21. фебруар   Међународни дан МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА (УНЕСКО)
24. март   НАТО агресија 1999. године
6. април   Бомбардовање Београда 1941. године
10 мај   Спаљивање моштију Светог Саве на Врачару
24. мај   ДАН СЛОВЕНСКЕ ПИСМЕНОСТИ (Свети Ћирило и Методије)
28. јун   Видовдан
15. септембар  Пробој Солунског фронта 1918. године
21. октобар    „Велики час историје” – Шумарице 1941. године
 новембар  Дан сеобе из 1690. године (државна приредба „Путем Арсенија”, бродарење до Сентандреје)
19. децембар   Свети Никола

# дани месне српске заједнице и школе
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1  Михаило Пупин „Од сиромаха до научника”
2  Добрица Ћосић
3  Никола Гаћеша
4  Стеван Бугарски „О српском селу(…)”, 2010
5  Мр Гојко Маловић
6  Милан Мицић ”Одисеја батањских Срба”, 2003
7  Петар Милошевић „Ми же Сентандрејци”
8  „Друштвене науке о Србима у Мађарској” ,  2003
9  Бојана Чобан Симић „Корени 3-Оптанти”, 2008
10  Биљана Сикимић „Етнографија 4.”
11  Др. Данило Урошевић „Срби у логорима (...)”
12  др Милан Лазић „Равногорски покрет”
13  Епископ Данило „Будимска епархија –пример верности”
14  Др  Боривој Ластић „Успомене на негдашњу Ловру”
15  Милутин Новаковић
16  Стојан Д. Вујичић
17  Миле Медић
18  Стеван Чампраг
19  Милан Кашанин „Банатски Весник”,  1990/3
20  Милош Црњански
21  „Банатски Весник”, 1990/3
22  Илић –Илић-Живковић „Српски код”
23  Благоје Бабић „Сеоба Срба”
24  „Сеобе Срба некад и сад”, 1990
25  „Хришћанска мисао” 1997 / 9-12
26  Славко Вејиновић „Срби у дијаспори”, 1999
27  „Сантовачки летопис са допуном” , 2010
28  „Хришћанска мисао” 1997/9-12
29  Јован Јовановић Змај
30  Едиција  „Упознајте Србију”
31  Енциклопедија „Британика”
32  Боривој Ластић
33  Габор Виши „Текелијанум у Пешти”
34  Енциклопедија „Британика”
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