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                      СРБИ У 19. ВЕКУ

СРПСКА НАЦИОНАЛНА РЕВОЛУЦИЈА

Велики немачки историчар Леополд фон Ранке назвао је Први српски устанак Српском револуцијом. Под овим 
појмом подразумева се веома важан период српске националне историје од 1804. до 1835. године у којем се српски 
народ, под вођством Карађорђа Петровића и Милоша Обреновића, изборио за обнову националне државе и 
укидање феудализма. Револуција је 1804. године почела на празник Сретења Господњег, а 1835. године, на исти дан, 
нововековна Србија је добила свој први устав, Сретењски устав. Због тога се 15. фебруар, Сретење Господње, слави 
као Дан државности Србије. 

Приказ битних догађаја:

   .     

     
 

Помоћу низа догађаја потврди Ранкеову тврдњу да су промене 
у првим деценијама 19. века у Србији револуционарне.
Од устанка до устава запамти важне датуме и догађаје. 
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?

1804. године 1813. године 1815. године 1830. године 1835. године

Први устанак слом Други устанак хатишериф устав

Доситеј Обрадовић 
Велика школа реформа Совјета Вук С. Караџић 

„Српски рјечник” припајање  6 нахија укидање феудализма

1808. године 1811. године 1818. године 1833. године 1835. године
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Први српски устанак

Почетком фебруара  1804. године у Орашцу за вожда устанка против Турака изабран је Карађорђе Петровић.
Устаници су ослободили Београдски пашалук. Истакнуте војводе ослободилачке борбе, уз Карађорђа, били су Јанко 
Катић, Прота Матеја Ненадовић, Петар Добрњац (...). Протеравши дахије, победивши султанову војску, Срби су у 
периоду од 10 година срушили турску феудалну власт и заменили је српском влашћу.

Први врховни орган ововековне српске државе је Правителствујушчи совјет. У организацији власти много су 
помогли пречани (школовани Срби из Војводине). Међу њима најзначајнију улогу имао је Доситеј Обрадовић који 
је постао министар просвете. Русија је до 1812. године пружала помоћ Србима у ослободилачкој борби. Велике 
српске победе су: битка код Иванковца, Мишара, Делиграда, Варварина (...). Турци су 1813. године напали Србију, 
заузели је и сурово се осветили Србима за своје поразе. Карађорђе је са најугледнијим старешинама прешао у 
Аустрију.  Уточиште су нашли у Русији.
 Први српски устанак представља почетак српске националне револуције, која је настављена у Другом српском 
устанку. 

Ко је помагао устаницима у борби и  изградњи српских државних органа?
Зашто су Руси 1812. године напустили устаничку Србију?

Зашто избеглице нису могле остати у Аустрији?

• Битке током Првог српског устанка •

Бој на Мишару: „Карађорђе је већ у цик зоре на ногама. Обилази шанац да види јесу ли сви на својим местима 
(...). Шапат струји редовима: Наш је мејдан кад је међу нама Карађорђе. Вођ устанка издао је заповест да нико не 
сме опалити пушку пре него он даде знак својом (...) нанишани на турског барјактара. Пуцањ је био знак за српску 
ватру. Погођен, турски барјактар паде. Карађорђе се осмехну и рече: Е, по души те, више нећеш  у руке барјак узети. 
Српски стрелци сасули су прве плотуне и покосили турске редове. Што је дан више одмицао, битка је постајала 
све упорнија. Тек негде око подне, Карађорђе нареди да се да знак српској коњици за улазак у борбу. Лавина од две 
хиљаде коња и људи са исуканим сабљама сручи се у десни турски бок (...).”

Битка на Мишару, једна од знаменитих победа српских устаника, десила се близу Шапца. „Било је то почетком 
августа 1806. године када су се огледале те две војске. У ноћ пред битку, послао је Карађорђе своје коњанике у 
оближњу шуму да при првом пуцњу, али не раније, ударе на непријатеља с леђа. У шанцу је наредио да се не пуца 
док Турци не приђу тако близу да се више не може промашити. У зору се сераскер подигао са свом својом силом из 
табора пред Шапцем, најхрабрији босански бегови носили су заставе пред војском. Мирно, са напуњеним пушкама, 
чекали су их Срби. Тек кад су Турци дошли у домашај српских пушака, Карађорђе је дао знак. Сви из првог реда су 
нишанили и погодили, како то стрелци кажу, сви у месо. Заставе су попадале, велику збрку направили су топови. 
Како су одмах затим дојурили коњаници с леђа и почели да туку, а Карађорђе отворио шанац и са пешацима упао у 
непријатељске редове, код Турака је одмах завладао неред и њихов пораз био је запечаћен.

Најзначајнији предводници Турака, Синан-паша из Горажда, капетан из Дервенте, сам сераскер Кулин, изгинули 
су. Ту је најзад погинуо и капетан Мехмед са два сина, цвет Босне изгинуо је са заставама. Срби скоро нису имали 
губитака. Само је храбри поп Лука Лазаревић, и сувише смело гонећи Турке, тешко рањен. А Турци су толико 
настрадали да су њихове вође, колико их је још било, још исте ноћи решили да један део своје војске склоне у Шабац, 
а остале одмах да воде преко Дрине. Али то повлачење их је коштало не мање него битка. У шуми Китог, док су се 
повлачили у четама, нападнути су са свих страна. Одузет им је богат плен и све робље које још нису били пребацили 
преко Дрине. Ту је Милош од Поцерја задобио Кулинову сабљу, најсјајнији знак победе, ослободио је војску и вратио 
је кући.
      

?

М
А

ЛО
 ВИ

Ш
Е

М
А

ЛО
 ВИ

Ш
Е

OK7-szerb.indd   151OK7-szerb.indd   151 8/8/2014   3:38:26 AM8/8/2014   3:38:26 AM



152

 
 Додатно: опевани догађаји                                                                      

 „Бој на Мишару” (Филип Вишњић)                                      
 
 Полећела два врана гаврана                                              
 са Мишара, поља широкога
 а од Шапца, града бијелога,
 крвавијех кљуна до очију
 и крвавих ногу до кољена (...)
 и на кулу Кулин-капетана;(...)
 ту излази када Кулинова
 излазила, те је говорила:
 „Ја два врана гаврана, два по богу брата!
 Јесте л’ скоро од доње Крајине,
 од Мишара, поља, широкога (...)
 Јесте л’ вид’ ли мога господара,
 господара Кулин-капетана,
 кој’ је глава на сто хиљад’ војске
 и који се цару зарекао
 да ћ’ Србију земљу умирити
 и од раје покупит хараче,
 да ће Црног Ђорђа ухватити(...)
 
 Ал’ бјеседе двије тице вране:                                                  
 „Ој, госпођо, Кулинова љубо,
 Ради бисмо добре казат гласе,                                          
 Не можемо већ каконо јесте:(...)
 Ту смо били, очима гледали
 Кад се двије ударише војске (...)
 пред турском је Кулин-капетане                      
 а пред српском Петровићу Ђорђе;
 српска војска турску надвладала:

 

Уз помоћ два извора препричај битку на Мишару.

• Анегдота о устаничким војводама •

Војвода Стојан Чупић  био је човек врло говорљив, а уз то се и много хвалио, а војвода Петар Николајевић Молер 
волео је писати дуга писма. Карађорђе, који је врло мало говорио, рекао је једном приликом: „Које куде, ко ми 
надговори Чупића или натпише Молера, даћу му што затражи!” 

Које особине хајдучких вођа истиче анегдота?

?

 погибе ти Кулин-капетане
 погуби га  Петровићу Ђорђе;
 с њим погибе тридест хиљад’ Турак (...)
 ’рани сина, пак шаљи на војску,
 Србија се умирит не може!”

 Кад то зачу Кулинова када (...)
 па овако проклињати стаде:
 „(...) Црни Ђорђе, да те бог убије!
 Откако си ти закрајинио,
 многу ти си мајку уцвјелио (...)
 и мене си јадну уцвјелио,
 јер ми згуби мога господара,
 господара Кулин-капетана.”
 То говори, а с душом се бори 
 доље паде, горе не устаде,
 већ и она умре од жалости!

?
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• Ћеле-кула •

Ћеле-кула   се налази у Нишу. Кула 
је подигнута од глава Срба устаника 
убијених 1809. године. Последњег 
дана месеца маја 1809. године Срби 
су поражени на Чегру. Битка се 
завршила херојским подвигом војводе 
Стевана Синђелића који је пуцао у 
барутану, жртвујући себе, своје људе, 
али и убијајући многобројне Турке. 
Кула од глава (952 главе) јединствен 
је споменик у свету.  Споменик је 
до 1878. године стајао под ведрим 
небом. У то време су лобање нестајале. 
Мештани су узимали и сахрањивали 
главе својих ближњих. Данас се 
споменик (са педесетак лобања) 
налази у црквици где се годишње 
служи парастос.

Да ли ти је позната родољубиа песма: 
„Ој, војводо Синђелићу, српски сине од Ресаве равне, 

ти си знао Србина заклети, како ваља за слободу мрети”?
Када је она могла настати?

       
                                                                                          

Ламартин: „Нека Срби чувају овај споменик. Он ће увек подсећати њихову децу колико вреди слобода и колику су 
цену очеви њихови платили за њу (...). Српски народ имао је поносито срце које се могло расцепити, али не и савити, 
као што се не може савити ни срце храста у гори (...). Европа ће видети како се на рушевинама Турске диже нова 
држава и прекрива простране и лепе крајеве што се шире између Дунава, Јадранског мора и балканских планина.”

„Бој на Равњу” (Мачва,1813)
Мачванско село Равње зове се и „српски Термопил”. Шанац у Равњу бранили су војводе Стојан Чупић, Милош 

Обреновић и Прота Ненадовић. Када су они напустили шанац, остао је Јован Глигоријевић, то јест Зека Буљубаша 
(као Леонида са 300 Спартанаца) са својим „голаћима” па су сви изгинули. После овог пораза падају Шабац, 
Београд и Србија.

У центру села Равањ у знак сећања подигнут је велики споменик са Зекиним попрсјем на врху у чијем подножју 
су уклесани стихови:
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 За јуначка ваша дела,
 Васиона знаде цела.
 Кости су вам расејане,
 Ал’ победом увенчане.
 Спомен борбе за слободу,

 Нек имена ваша буду!

Научи ове стихове.
Запамти имена устаничких јунака.
Причај о Ћеле-кули и „српском Термопилу”.

Писмо митрополита  Стратимировића 
српским устаницима (1806) 

 „(...) уредите вас тако да вам се не може зазирати да сте пустаије, као што многи говоре. Који су старешине, нека 
уче друге и речима и примером самим, а други сваки нека слуша и почитује старешине, и началство. Знајте гди је 
љубов и согласије, где старешине паметно и праведно с подчињенима управљају, а подчињени примарно слушају што 
старији заповеда (...) ту се може надати свакој срећи и напретку.  

Мирне Турке који међу вама живе или који су вам се предали на веру, немојте узнемиравати, немојте ни на оне 
Турке оближње нападати који на вас не нападају. Тако и творите и свакоме сказујте да ви ни у које Турке не дирате 
нити ћете дирати који на вас не нападају, а напротив, који вас узнемирују или вама зло мисле или се спремају вама зло 
какво учинити, онима кажите слободно да ви нећете чекати док они на вас ударе, но да ћете ви пре њи' протерати и 
истребити док они вас нису.”

У чему се огледала сарадња Срба у Угарској са српским устаницима (1804–1813)?
Каква је била улога карловачког митрополита код Срба у Угарској?
Шта Стратимировић саветује српским старешинама?
Јесу ли ти савети били корисни српским устаницима?

• Карађорђе (1762–1817) •

Помоћу наведених података прикажи лик Карађорђа. Прво стави у временски 
редослед ове биографске податке:
– родоначелник династије
– први владар обновљене Србије
– вођа Првог српског устанка (1804–1813)
– даровити војсковођа (Мишар, Београд)
– мудар државник
– строг, прек по нарави
– добровољац у аустријској војсци
– врховни државни поглавар
– хајдук у чети Станоја Главаша
– сточарски трговац

?
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– неписмен („којекуде/Е, по души те”)
– отвара Велику школу
– емигрира у Земун уочи слома устанка: интерниран је у манастиру 

Фенек, Петроварадину, Грацу: пуштен је у Русију 1814. године 
(Бесарабију)

– убијен је  26. јула 1817. године у Радовањском лугу по наређењу 
Милоша Обреновића: као знак Милошеве верности Карађорђева 
глава послата је у Цариград. На истом месту 1818. године 
подигнута је брвнара Покајница.

Карађорђева породица
 После мужевљеве погибије, Јелена је с децом живела у 
Бесарабији. Изгубила је мужевљеву пензију и 5 година била на 
милостињи пријатеља и комшија. У домовину се вратила тек 1839. 
године. Умрла је 3 године касније, не дочекавши да види како седам 
месеци доцније њеног сина Александра Срби проглашавају за 
кнеза. Његов брат Алекса, Карађорђев прворођени син, завршио је  
војну школу у Санкт Петербургу. Оженио је богату Марију Трокин 
која је умрла на порођају 1827. године (родила је сина Ђорђа).  
Алекса је умро од туберкулозе 1830. године. Кнез Александар је 
(1842–1858) после Светоандрејске скупштине избегао у Румунију, где је купио велико имање. Тамо је отворио 
радионице, продавнице, крчме, магацине за житарице. Оптужен је да је био учесник завере и убиства кнеза Михаила 
Обреновића.  Годину дана је одлежао у затвору. Последње године провео је у Темишвару, а сахрањен је у Бечу. 
Његова супруга Персида, кћи војводе Јеврема Ненадовића, родила му је десеторо деце. Говорила је француски и 
немачки језик, приређивала је уметничка посела, иницирала је стварање првог позоришта у Београду 1847. године.
 Ђорђе и супруга Сарка Анастасијевић (кћер Мише Анастасијевића, капетана Мише), живећи у Паризу, виђала 
се с Његошем, Вуком Караџићем, кнезом Михаилом. Старији син Алексије се оженио Американком, умро је 1920. 
године, а млађи син Божидар, правник, није се женио и умро је 1908. године.

Како се зову потомци Карађорђа?

Пораз у  Првом српском  устанку, избеглиштво
  Последњи, највећи талас избеглица из Србије запљуснуо је Срем и Банат септембра и октобра 1813. године. 
Устаничке старешине, па и сам Карађорђе и већина становништва, бежала је према Дунаву и Сави. После краћег 
карантина, избеглице су упућене у 40-ак збегова иза пограничног кордона. Према једној поузданој евиденцији 
говори се о између 110.000 и 160.000 људи. Ево, како се те голготе, три године касније, сећао вожд Карађорђе: 
„Да би се избегли ропство и мач непријатеља, српски народ је на многим местима преко Саве и Дунава прешао 
у Аустрију. Тамо је сваки Србин, према законима те државе, морао на обали да положи своје оружје, но како је 
много тог оружја било сребром оковано и позлаћено, Срби су молили да им се дозволи да бар то сребро поскидају, 
јер је оно многима представљало једину имовину. Но, погранични команданти, не само што им то нису дозволили, 
него су одузето оружје наочиглед њихових власника делили својим пријатељима, а жалбе генералу у Петроварадину 
нису услишене. По одлагању оружја, пребези су морали да издрже карантин (...) па су били упућени на простор 
између бара на Сави (...) а пошто су се у то време многе кише пролиле, те баре су се  наводниле па је вода прекрила 
карантинска места тако да су људи до колена у води стојали, а мајке биле принуђене да децу држе у наручју или да 
гледају како се она утапају (...). Множество деце од зиме је помрло (...) а власти су ишле дотле да су за онај комад 
земље, у који ће помрли лећи, тражиле по 6 и више форинти.”2  
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• Опленац •

Топола је варошица између Београда и 
Крагујевца. За време Првог српског устанка, 
као место у којем је живео Карађорђе, 
постаје политички и стратешки центар 
Шумадије.                                    

 Карађорђево утврђење изградио је 
Карађорђе између 1811. и 1813. године са 
пространим кулама, у њему два конака и цркву 
са зидним живописом. Утврђени град сачувао 
је само куле и конак између њих. Куле имају 
уграђене пушкарнице. Град Топола је обновљен 
1842. године, када је Карађорђев син Александар 
постао српски кнез. Поновни повратак 
Обреновића на власт све до 1903. године, 
учинио је да се Карађорђев град запусти, а 1877. 
године, као упориште побуњеника, сравњен је 
са земљом. Карађорђева црква, грађена 1811–
1813. године представља једнобродну грађевину са куполом, зидану од камена, са кулом звонаром. Преостали 
делови фресака дело су устаничког војводе и сликара Петра Молера. Конак (Карађорђев двор) представља веће 
здање зидано каменом, са неколико просторија, подрумом и тремовима.  

Споменик Карађорђу је подигнут после Првог светског рата. Рад је истакнутог 
вајара Петра Палавичинија.    

      На врху брежуљка Опленца уздиже се монументална петокуполна Црква 
Светог Ђорђа, од белог мермера, задужбина-маузолеј Карађорђевог унука Петра 
I. Доласком краља Петра на престо, Топола је поново постала дедовски завичај за 
Карађорђевиће. И краљ Петар се 
одмах посветио испуњењу жеље сво-
јих родитеља да се у Тополи изгради 
велелепни храм који ће имати и 
крипту где ће се сахрањивати Кара-
ђорђевићи. Цркву Светог велико-
мученика Георгија пројектовао је 
архитекта Коста Јовановић, који је 
обишао и простудирао преко 160 
цркава и манастира. За опленачку 
цркву је у српском стилу пројектовао 
све црквене ствари: чираке, рипиде, 
кандила, као и план за иконостас 
у белом мермеру. Њена градња 
започета је 1910. године, а коначно 
је довршена тек 1930. године. У 
архитектури је постојала тенденција 
сажимања моравске школе, а што 
се тиче украшавања унутрашњости 
храма и крипте, ту се радило 
о средњовековном  фреско-сликарству 
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техником мозаика. Заступљене су фреске из Студенице, Жиче, Милешеве, Сопоћана, Грачанице, Дечана, Пећке 
патријаршије (...). Каже се да је Опленац „богатији у резбаријама од Студенице, а виткији од Високих Дечана”. 
Многобројни портрети српских владара од 12. до 15. века, Карађорђа и краља Петра I, представљају галерију 
мозаичких владарских портрета.3 

Користећи фотографије опиши завичај 
Карађорђевића кроз векове.

ДРУГИ СРПСКИ УСТАНАК (1815)

 На збору народних првака у Такову за вођу устанка изабран 
је Милош Обреновић, војвода из Првог српског устанка. После 
првих устаничких победа Турска је пристала на преговоре, јер 
се плашила интервенције Русије. Заједничка српско-турска 
управа  је заведена у Београдском пашалуку. Српски кнезови су 
судили и управљали Србима заједно са пашиним чиновницима. У 
петнаестогодишњој  дипломатској борби за аутономију Милошу 
је помагала Русија. Султан је 1830. године хатишерифом признао 
Србији потпуну унутрашњу аутономију, а Милоша за наследног 
кнеза. Србија је 1833. године добила 6 нахија ван Београдског 
пашалука.

Црнућа/брвнара: испред ње стоји камен на којем је Милош Обреновић изрекао: „Ево мене а ето вама рата са 
Турцима”, по другој варијанти: „Ето мене, ето вас – рат Турцима.”                                                                                      

„Село се некада звало Белуће, а по предању, после Косовског боја, у коме је изгинуло 77 јунака из села, у знак 
велике жалости мештани су га прозвали Црнуће. Горња Црнућа сматра се првом престоницом кнеза Милоша. У 

конаку, који и данас постоји у Горњој 
Црнући, кнежева породица боравила је до 
1818. године када нова престоница постаје 
Крагујевац. У брвнари се налази стална 
поставка о којој брине Музеј рудничко-
таковског краја. Древни конак, у којем 
је Милош Обреновић од 1814. до 1818. 
столовао Србијом најстарији је сачувани 
српски двор. Љубица је ту у конаку убила 
Петрију, Милошеву „милосницу.” Док 
је Милош путовао по Србији, двором  
је газдовала Љубица. Доста новца се 
ту сливало и у конаку је била једна од 4 
устаничке благајне којом је располагала 
Љубица.

?
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Размисли и одговори зашто постоје две варијанте Милошевих речи поводом ступања на чело устанка.
Како је од Белуће постала Црнућа?

• Милош Обреновић (1780?–1860) •

Ови подаци служе за описивање историјског лика Милоша 
Обреновића. Стави у временски редослед биографске податке и 
прикажи лик вође Другог српског устанка.
– вођа Другог српског устанка (1815–?), 
    („Ево мене, ето вас – рат  Турцима”)
– кнез Србије (1830–?)                                                                             
– оснивач српске владарске династије
– обновитељ модерне Србије
– вешт дипломата, политичар                                          
– наследни кнез (1833)                                                     
– апсолутистички, деспотски владар
– повлачи се са власти у корист сина
– храбар, одлучан, способан војник (1804–1813)
– караул и гонич стоке
– војвода у Првом устанку, после слома остаје у Србији
– неписмен, у престоници Крагујевцу оснива гимназију, 
    позориште, апотеку
– издаје Сретењски устав 1835. године
– повлачење са власти, изгнанство (1839), друга власт 
    (1858–1860)
– најбогатији Србин (старешински кулук, монопол сточне 
    трговине, добра у Влашкој и у Бечу)

Вук Стефановић Караџић „О Милошу Обреновићу”(1828)
„Милош на Цвети у јутру дође у Таково и онај дан онде код цркве учини скупштину. И стане се већ јавно 

договарати с народом и с кметовима шта ће сад чинити. И сав сабор нађе да друкчије никако бити не може, него да 
се бију с Турцима док сви не изгину; и још што је најчудније, и сами старци и кметови, који су свагда били противни 
буни, и они сад пристану и повичу да нема другог спасенија, него да се бију с Турцима и да се бране док се узможе. 
И сви сложно стану молити Милоша да им он буде старешина и да ји не изда. Милош им на то одговори да ће им 
он бити старешина ако ће они њега слушати и између себе се као браћа пазити, опростивши један другоме ако 
је који коме што нажао учинио. И на то пристану сви. Милош после те скупштине отиде са својим старим, и сад 
наново приставшим момцима, у Црнућу, и онде после дугога премишљања и већања отиде у вајат,  те се обуче у своје 
војводске  ’аљине и припаше оружје сребрно, па онако накићен изађе међу момке носећи у руци свој војводски барјак 
који је до сад лежао негде сакривен, па пружи барјак Сими Пастрмцу, говорећи: „Ево мене, а ето вам рата с Турцима.” 
У свима је, који су ту били, срце заиграло кад су видели Милоша тако накићена и већма су му се обрадовали, него 
озебао сунцу,  јер је сваки у себи помислио: Сад је заиста рат, и он пристаје с нама.”

Испричај ритуал избора Милоша за устаничког вођу.?

?
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Анегдота о подизању звона код Београдске цркве
Турски везир запрети Милошу топовима, а Милош њему поручи овако:
 „Немој мира кварити! Мени пише у ферману да по свом закону вршим богомољу са свима церемонијама. Мој 
закон изискује звона и звона морају звонити!” На то везир:„Ви да звоните, а мој хоџа да виче – то се никако не 
може сложити!”  „А ви немојте викати онда кад звона звоне, него мало доцније”, 
одговори Милош. И везир ућута. 

                                                                                                        

Прва звона у Милошевој цркви
Србима је, у доба робовања под Турцима, била у многоме ограничена слобода 
вероисповести и богослужења. Забрањена је била употреба звона. Јануара 25. 1830. 
године кнез Милош Обреновић је објавио Народној скупштини у Крагујевцу 
султанов хатишериф од септембра 1829. године којим је, између осталог,  дата 
Србима слобода богослужења.
 Чим је објавио хатишериф, Милош одмах стане дизати звонаре и звона од 
којих су многа била раније спремљена или скривена из Првог устанка. Подизање 
звонаре у Београду нарочито је љутило везира Хусеин-пашу. Он је протествовао 
тврдећи да звона нису изричито споменута у хатишерифу и да зато треба добити допуст од султана. Најпосле 
је претио да ће се Турци-Београђани побунити и устати на Србе само ако звона стану ударати. Али се Срби не 
поколебају нити поплаше.
 Тако је једном, претећи побуном Турака, Хусеин-паша запитао Петра Лазаревића Цукића (управника  српског 
дела вароши Београда) који је имао да дигне звона да ли је то истина. „Истина је,” одговори Цукић, „Ако подигнем 
звона, ви велите да ћу погинути од Турака, а ако их не подигнем, знам да ћу погинути од кнеза Милоша. И ја волим 
да погинем од Турака, вршећи своју дужност, него да ме погуби кнез Милош.”

Нарочито се Турци уплаше кад се разнесе глас да ће Милош доћи у Београд с Портиним комесаром и с девет 
хиљада људи.

Тако су под Милошем звона звонила у Београду прву пут на Беле покладе, 16. фебруара 1830. године по старом 
календару. „Радост Београђана била је неописана”, вели историчар Михаило Гавриловић. У порти је била намештена 
трпеза и чаброви вина. Целе се недеље јело, пило и веселило уз игру и лупњаву звона. Коло се водило на Варош капију 
па на Саву и испод Калемегдана опет пред цркву. Изнемогли старци, болесници на самрти и нејака деца доносени су 
да се дотакну ужета од звона.4

На основу ова два извора установи битне промене 
у односу раје и турске власти.

         
  ДИНАСТИЈЕ НОВОВЕКОВНЕ СРБИЈЕ

Србија је једина балканска и православна земља која је имала своје националне краљевске династије. 
Карађорђевићи славе Светог  Климента, а од 1890.  године Светог Андреја Првозваног. Слава Обреновића је Свети 
Никола. Династија Петровић Његош слави Ђурђевдан.  
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Карађорђевићи су српска и југословенска владарска породица. Родоначелник 
династије је био вожд Карађорђе Петровић. Његов син кнез Александар 
Карађорђевић  влада у доба уставобранитеља. Након мајског преврата 1903. 
године на власт  долази краљ Петар I Карађорђевић. Он је први краљ Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца (СХС) од 1918. године до смрти. Његов млађи син краљ 
Александар ће после 6. јануара 1929. увести лични режим у Југославији. Последњи 
владар династије је Петар II Карађорђевић.                                                
                                                                                                            
Родослов династије Карађорђевић:
вожд Карађорђе (1804–1813)
кнез Александар (1842–1858) 
краљ Петар I (1903–1921)
краљ Александар (1921–1934)
краљ Петар II (1934–1945)

Задужбина Карађорђевића је Црква Светог Ђорђа 
на Опленцу (као маузолеј). У крипти је сахрањено 6 
генерација и 22 члана владарске породице.                  

Обреновићи: родоначелник српске владарске 
породице је вођа Другог српског устанка Милош 
Обреновић (од 1815. године). Кнез Милош је 
абдицирао најпре у корист сина Милана, па затим 
и Михаила. Краља Милана на власти наслеђује 
Александар. Од петорице владара из ове династије 
двојица су убијена у атентату (кнез Михаило и краљ 
Александар).
       

Родослов династије Обреновић:
кнез Милош (1815–1839. и 1858–1860.)                                             
кнез Милан (током 1839. године влада 13 дана)
кнез Михаило (1839–1842. и 1860–1868.)
кнез Милан (1868–1882., краљ од 1889.)
краљ Александар (1889–1903.)

Запамти владаре 
нововековне Србије.

                                                                                                      ?
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• Како је настала српска химна •

Лета 1872. године Милан Обреновић је решио да се ослободи намесништва и преузме власт у Србији. За ту 
прилику од Јована Ђорђевића, угледног драмског писца, поручен је комад са историјско-родољубивим садржајем 
и династичким духом. Ђорђевић је написао драму под насловом  „Маркова сабља”. Премијера комада изведена је у 
Народном позоришту у Београду на прослави пунолетства и ступања на престо кнеза Милана Обреновића. Музику 
за  „Маркову сабљу” компоновао је Даворин Јенко. Песму „Боже правде”, која постаје химна династа (владара) у 
комаду пева сав народ.

Приликом проглашења Милана за краља 1882. године „Боже правде” постаје прва званична српска химна.
Доласком Петра I Карађорђевића на власт расписан је конкурс за химну нове краљевине, али се о Петровдану 

1909. године поводом 65. рођендана краља ослободиоца „Боже правде” поново потврђује за  званичну српску химну: 

 

 

Ко је написао текст и музику српске химне??

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

Српског Краља, српски род! 

Сложи српску браћу драгу
На свак’ дичан, славан рад:

Слога биће пораз врагу,
А најјачи српству град!

Нек на српства блиста грани
Братске слоге златан плод,
Боже, спаси, Боже, храни

Српског Краља, српски род!

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 
Српског Краља, српски род!

Из мрачнога сину гроба,
Српске круне нови сјај,
Настало је ново доба,
Нову срећу, Боже, дај!

Краљевину српску брани.
Пет вековне борбе плод,

Српског Краља, Боже, храни,
Моли ти се српски род!
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• Сретењска скупштина (1835) •

„Велика се дакле, Скупштина на Сретение отворила, од самог књаза 
с једним Словом, с коим се нова епоха у историји српског народа 
започиње (...). Што се олакшања тиче за народ, то је заиста највеће у 
Србији: Србин, као пореска глава, плаћаће 6 талира на целу годину и 
баста/оста, више нема ни арача, ни димнице, ни чибука, ни котарине, ни 
женитбине, чусте ли! Ни кулука ни десетка! Може ли  му (народу) боље 
још бити? Камо тога још у Европи?   
         
    

Други дан се и Књаз торжествено заклео да ће по том уставу 
(Сретењском) и по тим законима с народом управљати, а и народ се 
такођер заклео све то као Свето писмо држати и бранити; није лепо, него 
је јединствено и прекрасно (...).
   

Тако се та револуција без капи крви, на срећу Књаза и на велико 
добро народа, свршила: кои је народ тако што још до данас учинио. Није 
ли вам мило што сте Србин и то данас? Слава је ту велика, јер братска 
крв ние за право и истину проливена, а особито што је народ чест свога 
Господара чувао и сачувао. То је прост Србин учинио да застиди млоге 
друге народе, кои су га дивљаком називали: шта су наше науке учиниле?”5

  

Објасни тврдњу учесника скупштине: 
„револуција без капи крви”, „то је прост Србин учинио.”?
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УСТАНИЧКА ПОЕЗИЈА

„Почетак буне против дахија” (Филип Вишњић)
 
 (...) Мехмед-ага у Ваљево дође:
 Грбовић се бјеше осјетио,
 па Грбовић на страну побјеже,
 а дође му обор-кнез Алекса                                              
 и дође му Бирчанин Илија,
 обојицу ’вата Мемед-ага.
 Бијеле им савезао руке,
 па их води на мост Колубари; (...)
 Мехмед-ага викну на џелата,
 џелат трже сабљу испод скута,
 те Илији одсијече главу;
 а Алекса сједне на ћуприју, 
 па овако поче говорити:
 „Бог убио сваког ришћанина
 који држи вјере у Турчина!”(...)
 али џелат говорит не даде
 трже сабљу, одсјече му главу (...)

    
Који  историјски догађај описује ова песма?

Сећање на бурна устаничка збивања  (сечу кнезова) забележио је у својим  „Мемоарима” и Прота Матеја 
Ненадовић:

„Турци посекоше кнезове. То је овако било. Турци свежу мога оца и Бирчанина, а Милована Грбовића пусте. 
Кад почну везати мога оца, види он шта ће бити и рекне: Је ли туна Јаков да му нешто кажем? Онда рекне Милисав 
из Дупљаја плачући: Није, кнеже, овде, но кажи мени, ја ћу му казати. – То му, рече, кажи да ни он и нико од мојих 
одсада Турцима не верује. Поведу их на погубленије, и као што су ми после тога многи и Срби и Турци казивали, мој 
отац сасвим при себи био, аки би на пир вођен био, и слободним гласом викне: Фочићу, Фочићу, не молим те за живот, 
него те само молим, немој ме бешчесном смрћу морити, но сабљом којом се јунаци губе. А знај, Фочићу, да ће моја 
крв и пред Богом и пред људима теби досадити! Он је хтео скупљеном народу говорити, но Фочић повиче: Водите 
их даље! На том позоришту света је много скупљено било јер и Срби и Турци, да би већи страх од дахија имали, 
морали су доћи да ове прве жртве српске гледају. Најпре даде Фочић на српски једно писмо пред свима прочитати, 
које гласи овако: Поздравље теби, господине мајору Митезеру у Земуну, од мене кнеза Алексе и од проте. Да знате да 
смо ми ове дахије међу собом позавађали, и они ће се скоро између себе потући, зато молимо: преправите џебане* 
и официра, а војске доста имамо, да нам помогну да дахије одавде отерамо. Ако томе писму не верујете, питајте 
базрђанбашу* Петра Ичкоглију или Јанка Зазића из Скеле и Еладију из Забрежја, они ће вам из уста све казати (...). 
Кад се то писмо прочита, рекне Фочић скупљеном народу: Ето, ово писмо сече Алексу, који с Немцима се договара, 
и код нашег цара нас тужи и опада, и о нашим главама ради, зато би грехота била његову главу живу оставити. Потом 
повиче на џелата: Сеци! И одмах оба посекоше, а народ с позорја разбегне се, а Турци Ваљевци поплаше се и одмах 
почели су један по један тајно од других своје важније ствари припремати.”

*џебана – муниција
*базрђанбаша – старешина који наплаћује царину

?
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„Востани, Сербије!” 

Овом је песмом поздравио Доситеј Обрадовић 1804. године српски устанак под вођством Карађорђа 
(музику је написао  Жарко Петровић):
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Које српске области/земље помиње аутор?
Којом идејом се води Доситеј?
Послушајте (и научите да певате) ову песму.

ИЗГРАДЊА САВРЕМЕНЕ СРПСКЕ 
И ЦРНОГОРСКЕ ДРЖАВЕ ДО 1914. ГОДИНЕ

Уређење устаничке државе:

Београдски пашалук: Устаничка Србија: Кнежевина Србија:
везир/паша вожд, наследни вожд наследни кнез
кадија српски световни и црквени судови хатишерифи

Народна скупштина укидање феудализма
Правитељствујушчи совјет (1805.) аутономија
Попечитељство (влада, 1811.) канцеларија

Државни савет
војска, полиција

?

Востани, Сербије! Востани, Царице!
И дај чадом твојим видјет твоје лице.

Обрати серца их и очеса на се,
И дај њима чути слатке твоје гласе.

Востани, Сербије!
Давно си заспала, у мраку лежала;

Сада се пробуди, и Сербље возбуди!

Ти воздвигни твоју царску главу горе,
Да те опет позна и земља и море.

Покажи Европи твоје красно лице,
Светло и весело, како вид данице.

Востани, Сербије!
Давно си заспала, у мраку лежала;

Сада се пробуди, и Сербље возбуди!

Спомени се, мати наша! Твоје перве славе
Твојих враждебника ти посрами главе.

Дивјег јаничара терај са Врачара,
Који свог истога сад не слуша цара.

Востани, Сербије!
Давно си заспала, у мраку лежала;

Сада се пробуди, и Сербље возбуди!

Теби сад помаже небесна воља,
И сад ти се показује судбина боља,

Сви ближњи твоји теби добра желе,
И даљни се народи твом добру веселе.

Востани, Сербије!
Давно си заспала, у мраку лежала;

Сада се пробуди, и Сербље возбуди!

Востани, Сербије! Мати наша мила!
И постани опет што си прије била.
Сербска теби вопију искрена чада,

Која храбро војују за тебе сада.
Востани, Сербије!

Давно си заспала, у мраку лежала;
Сада се пробуди, и Сербље возбуди!

Босна, сестра твоја, на тебе гледа,
И не жели теби никакога вреда.

Ко тебе не навиди, не боји се Бога
Од којега теби иде помоћ многа.

Востани, Сербије!
Давно си заспала, у мраку лежала;

Сада се пробуди, и Сербље возбуди!

Херцегова Земља и Чернаја Гора,
Далеке државе и острови мора:
Сви теби помоћ небесну желе,
Све добре душе теби се веселе,

И согласно веле: Востани, Сербије!
Давно си заспала, у мраку лежала;

Сада се пробуди, и Сербље возбуди!
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Наведи главне државне органе нововековне српске државе.
         

• Уставобранитељи (1842–1858) • 

Под владавином уставобранитеља, Србија је добила установе модерне државе. Најпре је створен државни 
апарат, а затим су усвојени важни закони и основане установе од националног значаја у области просвете и културе. 
Уставобранитељи су инсистирали на три важна елемента будућег развоја Србије: поштовању закона, слободи 
трговине, систематском образовању и просвећивању народа.

Против апсолутистичке владе кнеза Милоша иступили су опозиционари. Они су тражили да се донесе устав 
и њиме ограничи власт владара. Најистакнутији уставобранитељи били су: Аврам Петронијевић, Тома Вучић 
Перишић, Стојан и Алекса Симић, Милутин и Илија Гарашанин, Јеврем Обреновић. Уставобранитељи су довели на 
власт Карађорђевог сина, кнеза Александра Карађорђевића. Уставобранитељска влада је донела Грађански законик 
1844. године. Изградњу државе и социјалне промене пратио је културни препород. Отварају се полугимназије, 
гимназије (Крагујевац, Београд), Лицеј и Војна академија.              
                                                                                     

Саставили су програм националног ослобођења „Начертаније” (1844). 
Програм српске државне политике саставио је Илија Гарађанин. Идеја 
уједињења Црне Горе, Босне, Херцеговине и Старе Србије са Кнежевином 
Србијом. Светоандрејска скупштина је збацила кнеза Александра с власти и на 
престо поново довела Милоша Обреновића.

Којим  су  се начелима водили  уставобранитељи?
Ко су најистакнутији уставобранитељи?
Шта садржи програм националног ослобођења?

• Србија 1858–1878–1903–1914. године •
                   

     У време друге владавине кнеза Михаила Обреновића (1860–1868.) Србија је 
наставила да се привредно развија. Утицај страног капитала је допринео развоју 
индустрије, рударства, трговине и банкарства. Добила је градове (Београд*, 
Шабац, Смедерево, Кладово, Ужице, Соко) иако је и даље била под врховном 
турском влашћу, ширила се и учвршћивала своју аутономију. Са привредним 
развојем почео је и страначки живот. Настале су Либерална, ( Јован Ристић, 
вођа Српске либералне странке био је министар спољних послова Кнежевине 
и Краљевине Србије), Радикална (Никола Пашић) и Напредњачка странка. 
Зачетник социјалистичких идеја 19. века у Србији био је Светозар Марковић. 
Димитрије Туцовић је 1903. године основао Српску социјалдемократску 
странку. Србија и Црна Гора учествовале су у ослободилачким ратовима 1876. и 
1878. године. Одлуке Берлинског конгреса биле су неповољне за српски народ, 
упркос чињеници да је Србија добила независност и територијално проширење. 
Приликом објављивања одлука Берлинског конгреса кнез Милан је рекао:  
„Споља мудри, а унутра чврсти одношаји – то су једини путеви на којима може 
процветати независна Србија.” Кнез Милан је 1882. године крунисан за краља. 

?

?
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Крајем 19. века Србија се привредно развија. 

Краљеви Милан (1882) и Александар Обреновић водили су аустрофилску политику и били су апсолутисти. 
Краљ Александар убијен је са супругом Драгом Машин 1903. године („мајски преврат”).                

Доласком на власт Петра I Карађорђевића (1903) почиње демократски и привредни успон Србије. У спољној 
политици Србија се оријентисала ка Антанти (Француској, Енглеској и Русији). Односи између Србије и Аустро-
Угарске су се погоршавале из године у годину.

Сарајево

Бањалука

Скадар
Бар

Ниш
Софија

Пирот

Крајова
Београд

Земун

Хермштат
Корнштат

Јаши

Букурешт

ВарнаТрново

Салистрија

Дунав

Тибар

Драва

Одра Висла

Дњ
еп

ар

Дњестар

Дунав

Сава

Д
ри

на

М
орава

Вардар

Ц Р Н О  М О Р Е

Е
Г

Е
Ј

С
К

О
 

М
О

Р
Е

С
Р

Е

Д

О

З

Е

М
Н

О  М
О

Р

Е

Ј
А

Д
Р

А

Н
С

К
О

 М
О

Р
Е

Б О С Н А

Х Е Р Ц Е ГО
В И Н А

Н О В О П А-

Д А Л М АЦИЈА З А Р С К И
С А Н Џ А К

А
Л

Б
А

Н
И

Ј
А

М
А

К Е Д О Н И Ј А
Р У М Е Л И Ј А

И С ТО Ч Н А  Р У М Е Л И Ј А

Р У С К А  П О Љ С К А

Б
Е

С
А

Р

А
Б

И
Ј

А

Е Р Д Е Љ

Б А Н А Т
С Л А В О Н И Ј А

К
Р

А
Љ

Е
В

И

Н
А

У
Г

А
Р С К А

К Р А Љ Е В И Н А

Г А
Л

И
Ц

И
Ј А

Ш
ЛЕСКА

Ч
Е

Ш
К

А

ДО Њ А
АУ С Т Р И Ј А

Б Е Ч КО
Н О В О

ВЕНЕЦИЈА

ХРВАТСКА

Д
О

Б
Р

У
Ц

А

В Л А Ш К А

А Н А Д О Л И Ј А

Е П И Р

АЛЗАС
 И

 ЛО
РЕН

С
А

В
О

Ј
А

Бос
фор

Делта
Дунава

Малта Крит

Родос

Сицилија

Сардинија

Корзика

Н Е М А Ч К О

Ц А Р С Т В О

А У С Т Р О  -  У Г А Р С К А

ПАПСКА
ДРЖАВА

С. МАРИНО

ЦРНА
ГОРА

МОНАКО
С Р Б И Ј А

Р У С И Ј А

ТУНИС

Е Г И П А Т

Г Р Ч К А

К
Р

А
Љ

Е
В

И
Н

А
 И

Т
А

Л
И

Ј А

ШВАЈЦАРСКА

Ф
РА

Н
Ц

УС
К

А

ЛУКСЕМБУРГ

Б
ЕЛ

ГИ
ЈА

О

С
М

А
Н

С
К

О
 

Ц
А Р С Т В О

Б У Г А Р С К А

Р У М У
Н

И
Ј

А

1878 . независна

1878.

1878 . аутономна провинција

1878.
аустр.

окѕпација

Границе покрајина
Границе Аустрије и Угарске
Војна граница (укинута 1871 1881)

Државна граница 

OK7-szerb.indd   167OK7-szerb.indd   167 8/8/2014   3:38:36 AM8/8/2014   3:38:36 AM



168

Када је Србија стекла независност?
Које странке су настале у другој половини 19. века?
Која два политичара се истичу у овом периоду?
Која два владара Србије су убијена?

• *Предаја градова (1867) •

После протеривања Турака у Првом српском устанку и њиховог повратка 1813. године, питање њиховог 
исељења поставило се у време преговора око аутономије Србије. Хатишериф из 1830. године предвидео је њихово 
исељење у року од једне године, али то није остварено, већ је хатишерифом из 1833. године продужено на 5 година. 
Турског становништва, са посадама у утврђењима, било је у то време у Србији око 24 000. Последњи командант 
београдске тврђаве, Али Риза-паша, предао је кнезу Михаилу кључеве београдског утврђења (1867), а као знак 
султанове суверености над Србијом турске заставе су остале да се вијоре на тврђавама. У знак захвалности за 
добијене градове, кнез Михаило је посетио султана у Цариграду. 

?
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• Црна Гора у другој половини 19. и почетком 20. века •

Иако су се племена старе Црне Горе ослободила турске власти крајем 17. века, цео 18. век је протекао у племен-
ској разједињености. Два митрополита из породице Петровић Његош, Петар I (1784–1830) и Петар II (1830–1851), 
створили су прве органе државне власти. Кнез Данило (1851–1860) увео је световну власт и извршио разграничење 
са Турском. У његово време се Црна Гора дефинитивно изградила као апсолутна монархија. Никола Петровић 
(1841–1921), црногорски кнез (1860–1910) и краљ (1910–1918) успешно је ратовао против Турске. На Берлинском 
конгресу 1878. године Црна Гора је добила независност и територијално проширење (Никшић, Подгорица, Бар, 
Колашин, Улцињ). Модернизацијом државне управе јачао је и апсолутистички режим Николе I  Петровића.

• Балкански ратови 1912–1913. године •

Балканске земље су 1912. године ујединиле своје снаге у борби против Турске. Први балкански рат, као 
ослободилачки рат, завршен је повлачењем Турске са Балканског полуострва (линија Енос–Мидија). Савезничке 
балканске државе, којима су се прикључиле Румунија и Турска, водиле су Други балкански рат против Бугарске. 
После пораза Бугарске 1913. године потписан је мир у Букурешту.

Црногорски владари су духовници, образовани државници и славни песници. Потруди се да на примерима 
докажеш ову тврдњу.

Петар II Његош као владар
То је човек талентован, велики патриота и врло образован; свакојако то 

је најученији владика ког су Црногорци икад имали. Он је већ дао неколико 
пјесама које ни у чему не уступају другима што их има у новијој српској 
поезији. По спољашњости то је можда највиши и најљепши човјек у Црној 
Гори, а Црногорци висином раста не уступају можда ниједном народу у 
Европи. С чврстом вољом прихвати нови управитељ цивилизаторске планове 
свога претходника и у пролеће 1831. године коракнуло се знатно напријед. 
По наређењу умрлог владике мјесто пређашњег врховног суда, стављен 
је сенат од најугледнијих главара, мјесто кулука гвардија од 135 људи. Још 
се прикупљало петнаест перјаника из разнијех нахија на службу владици 
и сенату. Сенат је имао да врши највећу власт у земљи, гвардија да решава 
ситније спорове (о већима да извјештава Сенат) и да води бригу о извршењу 
сенатских заповијести и одлука.6          
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СРБИ У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ

Српско становништво половином 19. века живело је у хабзбуршком царству и то најмање милион православних 
Срба. У Србији их је било око 956 000. Још неколико стотина хиљада Срба живело је у Старој Србији и  Црној Гори. 
У Босни и Херцеговини Срби су са 400 000 душа чинили најмање половину становништва.

Наведи узроке расељености Срба у 19. веку.

МАТИЦА СРПСКА 

Књижевно просветно друштво основано је 1826. године у Пешти, а 1864. године пресељено у Нови Сад. Поред 
Јована Хаџића, основало ју је шест угледних трговаца. Матица је временом израсла у културно-научну установу од 
изузетног значаја за очување националне свести, неговање и ширење српске културе. Издаје  „Летопис” који је 1824. 
године покренуо Георгије Магарашевић, професор новосадске гимназије.

• Оснивање Матице српске •

  Између састанка 25–31. јануара, у кући Јована Деметровића, мисао о оснивању књижевног друштва је у 
потпуности прихваћена од стране свих учесника у циљу стварања фонда за издавање „Летописа”. На састанку 31. 
јануара донесена је одлука да се друштво оснује, а да сви присутни своје улоге неповратно поклањају том новом 
друштву. 
        Том приликом је поверено Јовану Хаџићу да изради правила и смисли име организације. Хаџић је 2,  односно 
14. фебруара приказао готова правила и предложио да се друштво назове Матица србска. Фебруара 4, односно 16.   
оснивачи су приложили обећаних 100 форинти. На тој седници је за председника изабран Јован Хаџић. У основу 
је обележена тежња српског грађанства: „Ми доле потписани добровољно се слажемо, и установљавамо једно 
друштво, као једно тело, које равним, и једним јединим духом за ползу и славу народну дише.” Овај први Матичин 
статут састојао се од четири поглавља. У првом је речено да је повод оснивања друштва „једина љубов и ревност к 
општему благу”, а да је намера да путем њега ради на ширењу књижевности и просвете српског народа „да се књиге 
србске рукописне на свет издају и распрострањавају”. Матицу су основали: Гаврило Бозитовац, Јован Деметровић, 

?
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Јосиф Миловук, Петар Рајић, Андрија Розмировић, Георгије Станковић, Јован Хаџић. Потписали су се у круг да 
нико не буде први ни последњи.7  

Године 1825. у мађарској сталешкој скупштини један племенити Мађар 
поклонио је годишњи приход од својих добара (...).

Знаш ли ко је он и шта му је био циљ?
Има ли везе горенаведени догађај са оснивањем Матице српске? 

Какво је твоје мишљење?

О Матици српској
„Заједно живити цео народ опомиње”

Године 1838. Матица српска је донела одлуку да се њена главна годишња собрања држе на дан Светог Саве уз 
свечане говоре и пригодне програме. Први пут Светог Саву, као дан заведенија свог чрезвичајно је светковала 
Матица српска 1839.  у Текелијануму који је тада освећен. Секретаров говор настојао је тада да споји култ светитеља 
са признањем народном добротвору Сави Текелији. Пештанска Матица веома је много учинила за учвршћивање 
светосавског култа ван цркве.

Допринос Срба из Мађарске грађанском култу светитеља Саве је уочљив. Најважнији допринос Светог Саве  
народу је морална чврстина и чистота, национална етика, хуманост у победи, достојанство у поразу, слободарство, 
правдољубивост. Не једном, српски се народ у духу светосавске етике окренуо „царству небеском”, свесној жртви 
за историјску правду. Тако је било на Косову, тако у Устанку 1804. године, тај морал диктирао је одбијање аустро-
угарског ултиматума 1914, Хитлеровог ултиматума 1941.8

Можеш ли објаснити везу између светосавља, 
Матице српске и Текелијанума?

СРПСКИ НАРОДНИ ПОКРЕТ У ВОЈВОДИНИ 1848–1849. године    
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Темишвар

Крушедол

1

2

3

4

5

6

7
8

Граница Војводства Србије и Тамишког Баната
Граница Војне границе
Манастир
Седиште округа 

Дражавна граница

Сомбор

1. Ђурђевачка регимента
2. Крижевачка регимента

3. Банска II регимента
4. Градишка регимента

5. Петроварадинска регимента
6. Тителски батаљон

7. Немачко-банатска регимента
8. Влашко-банатска регимента
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Грађанском револуцијом 1848–1849. године требало је већину земаља у Европи ослободити од застарелог 
феудално-племићког друштвеног уређења, решавањем аграрног питања и националног питања појединих народа. 
У питање је дошао и опстанак Хабзбуршке монархије коју су угрожавали национално-револуционарни покрети. 
Насупрот пангерманизму и великомађарству, као разбијачима Монархије, Словени (изузев Пољака) прихватили су 
идеју о аустрославизму, о Монархији као заједничкој држави.
 Срби у Угарској и у Троједној Краљевини (Хрватској, Славонији и Далмацији) устали су у одбрану принципа 
равноправности народа без нарушавања било чије слободе,  европске или мађарске.
 У првим данима Срби у Угарској изразили су жељу да се прикључе „уставној Угарској”. Али је мађарска влада, 
састављена од  племића реформиста, давала само грађанске слободе и одбијала да призна и националну. На првим 
скуповима и у својим народним захтевима (Текелијанци, Новосађани) признавали су нову мађарску владу и мађарски 
као  државни језик. Након Кошутове претње да ће се српско-мађарски спор решавати оружјем, народни захтеви 
су прерастали у национални програм. На Мајској скупштини створена је српска аутономна област Војводина, 
којој је од 12. јуна 1848. године мађарска влада наметнула рат. Цар Франц Јосиф је новембра 1849. године створио 
Војводство Србију и Тамишки Банат са седиштем у Темишвару.

Падом апсолутизма у Аустрији, цар Фрања Јосиф је 1860. године укинуо Војводство Србију и Тамишки Банат, 
и ове територије прикључио Угарској, а Срем Хрватској. Млади српски либерални политичар Светозар Милетић 
1869. године основао је Српску народну слободоумну  странку у Бечкереку (Зрењанин) која је одбацила нагодбу „као 
плод  непријатељског духа спрам Словена”. Циљ националног покрета Срба у Угарској је ослобођење хришћанских 
народа у турском царству и уједињење српског народа.

Укажи на узрок, ток и резултат српског покрета 1848. године.
Зашто је дошло до преокрета у мађарско-српским односима у току мађарскe револуције?
Запамти значајне личности српског покрета.

Српски покрет 1848. године у Пешти (Божидар Ковачек: „Текелијанске историје”) 
Вође текелијанаца постају Јован Ђорђевић и његов најближи сарадник Лазар Марковић. Окупљени око њих 

двојице, текелијанци и остали ђаци и студенти држе непрекидна већања. Скупштини у Текелијануму присуствовао 
је и делегат мађарског револуционарног клуба, млади барон Њари, који је говорио у прилог заједничком иступању 
Мађара и Срба против бечких власти. Скупштина је трајала 3 дана (17–19. марта) а резултат јој је сведен у 17 тачака, 
кojе су обелоданиле српске народне и националне интересе и тражиле њихово обезбеђење. 

Срби су у суботу 6, oдноснo 18. марта у 9 сати, под мађарском заставом на копљу српских боја пошли из 
Текелијанума.” Код музеја нас је дочекало мноштво народа. Орило се непрекидно „Живео” и „Éljen”. Од стране 
Мађара (...) поздравио нас је Клаузал, 
кандидат за министра привреде и трговине. 
Од наших говорили су, сад већ покојни, 
Јаша Игњатовић (...).”

Пештанска српска омладина разишла 
се 19. марта. Приређен је опроштај од 
учесника из „доњих крајева” на једној 
приватној лађи житарици која је била 
уковљена на пештанској обали Дунава, 
насупрот брду Герзелез (...). Млади трговци 
запевали су песму „Устај, устај, Србине”.                         

„Жеља српскога народа” је први 
српски програм у 1848. години. Мајској 
скупштини (1. односно 13. маја у Срем-
ским Карловцима)  присуствовали су и 
распуштени текелијанци.

?

М
А

ЛО
 В

И
Ш

Е

OK7-szerb.indd   172OK7-szerb.indd   172 8/8/2014   3:38:40 AM8/8/2014   3:38:40 AM



173

Можеш ли навести сличности између догађаја 15. марта 
и покрета текелијанаца  неколико дана касније?

                     
   

    У част доласка новоизабраног српског војводе Стевана Шупљикца у 
Карловце, Светозар Милетић је написао песму која ће се у буни и после 
ње певати скоро као химна Војводине:

Већ се српска застава
Вије свуда јавно
И србска се браћа сва                                             
Свуда боре славни;                                                                         

Граничара мишица
У храбрих Шајкаша,                                                         
Вечног бога десница
Брани права наша (...)

Мађарска војска је 3. априла 1849. године освојила Србобран и 
измасакрирала његово становништво. Песник Јован Јовановић Змај је у 
песми  „Сентомаш” стиховима тешио поражене:

И тако паде Сентомаш нам славни,
Али му име зато не потавни.
Добар је јунак кој’ се борит’ знао                    
Ал’ зар је Милош мањи што је пао?
Милош је пао, па га најзад нема,

   

• Положај потчињених народа у Аустро-Угарској од 1867. године •

После револуције 1848–1849. године у Аустрији је успостављен апсолутистички начин владавине, који је трајао 
до 1860. године. Како је Аустрија била ослабљена војним поразима 1859. и 1866. године, њени владајући кругови 
на челу са царем одлучили су да преуреде јединствену монархију и да је поделе у две државе. То се догодило 1867. 
године кад је створена Аустро-Угарска. У Угарској су поред Срба, живели Словаци, Румуни, Русини, Немци, Хрвати и 
Словенци. Угарски парламент је 1868. године донео Закон о националностима, који је садржавао одредбе о заштити 
права припадника немађарских народа, али оне нису доследно примењиване у пракси. Зато су се припадници 
немађарских народа политички борили за национална, политичка и културна права.

Национални закон из 1868. године

„С обзиром да у складу са уставним принципима у политичком смислу сви грађани Мађарске чине једну нацију, 
јединствену мађарску нацију, чији су чланови, без обзира којој народности припадају, равноправни грађани домовине 
(...) пословни језик остаје и даље мађарски (...) настава у школама верске заједнице одређује се по сопственој жељи 
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Место славних Немања
И цара Душана,
Бог нам засад поклања
Војводу Стевана.

Да се под њим рукују:
Банат, Срем и Бачка,
Да војводство оснују
Браћа нам јуначка.

Сентомаш, ево, у поврат се спрема
Ево вам, славни, што се Срби звасте,
Ево вам спомен из пепела расте.
А што сте мајке с незараслом раном, 
Видајте ране дичним Србобраном (...)9
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(...) у складу са могућностима држава је дужна да омогући у близини њихове територије образовање на матерњем 
језику, све до почетка вишег, академског образовања (...) сваки грађанин, село, црква, верска заједница имају право 
да сами, или удружени, оснују основне, средње и више школе (...).”

Национално питање у Аустро-Угарској
У другој половини 19. века почиње нова епоха у историји српскога народа, 

настаје доба политичког и економског јачања и доба снажног националног 
полета. Средином 19. века свест је о народној заједници почела захватати све 
шире слојеве. У то доба је почео рад српске омладине на снажном ширењу 
националне идеје и борба српскога народа за политичка права и слободе 
у Аустрији. Након укидања Војводине и војне границе почело је насилно 
помађаривање. Ухапшен је и осуђен вођа српског народа и посланик на 
угарском сабору Светозар Милетић (вођа Народне странке). Идејна борба 
водила се у страначким часописима „Браник” и „Застава”.                          

 

После нагодбе (1867) угарска влада је и даље примењивала начело 
постојања само једног политичког народа у својој држави. Мађаризација је 

највише била уперена против црквено-школске аутономије српског народа. Злогласни школски закон, Апоњијев 
закон (1907)  прописује да се свршени ученици основне школе морају „потпуно изражавати мађарски и усмено и 
писмено”.  Угарска влада је 1912. године укинула црквено-школску аутономију која се више од два века заснивала на 
српским привилегијама.

Зашто закон из 1868. године није задовољио  неке народности, међу њима ни Србе?
Ко се борио против насилне асимилације?

• Знаменити Срби (19. век) •

Кнез Михаило Обреновић (1860–1868) обишао је Европу, оженио се Јулијом Хуњади из мађарске племићке 
породице (1853), али су се развели. Сопственим новцем помагао је многе појединце и културне установе. Лов и 
пушење били су његова страст. Владао је апсолутистички, као и његов отац 
кнез  Милош. Кнез Михаило и председник владе Илија Гарашанин воде активну 
спољну политику. Они су се спремали за рат против Турске ради ослобођења 
српског, али и осталих балканских народа. Тако је настао Први балкански савез 
(Србија, Црна Гора, Грчка, Румунија, Хрватска народна странка и бугарски 
револуционарни комитет). Кнез Михаило је убијен у Кошутњаку. На месту 
чувене Стамбол капије „благодарна Србија” подигла му је споменик. 

Кнез Михаило је аутор песме „Што се боре мисли моје”:
  
                        Што се боре мисли моје                       
  искуство ми ћутат вели,              
  беж’те сада ви обоје
  нек ми срце говори.
  

?
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  Први поглед ока твога
  сјајном сунцу подобан
  пленио је срце моје,
  учинио робом га.
  

Ову љубавну песму је написао, у изгнанству у Бечу, 
својој рођаки Катарини Константиновић. 

Прикажи портрет кнеза Михаила уз помоћ текста у уџбенику 
и фотографије његовог споменика.

Ко је написао мелодију за ову песму?

• „Пречани и Шумадинци” (Петар В. Крестић) •

 Питање међусобног односа Срба из Србије и Срба из Монархије 
јавља се као проблем Шваба или „немачкара” како су називани Срби из 
Аустрије. У Кнежевини Србији било је неопходно обезбедити уставно 
уређење, грађанска права, укидање кулука, и реформом школства 
повећати писменост и образованост народа. Српска влада је потражила 
потребне људе међу Србима из Аустрије. Аустријска влада одобравала 
је ове преласке. Пречани, Срби из Угарске, били су лекари, професори, 
учитељи, инжењери, нпр. Јован Хаџић (први српски законописац), 
др Јован Стејић (оснивач српске санитетске службе), Јован Стерија 
Поповић (оснивач Друштва српске словесности, организатор школства 
и први српски комедиограф), Катарина Ивановић (сликарка), Димитрије 
Давидовић (уредник „Новина србских”). Они су допринели убрзанијем 
току европеизације оријенталним духом прожете Србије.      

            

           
 Влада кнеза Михаила била је састављена највећим делом од 
Срба из Монархије. Агитација против њих постала је све снажнија. 
Оптуживани су за недостатак родољубља, корумпираност и бахатост. 
Ни кнез Александар, ни Вук Караџић нису имали лепо мишљење о 
Швабама. Дошло је до масовног отпуштања из службе, протерани 
су и добили су рок од 24 сата да напусте Србију. Постепено али 
непрестано њих су потискивали млади и школовани интелектуалци из 
Србије.10       

  
О личностима које су масним словима истакнуте већ сте стекли знање из ранијих лекција. 

Размислите и испричајте све што знате о њима. ?

?

Да те љубим, ах, једина,
целом свету казаћу,
сам’ од тебе, ах, премила,
ову тајну сакрићу.
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• Организација власти у Србији •

Називи државе:  Устаничка Србија (1804–1830)
        Кнежевина Србија (1830–1882)
        Краљевина Србија (1882–1918)
Називи владара: вожд (1804–1815)
        кнез (1815; 1830–1882)
       краљ (1882–1918)
Законодавна власт: Народна скупштина; Народно представништво; Државни савет
Извршна власт:  Правителствујушчиј совјет; Централно правленије; влада
Судска власт:    Мировни суд (1839)
      Окружни суд (1839)
      Апелациони суд (1839)
      Врховни суд (1846)
      Касациони суд (1858)
   Војска, Чиновници, Народ 

Помоћу легенде/слике, прикажи развој модерне нововековне српске државе.

 Црна Гора
Стварање државе, уједињење племена кроз борбу против турске  власти припала је црногорским  митрополитима 

из породице Петровић. Први митрополит коме је то делимично успело био је Петар I (1782–1830). У изградњи 
централне власти  (Сенат, Гвардија) и на културном уздизању успехе је постигао Петар II Петровић Његош 
(1830–1851). Он је био и истакнути књижевник: „Горски вијенац”, „Луча микрокозма” 
У доба кнеза Данила (1851–1860) Црна Гора је постала световна кнежевина. Кнез 
Данило је 1855. године донео Законик. Његов наследник Никола (1860–1918) радио 
је на модернизацији државе. На Берлинском конгресу 1878. године Црна Гора је добила 
независност и територијално проширење. Кнез Никола је 1905. године  Црној Гори 
дао Устав. Године 1910. апсолутистички кнез прогласио се краљем. Одлуком Велике 
народне скупштине у Подгорици 26. новембра 1918 престаје му власт када је Црна 
Гора  прогласила уједињење са Србијом. Године 1916. отишао је у изгнанство у Европу. 
Умро је 1921. године у Француској. Године 1952. пренет  је у Пијемонт у Италији, а 1989. 
године сахрањен је на Цетињу.

„Онамо, ’намо” (химна) стихови су кнеза Николе I Петровића 
Капелник војне музике на Цетињу, Фрањо Вимер, написао је музику краљевим стиховима:

Онамо, ’намо (...) за брда она,
Говоре да је разорен двор
Мојега цара; онамо, веле,
Био је негда јуначки збор.

?

М
А

ЛО
 В

И
Ш

Е

Онамо, ’намо (...) да виђу Призрен
Та то је моје – дома ћу доћ!
Старина мила тамо ме зове,
Ту морам једном оружан поћ.
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Онамо, ’намо (...) са развалина                                               
Дворова царских врагу ћу рећ:
„С огњишта милог бјежи ми, куго,
Зајам ти морам враћати већ!”
                                                                                             
Онамо, ’намо, за брда она 
Казују да је зелени гај,
Под ким се дижу Дечани свети:
Молитва у њих присваја рај.

Онамо, ’намо – за брда она,
Гдје небо плаво савија свод,
На српска поља, на поља бојна,
Онамо, браћо, спрјемајмо ход!

Онамо ’намо – за брда она                                     
Погажен коњ’ ма кликује jуг:
„У помоћ,  дјецо! У помоћ, синци!
Светит ме старца свет вам је дуг!”

Онамо ’намо (...) сабљи за стара
Његова ребра да тупим рез
По турским ребрим’; да б’једној раји
Њом истом с руку рас’ јецам вез!

Онамо, 'намо, за брда она 
Милошев, кажу, пребива гроб (...)
Онамо!(...) Покој добићу души
Кад Србин више не буде роб.

ПРИРОДНЕ ЦЕЛИНЕ СРБИЈЕ

 „Србин воли своје дрвеће, као што Швајцарац воли своје планине и као што Данац воли море (...). Народни 
прваци састају се једном годишње са кнезом Милошем под лиснатим засторима; дрвеће шири своје гране над 
судницом. Млада и младожења играју под дрветом. Као џин, дрво стоји на бојном пољу и бори се против српских 
непријатеља, зелени лиснати застор грана пружа се изнад деце која трчкарају. Ова шумовита земља је зелена грана 
живота на већ готово иструлелом османлијском стаблу и држи се још само танким жилицама за њега. Гране су 
пустиле ново корење и ако им буде дозвољено да се развијају, рашће смело као један од првих краљевских цветова 
Европе.”11        

Са којим народима аутор упоређује Србе? ?

М
А

ЛО
 ВИ

Ш
Е
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„Oва шумовита земља је зелена грана живота.” 

Скупи податке из текста да би могао/-ла да докажеш мишљење аутора о Србији.
Након што прочиташ о природним целинама, бањама и националним парковима, изабери по једну и 
упознај се с њима детаљније. Сакупи што више слика о знаменитостима изабране природне целине. 
Ако можеш, уради и презентацију свог рада у одељењу. 

Осам природних целина је издвојено у Србији: Панонски басен, обод Панонског басена, Старовлашко-рашка 
висија,  Косовска и Метохијска котлина, Шарске планине, Српско-македонска маса, Карпатско-балканске планине, 
Доњоподунавска низија.

Највиши врх је Ђеравица (2656 м) на Проклетијама, највише планине су у централној Србији (Стара планина и 
Копаоник), а најнижа тачка је код ушћа Тимока у Дунав (28 метара надморске висине). Најнижи део Панонске низије 
је Војводина, заузима 24% укупне територије Србије. Фрушка гора је дугачка 78 км, а широка 10 км.  Војводина је 
подељена Савом, Дунавом и Тисом на 3 природне целине: Банат, Бачку и Срем.

Обод Панонског басена обухвата: Мачву, Поцерину, Посавину, Колубару и Тамнаву, Подриње и Подгорину, 
Шумадију, Поморавље и Браничево. Шумадија је централни део обода и убраја се у најзначајније пределе Србије.

Планинска Србија: Српско-македонска маса, Динарске планине, Шарске планине, Косовско-метохијска 
котлина, Старовлашко-рашка висија, Копаоник.

Покажи на карти природне целине Србије.

?

?
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БАЊЕ                 

                                                                     
Једна од најпопуларнијих и најлековитијих бања у Србији је Врњачка бања, која лечи  шећерну болест, чир желуца, 

органе за варење и др. У близини ове бање налазе се  многобројни споменици културе: манастири Студеница, 
Жича, Сопоћани, затим утврђења Маглић, Рас и други. У непосредној близини је планина Гоч која је погодна за лов 
и излете. На овој планини постоји  и стаза за скијање. Матарушка бања има изворе минералне воде температуре 
42-51 степен целзијуса са доста сумпора. Лечи дегенеративна реуматска обољења. Лековитост и специфичност 
вода Нишке бање дају радонске термоминералне воде. Културно-историјски споменици града Ниша су Ћеле-кула 
и римски град Медијана. Ту су и Сићевачка клисура и Бојанине воде. Бронхијалну астму, хронични хепатитис, 
хронични реуматизам лече термоминерални извори Сокобање и гас радон уз повољну јонизацију. У Сокобањи се 
организују значајне културне манифестације: „Прва хармоника Србије”, уметничке колоније „Сокоград”, „Бањско 
културно лето”. Седамдесет шест километара јужно од Београда у центру Аранђеловца налази се Буковичка бања. 

У околини су Топола, Опленац, Орашац (...). 
Позната је Међународна манифестација „Мермер и 
звуци”. Болести бубрега, органа за варење, болести 
коже (...) лече у Пролом бањи. Овај крај је познат 
по манастирима (Црква Свете Петке, Лазарица). 
Ђавоља варош као јединствени природни феномен 
привлачи многе посетиоце. Бања Ковиљача је 
у близини Трајановог града Градац, манастира 
Троноша, родне куће Вука Караџића у Тршићу, 
плаже на Дрини. Бања лечи посттрауматска стања, 
гинеколошка и неуролошка обољења. Богутовачка 
бања код Краљева, Јошаничка у подножју планине 
Копаоник, Овчар бања у Овчарско-кабларској 
клисури са 9 манастира.   

Србија, са више од 300 извора минералних и 
термоминералних вода, спада у једно од најбогатијих подручја у Европи. Воде у бањама се успешно примењују у 
превенцији и лечењу веома широког спектра обољења и у рехабилитацији.

Потражи бање на карти Србије.
Сети се културно-историјских споменика у близини бања.

Које су најпознатије бање у Мађарској? Наведи их. У којој области Мађарске се оне налазе? ?
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                 НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ  

Фрушка гора, Ђердап, Тара, Копаоник, Шар-планина

Фрушка гора („српска Света гора”) Сремски 
Карловци, Стражилово

Ђердап – значајно културно-историјско наслеђе: Лепенски 
вир, Трајанова табла, утврђење Караташ, тврђаве Голубац, Рам, 
Фетислам

Копаоник („небеска столица Србије”), остаци средњовеков-
них рудишта, старе воденице

Шар-планина – 34 средњовековне цркве и манастири, 
Душанов град 

Златибор је једна од најлепших питомих планина Србије. На 
њој су материјални остаци прохујалих епоха од праисторијскик 
трагова до народног градитељства. Сачувано наслеђе налази се  
под отвореним небом  у музеју „Старо село”  у Сирогојну.   

Тара, планина са просечном надморском висином од 1200 
метара, позната је по својој благотворној клими и биљци 
Панчићева оморика. У близини је познати филмски редитељ 
Емир Кустурица направио културни центар Дрвенград. Тара је 
од 1981. године проглашена за национални парк.   

OK7-szerb.indd   180OK7-szerb.indd   180 8/8/2014   3:38:43 AM8/8/2014   3:38:43 AM



181

• Становништво и насеља Србије •

  1948. године    2002. године
  Србија 6 528 000 9 398 000
  Војводина 1 641 000 2 032 000
  Централна Србија 4 154 000 5 466 000
  Косово и Метохија     733 000 1 900 000

Какве промене показују статистички подаци у рериоду од пола века?

Старосна структура становништва Србије из 2002. године:
 територија старосна група 0–19 старосна група 20-64

  Србија 29,1 57,8
  Војводина 22,6 61,4
  Централна Србија 22,2 60,1
  Косово и Метохија 42,5 52

                   
                 
  

Која област Србије је „најмлађа”?

Национални састав становништва Србије из 2002 године:
национална/етничка припадност број становника постотак од укупног броја становника
Срби 6 213 000 82,7
Мађари     293 000 3,9
Бошњаци    136  000 1,8
Роми    108  000 1,4
Југословени       81 000 1,1
Хрвати      71 000 0,9
Црногорци      69 000 0,9
Албанци      62 000 0,8
Словаци      59 000 0,8

?

?
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  Власи 40 000 0,5
  Румуни 35 000 0,5
  Македонци 26 000 0,3
  Бугари 20 000 0,3
  Буњевци 20 000 0,3
  Муслимани 20 000 0,3
  Русини 16 000 0,2
  остали 229 000 3,1

   
   

            
Ове статистичке податке прикажи графички или на графикону.

РЕКЕ СРБИЈЕ

На Фисосу (Дунав) – рајској реци 
(...) једна од четири рајске реке је Фисос, која се назива још Истар, Газ и Дунав код Трачана. Фисон из раја текући 

и зашавши у поноре земље, на западу излази ка апенинској 
гори, која је од Сикелијског мора до Германа ка Северном 
леденом океану и отуда ка истоку и улива се у Црно море 
кроз петоструко ушће. Познат је Чесима од севера и запада, 
идући ка истоку, и дели Угарску и напаја српску земљу која 
је изврсна, затим пролазећи Влахе и Бугаре, улива се у 
бездан Црнога мора. А треба мало помислити на то да Бог, 
по Својме Промислу, четири реке посла из Раја у васељену 
(…). Гион, тј. Нил (...) множи и натапа Египат августа 
месеца. А Тигар у Еуфрат, потекли у Рају (...). И Фисон се, 
дакле, спомиње у књизи Постања, а он окружује земљу 
евилатску и тако до нас стиже (...). И још једна од 36 река 
познатих у васељени јесте Сава, која је овде као нека ограда 
са обе стране. Она се сједињује са Фисоном на најлепшем 
месту, где Фисон троструко ушће образује и има два острва, на месту где се саздаде Бели Град (Београд).12

Дунав (Данубиус, Истар, Донау, Дуна, Дунај) највећа је европска река после Волге. Једина је европска река која 
тече од запада према истоку. Дунав је дугачак 2850 километара. Његова дужина кроз  Србију износи 587 километара.

Ево једне популарне староградске песме о Дунаву:                       

Растао сам поред Дунава, поред добрих старих аласа.
Ловио сам шаране, испраћао бродове и снивао дивне снове далеке.

Рефрен:Дунаве, Дунаве, крај тебе ми срце остаде (2Х)

?
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Пловио сам белим лађама, морима и многим рекама,
Ал’ ђердапске клисуре и дунавске обале у срцу су само моме остале.

Рефрен...

Када бих се опет родио, Дунавом бих опет пловио,
Певао бих цурама, што расту крај Дунава и махао белим лађама.

Рефрен...   

О Дунаву је позната и песма „Широк Дунав раван Срем.”

Тиса је највећа притока Дунава. У Дунав се улива код Сланкамена.
„Тиса са свим оним што значи за Мађаре могла би да се у српском предању поистовети са нашом Моравом. 

О обема људи који живе на њиховим обалама испевали су многе песме, испричали многе приче и легенде. Није 
случајно да се обе уливају у Дунав, свака са своје стране, носећи собом одраз карактера људи који настањују њихово 
приобаље (...)”13   
 

„Бачка”   (Стеван Владислав Каћански)

Дунав тече низ равницу
Тиса тече кроз равницу
Међу Тисом и Дунавом
Равница се разастрла:
Уз-низ Тису то је Потисје,
Уз Дунав Подунавље.

Сава је водом најбогатија притока Дунава. У Дунав се улива код Београда (Ада Циганлија)
Област око реке Дрине назива се Подриње. На Дрини су подигнуте 3 хидроцентрале: Вишеград, Бајина Башта 

и Зворник. Најпознатија планина поред реке је Тара. На  Дрини су балвани спуштани сплавовима. Полазак на 
сплаварење је увек био понедељком. Свeти Никола (заштитник сплавара)  једини је дан у години кад сплавари нису 
радили. Данас су Дринске регате замениле старо занимање сплаварење.

„Марш на Дрину”

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, 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.14

Покрај Тисе ниче смиље,
Крај Дунава смиљ’, ковиље,
По среди се њиве дале,
Са пшеницом родна влата,
А ливаде пуне лале,
Пуне цвећа обилата.
То је земља ђулистан
Бачванина рођен стан.

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. 
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Тара је  река која нема извор. Настаје у Црној Гори од две мање реке (исто као и Дрина и Пива). Називају је 
и „Сузом Европе.” Кањон Таре је дубок и до 1333 метра. Као део Националног парка Дурмитор под заштитом је 
Унеска.

Тара је планина која има веома благотворну климу. Познате су 
њене скијашке, бициклистичке и планинарске стазе. Позната је и 
по Панчићевој оморици. У близини се налази Дрвенград Емира 
Кустурице. Манастир Рача из 14. века задужбина је Драгутина 
Немањића. Године 1690. монаси Јеротеј и Кипријан Рачани  су у 
Сентандреји  основали преписивачку школу.                    

Да ли ти је позната песма о Златибору и Тари?

Морава је „кичма Србије”, највећа река Србије. Спајањем Јужне и Западне Мораве настаје Велика Морава. 
Овуда пролази вековни цариградски друм.       

 Ој, Мораво, моје село равно,
 Кад си равно, што си водо плавно!   
 Киша паде, те Морава дође,
 Те поплави моје село равно,
 А у селу Јованове дворе,
 И у двору Јованову љубу.)15

Овде је грађена типична стара моравска кућа.               
Говор људи који живе око Мораве припада косовско-

ресавском дијалекату.
Моравска школа је нарочит архитектонски стил 

кнеза Лазара у Србији. Најпознатије грађевине су: 
Раваница, Лазарица, Манасија, Каленић, Љубостиња.

Ибар је  највећа притока Западне Мораве. У клисури 
испод средњовековног града Маглича је засађен јоргован у част Јелене Анжујске („Долина јоргована”).

?
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Покажи на карти где протичу наведене реке.
Уради задатке у радној свесци.           

 
              БЕОГРАД – ГЛАВНИ ГРАД СРБИЈЕ 

Дани Београда  први пут су се одржали 
од 16. до 19. априла 2003. године. Давне 
878. године, 16. априла, први пут се у 
документу папе Јована VIII помиње име 
Београда. А кључеве Београда су Турци 
предали кнезу Михаилу Обреновићу 19. 
априла 1867. године и напустили Београд. 
Ова два догађаја вредна памћења сећају 
се Београђани кроз манифестацију Дани 
Београда.                  

    Београд је једини европски главни град 
који лежи на обалама двеју великих река. Он 
има важан саобраћајни положај. Налази се на 
међународном пловном путу, раскрсница је 
копнене саобраћајнице и интернационалних 
ваздушних путева. Скадарлија је популарна 
боемска четврт. Позната београдска излети-
шта су: Авала, Кошутњак, Ада циганлија. 
  

    

?
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Најстарији археолошки проналазак на тери-
торији Београда је пронађена лобања 
прачовека која датира из периода  5000 година 
п.н.е. Из предсловенског доба овде живе 
Илири, Трачани, Дачани, Келти, Римљани, 
Мађари, Аустријанци, Турци. Словени га 
насељавају у 7. веку. У састав српске државе 
долази 1284. године. Престоница Србије постаје у доба деспота Стефана Лазаревића (1405). Он је одредио 
Спасовдан за градску славу. Током историје Београд је 40 пута до темеља рушен и паљен, па обнављан. Значајнији 
сакрални објекти су Храм Светог Саве, Црква Ружица, Саборна црква. Врачар је после 10. маја 1595. године „за све 
Србе свето место”.  Коначно је ослобођен одласком турског гарнизона (1867). Једина је европска престоница која 
је  бомбардована и после Другог светског рата (НАТО 1999).

Главни град чини 17 општина. Данас има преко 1,5 милиона становника. Симболи главног града су Калемегдан, 
Победник, Скадарлија.      
     

Помоћу фотографија причај 
о историји  Београда кроз векове.  ?
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ИЗ ПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ

Пшенична родна поља се налазе у Војводини, Поморављу, Мачви, на Косову. Главно подручје производње 
кромпира је Драгачево. Познати паприкари су Лесковчани, а „љуто ћоше” је  просторни троугао Хоргош–Нови 
Кнежевац–Кањижа. Србија је позната по плантажном  и окућничком воћарству. У Србији има 44 милиона родних 
стабала шљива. Србија је један од највећих произвођача малине у свету. 90% произведених малина се замрзава и 
извози. Старе српске сорте крушке буле су караманка, лубеничарка, калуђерка. И виноградарство је стара грана 
пољопривреде. Први чокоти винове лозе засађени су у 4. веку п.н.е. на Фрушкој гори и у Смедереву. Данас има 
око 375 000 родних чокота винове лозе. Позната вина Србије су Карловачки бермет, Вранац, Фрушкогорски бисер, 
Смедеревска, Прокупац, Банатски ризлинг. Самородна, тамјаника, сланкаменка су познате сорте винове лозе и међу 
српским виноградарима у Мађарској .

Познате ергеле су Карађорђево, Зобнатица код Бачке Тополе и Љубичево код Пожаревца. Јагодина је познат крај 
по гајењу ћурки.

Најразвијенија индустријска подручја су Београд са околином, Ниш, Крагујевац, Чачак, Крушевац и Бачка. 
Обновљив извор енергије су водене снаге. Рудно богатство Србије има дугу традицију од средњег века. 

Које привредне гране су развијене у Србији?        

ОБЛАСТИ СРБИЈЕ – ШУМАДИЈА  И ПОМОРАВЉЕ
            

Област између Дунава и Саве, Мораве и Колубаре представља језгро централне Србије. На овом простору 
су подигнута оба српска устанка против Турака. Највиша планина је Рудник (1132 м). У Рисовачкој пећини (код 
Аранђеловца) пронађени су остаци мамута. Привредно развијена област производи јабуке, крушке, шљиве (...). 
Стајско сточарство је веома заступљено. Индустријски објекти су у већим градовима. Главни град Шумадије је 
Крагујевац. Орашац и Таково места су два велика устанка из 1804. и 1815. године. Ту је 1835. године основан први 
српски театар.  У Шумарицама је 1941. године стрељано 7000 грађана.

Крагујевац се  први пут помиње 1476. 
године у турским документима. За време 
турско-аустријских ратова два пута је под 
влашћу Аустријанаца (1689–1690. и 1718–
1739). Турци су га коначно напустили 
1815. године. Крагујевац је престоница 
кнежевине (1818–1841). Тада се оснивају 
многе установе: Сербска канцеларија, 
гимназија, Књажевско-србски театар, 
лицеј. Ту је основана и прва музичка 
дружина. Издају се прве новине у Србији  
„Новине србске”.                                                           

?
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На скупштини 1830. и 1833. године прочитани су хатише-
рифи,  усвојена су 3 устава (1835, 1838, 1869). Прва тополивни-
ца је 1853. године излила први топ. Овде су се производила 
путничка возила „Застава”,  ловачко оружје. У Шумарицама 
је 21. октобра 1941. године стрељано 7300 родољуба (30 
хумки). Културно-историјски 
споменици града су: стара 
црква, кућа Светозара Мар-
ковића, Кнез Михајлов конак, 
стара ливница, споменик 
палим Шумадинцима, спомен-
парк „Крагујевачки октобар”. 

• Војводина •

Војводина је аутономна покрајина која захвата површину од 21 506 квадратних километара.  Рекама Дунавом и 
Тисом покрајина је подељена  на три области: Срем, Банат и Бачку. Становништво чини око 20 нација. Територија 
Војводине изразито је равничарска и плодна (Панонска низија). Поред пољопривреде ово подручје је и главни 
басен нафте и гаса. Срем и Подунавље богати су шумама. У војвођанској равници планински врхови су Вршачки 
брег (641 м) и национални парк Фрушка гора (539 м). Реке Војводине су Дунав, Сава и Тиса. Овде је изграђен и 
канал Дуна-Тиса-Дунав. Главни град Војводине је Нови Сад.  Већи урбани центри су Суботица, Зрењанин, Панчево, 
Сомбор и Сремска Митровица.

Сремски Карловци:  у подножју Фрушке горе налази се стари градић у којем је потписан мир 1699. (Капела 
мира),  од 1708. године је седиште православне митрополије; у њему је 1791. године основана прва српска гимназија; 
ту је 1848. године проглашена српска Војводина. Сремски Карловци први пут се помињу 1308. године као Каструм 
Карон. Турци су 1521. године срушили ову тврђаву. Центар Сремских Карловаца је драгоцена урбана целина. У 
центру, на тргу Бранка Радичевића,налази се барокна чесма од црвеног камена из 1790. године, некадашњи Магистрат 
из 1805. године године, апотека из 1890. године, Стефанеум, Патријаршија, Саборна црква (1758–1762), барокни 
иконостас Јакова Орфелина и Теодора Крачуна, у цркви има 5 великих композиција Паје Јовановића; Карловачка  
гимназија (1891, по пројекту Огула Партоша и Едена Лехнера) дворац Јосифа Рајачића и излетиште Стражилово 
са спомеником Бранка Радичевића. 
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Нови Сад је главни град Војводине. Изникао је у време изградње Петроварадинске тврђаве када је аустријска 
војска ту изградила мостобран (1694) ради заштите понтонског моста преко Дунава. Рацка варош настала је у 
доба Велике сеобе. Током 18. и 19. века развија се у привредни, 
културни и политички центар Срба у Војводини. Године 1748. 
добија статус слободног краљевског града и име Неопланта, 
(Újvidék), који су Срби превели у Нови Сад. После Првог 
српског устанка у град долази знатан број избеглица. 

Током револуције (1848–1849) Мађари су са Петровара-
динске тврђаве бомбардовали град, тешко га разоривши. 
После 1860. године друштвени и политички живот нагло 
јача. Културно-историјски споменици су Задужбина владике 
Платона Атанацковића, сада Филозофски факултет. Тамо су 
били владичански двор, Матица српска (1864), Српска чита-
оница. Православне цркве су Саборна, Алмашка, Успенска, 
Николајевска; а ту су и музеји: Војвођански, Музеј града Новог 
Сада, Галерија Матице српске. 
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Фрушка гора је дугачка 78 км, широка 15 км. На 
површинама се налазе виногради, воћњаци и шуме. 
Фрушка гора представља значајну туристичку вредност 
Војводине и Србије, јер је најстарији национални парк 
државе. Најзначајнији комплекс манастира са црквама, 
конацима, звоницима, ризницама налази се на Фрушкој 
гори. Овде постоји 16 манастира који су законом 
заштићени.                                

Манастир Крушедол су 1509–1515. године сагра-
дили чланови куће Бранковић, владика Максим и његова 
мајка Ангелина. Благовештенска црква је грађена у стилу 
Моравске школе. Монументалне конаке је 1759. године 
саградио  зидарски мајстор Радивоје Обреновић. У ма-
настиру су сахрањени патријарх Арсеније, епископ 
Исаија Ђаковић, гроф Ђурађ Бранковић, војвода 
Стеван Шупљикац, књегиња Љубица Обреновић, краљ 
Милан Обреновић.       

                                                                                                   

У Идвору се 27. септембра 1854. године родио  
знаменити физичар Михајло Пупин. Његова  родна 
кућа, с карактеристичним забатом у стилу сеоског 
барока, данас је спомен-музеј.        

                                                                                                                        

Причај о „језгру централне Србије”.
Сети се богате историје овог краја. Понови градиво 

о ослободилачкој борби српског народа против Турака.
Укажи на тесну везу ове области са историјом Срба у Мађарској.

Понови све што знаш о истакнутим личностима и установама Војводине.
Потражи и научи неку песму из области Шумадије.

?
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• Задужбинарство код Срба •

После српске славе задужбинарство је једини духовни 
обичај који је сачувао свој историјски континуитет. Срећом, 
задужбинарство се код Срба поново развија као део народне 
традиције.

 Сто шездесет  највећих ктитора је градило српске задуж-
бине од средњег века до данас. Најстарије српске задужбине су 
Ђурђеви ступови и Студеница.

 Београдски универзитет је са 77 задужбина био процењен 
на милијарду долара. А то је било више него имовина Нобелове 
фондације.

 Људи дубоких патриотских осећања, свесни националних 
интереса великодушно су остављали имање свом роду. Тако 
су настале задужбине Мише Анастасијевића, Николе Чупића, 
Илије Милосављевића Коларца, Атанасија Гереског, Ђорђа 
Влајковића, Симе Андрејевића Игуманова.

Нико од задужбинара није био ратни профитер, нити се 
обогатио на нечастан начин (нпр. Радомир Лазић, неписмени 
бравар, основао је Фонд за помоћ лепој књижевности). О 
српској сирочади су бринуле задужбине Николе Спасића у 
Београду,  Марије Трандафил у Новом Саду, Владимира Мати-

јевића у Загребу. Златно доба српског доброчинства било је између два светска рата. За време Тита задужбинарство 
је стагнирало, али је обновљено новим законом 90-их година.16     

Задужбина Јаков Игњатовић основана је на иницијативу Стојана Вујичића 5. јула 1989. године. Циљеви 
задужбине су: очување и упознавање многовековне српске културне баштине, потпомагање данашње српске 
књижевности и уметности помоћу приредаба, издавачке делатности, развијање сарадње са књижевницима матичне 
земље, упознавање мађарске јавности са српском културом и са српско-мађарским везама. Кураторијум задужбине 
додељује медаље Јакова Игњатовића (сваке године на дан рођења књижевника, 8. децембра). Међу добитницима 
медаље, која је дело академског сликара Небојше Митрића, налазе се: Добрица Ћосић, Дејан Медаковић, Васко 
Попа и други.

Да ли су следећи појмови синоними: ктитор, задужбинар,  мецена, 
добротвор,  дародавац, приложник…
Које су најстарије српске задужбине?
Осим задужбине Јакова Игњатовића, имамо ли још задужбина у Мађарској?
На историјским примерима покажи да су слава и задужбинарство главна обележја српства.

?
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ТУРИЗАМ – ЗАНИМЉИВОСТИ

Ртањ је зрачећа пирамида. За мистериозну српску планину која привлачи све већи број посетилаца, научници 
тврде да је вештачка творевина, грађена непознатом технологијом. Зрачење на Ртњу створило је биље које погодује 
лечењу људи. Шиљак, врх ове планине, има несвакидашњи облик у природи, идеалну пирамиду. У подножју планине, 
забележено је зрачење. Ову посебну врсту зрачења дефинисао је још Никола Тесла, назвавши је „Нехерцијанским 
зрачењем”. На том месту постоје остаци  некакве грађевине, очигледно из давних времена, али нико не зна какво је 
то здање било и од када датира.
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• Ђавоља варош •

Опиши шта видиш на фотографији.    

Традиционалне манифестације у Србији су: „Кобасицијада” у Турији код Србобрана, „Сланинијада” у Качареву 
код Панчева, „Сиријада” у Штиткову код Нове Вароши, „Роштиљијада” у Лесковцу, „Купусијада” у Мрчајевцима код 
Чачка, „Светско првенство у туцању јаја” и „Светско првенство у борби гускова” у Мокрину.                 

 

Смучарски центри су Шар-планина и Копаоник.
Излетнички и ловни центри су Фрушка гора, Палићко 

језеро, Карађорђево и други.
Код Чачка, на подручју Овчарско-кабларске клисуре, 

налази се српска Света гора, десетина манастира из доба 
Немањића и Лазаревића.17   

У Сремским Карловцима сваке године организују се 
велике манифестације „Бранково коло” и „Грожђенбал”. 

У Сремској Каменици се налази спомен-музеј Јована 
Јовановића Змаја, веома посећено место, дестинација 
ђачких излета, исто као Мокрин – родно место Мике 
Антића.

?
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Шта сте учили о Змају и Антићу?                                                                 
Сетите се песама које сте прочитали и научили од Змаја и Антића. 

Који велики српски ум је проучавао зрачење на Ртњу?

СРБИ ВАН СРБИЈЕ

По процени данас у расејању (дијаспори живи) 3,5 милиона – 4 милиона Срба. Они живе у суседним државама, 
као што је  Мађарска, где по попису има 3800, а по процени тај број износи око 10 000 Срба. Овој групи прападају 
и Срби у Италији, Аустрији, Румунији, Грчкој, Албанији и земљама насталим након распада Југославије. Срби живе 
и у ширем окружењу у вансуседним земљама. 

Да ли знаш да објасниш појам „одлив мозга”?
Запамти појмове суседне земље и земље у ширем окружењу.

Срби у Мађарској имају статус националне мањине, 
а права која им у том погледу гарантује мађарска држава 
реализују помоћу организација Земаљске самоуправе 
Срба, будимпештанске самоуправе, месних мањинских 
самоуправа и Српског демократског савеза. На локалним 
изборима у Мађарској, који су одржани 1998. године, у 34 
насеља изабране су месне (мањинске) српске самоуправе, 
од којих је 14 у квартовима главног града. После тога се 
бира будимпештанска и земаљска српска самоуправа. У 
Мађарској су подигнути изузетно вредни и лепи храмови. У 
Сентандреји је седиште Будимске епархије, у којој се налази 
39 српских православних храмова. Мађарске државне власти 
су, примењујући Закон о враћању црквене имовине из 1991. 
године, вратиле део Текелијанума.18    

Од датума настанка приложеног извора 
наведи промене у животу наше заједнице 

(на пример зграда Препарандије је враћена  Будимској епархији 2011. године)

Попис становништва у Мађарској 2001. године:
Место Срби (национална припадност) српски као матерњи језик  
Будимпешта 996 893
Сантово, Баја 307 263
Печуј, Мохач 324  265
Батања  316  345
Жупанија Боршод 18 11
Сегедин, Деска 580 556

?

?

?
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Жупанија Фејер 69 63
Жупанија Ђур 36 29
Жупанија Хајду 16 16
Жупанија Хевеш    7 5
Жупанија Јас 16 9
Жупанија Комаром 28 20
Жупанија Ноград 3 4
Сентандреја, Ловра 884 748
Жупанија Шомођ 71 57
Жупанија Саболч 12 12
Жупанија Толна 82 55
Жупанија Ваш 11 13
Жупанија Веспрем 22 16
Жупанија Зала 18 8
Укупно: 3816 338

            
                

Наведи конкретне податке о томе да постоји српска заједница у Мађарској. 
Подаци пописа становништва из 2011. године још нису доступни!
Састави нови низ података на основу бројности Срба у областима.

СРПСКЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У МАЂАРСКОЈ

Будимпешта: Поклоничко путовање „Путевима Светог Саве.” Илијина вода у дворишту Природњачког музеја (на 
древном ходочасном месту Срба 1795. године подигнута је наменска грађевина у класицистичком стилу); српска 
самоуправа 8. кварта ( Јожефвароша) припрема  колач и кољиво; Светосавска академија;  Српски језички камп „Вук 
Караџић”; „Крос”  радио-телевизија.
Будимпешта – Сентандреја: Видовдан;  Дан сеобе (Путем сеобе) – традиционална пловидба од Будимпеште до 
Сентандреје и натраг, српска самоуправа у Будимпешти обележава дан када су хабзбуршке власти у Угарској 19. 
новембра 1690. године издале дозволу српским избеглицама да се настане у Сентандреји (тај дан се обележава од 
2004. године).
Сентандреја: Ликовна колонија; Регионални дечји етнографски табор; Стара вода; Веронаучни камп (Будимска 
епархија).
Калаз: Покладни бал;  Калашка прослава; Фестивал народне музике и игара
Чобанац: Бунарчић/ илинданска прослава у Чобанцу
Помаз: дочек српске нове године; Свети Трифун-слава оркестра Мешелија
Гед: регионално окупљање српских самоуправа
Бата: Међународни фолк фестивал (САМЕРФЕСТ)
Стони Београд: Храмовна слава
Ковин: Манастирска слава (28. август)
Ловра: Дан села (јун); Дани позоришта и културе
Тукуља: Дан села, Сусрет народности. 
Сегедин: Дани српског православља, Дани народности.
Сириг: Празник ружа (јун)
Деска: Дан села. ИПА програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија (Врбас, Нови Кнежевац); Банатски 
сабор је музички део „Сабора српске културе”
Сентиван: Гибаницијада (јун); Дан села 

?
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Батања: Српски фолклорни/народносни камп сусрет Поморишких српских школа, побратимљена школа из 
Беочина „Јован Грчић Миленко”
Баја: Фишијада / Фестивал рибље чорбе (Поводом 300. годишњице проглашења Баје градом, 1996. године први пут 
је приређено такмичење у кувању рибље чорбе у 300 котлића. Овај догађај је прерастао у државну манифестацију. 
Прави бајски фиш припрема Милош Апић, председник бајске Српске мањинске самоуправе.
Сантово: Дан села; фолклорни табор
Мохач: Колачијада
Грабовац: манастирска слава (Петровдан)

Традиционални дечји кампови:
Балатон – језички  „Вук Стефановић Караџић”
 Веронаучни – (од 1992. године, Ковин)
 Батања – фолклорни
Традиционални регионални школски сусрети
 Батања – Поморишка регија
 Ловра – сусрет основношколаца; сусрет забавиштанаца
 Деска – сусрет школских драмских секција

Које домаће манифестације и кампови су вам познати? 
Пратите извештаје Српских недељних новина, српског радија 

или Српског екрана и поразговарајте на ову тему.

• Цивилне организације •

Круг је једино српско удружење младих српских уметника 
(књижевника, ликовних уметника, музичара) из Мађарске. Током целе 
године остварује изложбе, књижевне вечери, концерте и друге видове 
презентације стваралачке делатности. Ликовна поетска колонија  „360 
степени” поклонила је српској школи „Никола Тесла” у Будимпешти 
мурал са ликовима српских просветитеља. 

Удружења:  Ликовно-песничка колонија „360 степени” и 
сентандрејско културно удружење.
Фондације:  За српску школу, Будимпешта
           Фондација за село Ловру
           За српску мањину у Помазу
           За батањску српску школу

Нова, савремена форма цивилног доброчинства су закладе, тј. 
фондације. То су регистроване фондације на чији рачун се сваке године 
може преупутити  1%  од уплаћеног пореза на лични доходак. 

Распитајте се има ли таквих фондација у вашој школи, вашем месту. 
Поразговарајте на ову тему. Упознајте се са циљевима фондација које постоје у вашој регији. 

Зашто могу бити корисне ове фондације и за вас? Да ли и ти мислиш 
да су наше цивилне организације корисне за српску заједницу? 

Свој став поткрепи аргументима.
?

?
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• Српска културно-уметничка друштва у Мађарској •
Табан (Будимпешта) 

1993. године, после поделе, настала је наша, српска група од старих чланова „Луча” и нових који су вољни и 
спремни, и желе да играју наше српске игре (...) (27 чланова)(...) инат је превладао у њима па тако српска омладина 
и њени симпатизери одлучише да нешто конкретно ураде. Највише су се потрудили Душан Вуковић, Милан Рус, 
Драган Симић и Стеван Семлер. „Табан” је регистрован као Српско фолклорно удружење (априла 1994). Први 
наступ је био 29. јануара 1994. на светосавском балу. Исте године јула месеца су били на турнеји у Грчкој, а новембра 
су наступали у српској рок опери „Пастир вукова”. Прво „Табанско вече”, а хуманитарно вече за српске избеглице  
под нарлом  „Љубав није дужна, а нуди све”, одржано је 19. маја 1995. године.

На репертоару имају игре из околине Пирота, из источне Србије, Лесковца, Мачве, из Шумадије, из околине 
Книна, шопске игре (...), године 1996. Табан је домаћин првог Међународног фестивала фолклора Срба у дијаспори. 
У Сентандреји су поред домаћих учесника наступили Срби из Аустрије, Темишвара и Швајцарске.

 Његова светост патријарх Павле наградио је два наша културно-уметничка друштва (1997. године). Трећи 
степен Ордена Светог Саве добили су КУД „Банат” из Деске и КУД „Табан” из Будимпеште за рад на пољу очувања 
фолклорних традиција и обичаја.

 Златна квалификација 2002. године на Земаљском фестивалу мађарских фолклорних ансамбала додељена 
је Табану за извођење игара из Баната под називом „Вашар у Србији” и игара из Шумадије. За 2004. годину је 
уручена Светосавска повеља Самоуправе Срба у Мађарској: „У знак признања за десетогодишњи рад на очувању и 
представљању српског фолклора”.19 

Погледај фотографије о КУД-у „Табан” 
и причај о репертоару Табанаша. ?
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• „Банат” (Деска) •

Прво организованије културно-умет-
ничко друштво основано је 1948. године. 
Дешчани су били међу првима који су 
учествовали на некада толико популарним 
турнејама по земљи. Бивши чланови друштва 
се добро сећају своје прве турнеје 1950. 
године када су обилазећи земљу наступали 
чак 43 пута. Наступали су чак и у Мађарском 
националном позоришту. Године 1956. 
прекинут  је рад, а 1962. сасвим је угашен 
културни живот у Десци. 

Мара Шевић-Мориц је у парохијском 
дому окупила омладину. Нова генерација 
је 1973. године у Будимпешти извела 
„Чивијашки џумбус”. Године 1991.  основан је 
КУД који је на фестивалима постизао добре 
резултате. Новије манифестације, као што су 

хуманитарни концерти, Дани села и Сабор српске културе, доказали су да је важно да опстане српски фолклор. 
Сарадња са матицом је исто потребна, у случају Дешчана са Раковцем и Златибором. Поред игре, негује се и музика 
и песма. Ни одликовања нису изостала на квалификационим фестивалима и Светосавско одликовање од господина 
патријарха Павла.”20                                                                                

Банатски сабор српске културе сваке године организује се у Десци: концерт духовне музике у дешчанској цркви 
и концерт српских песама и игара у сеоском дому. Дешчани су сакупљачким радом поставили етнографску изложбу.

 Потражи информације о Банатском сабору 
(када се одржава, ко су учесници, какву улогу има КУД „Банат”).

• „Весели Сантовчани” • 
(Сантово)        

                                                      
Фолклорно друштво основано је 1986. 

године. На квалификационом такмичењу је 
освојило Златну плакету и Светосавску повељу 
Самоуправе Срба у Мађарској. Друштво негује 
народне игре Срба, Хрвата и Мађара. Сваког 
лета по недељу дана цело село игра са учесницима 
летњег фолклорног кампа. Шаренац из Медине 
поставио је на бину „Медински сватовац”.

?
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• „Опанке” (Помаз) •

Културно-уметничко друштво првобитним задатком сматра 
неговање и очување локалне фолклорне грађе. Кореографија 
„Помашки сватовац” урађена је по немом филму снимљеном 
у Помазу 1951. године на основу „Старог кола” које је 1948. 
године забележио Тихомир Вујичић. На шестој Европској 
смотри српског фолклора у Паризу, Помазлије су освојиле 
друго место.

• „Рузмарин” • 
(Чобанац)   

Фолклорна група основана је 
2004. године, а оснивачи су Мађари. 
На репертоару су српске игре из 
Мађарске, Лесковца, Шумадије 
околине Ниша, Бачке, те буњевачко 
коло. Плесна група има и свој 
оркестар.

• КУД  „Ловра”  •            

        Истражујући локалну фолклорну грађу, оживели су старе 
свадбене обичаје (Ловрански сватовац).

• „Коло” • 

КУД из Тукуље већ дуго година успешно негује 
и уметнички представља српско народно благо у 
Мађарској. Оркестар свира на традиционалним 
баловима у земљи и на плесачницама у Будимпешти.
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„Мохач” и „Зора” су фолклорне групе из Мохача, а „Суферини” из Батање.  
        

                               
Прати догађаје и наступе наших фолклорних друштава.

Прелистај албуме Српског календара из претходних година и тражи снимке, 
вести о нашим КУД-овима.

• Материјална и нематеријална култура Срба •
у Угарској у 19. веку

       БУДИМ – Табан град
Градске власти су 1932. године дале да се сруши 

српско насеље Табан. Приликом ослобађања Будимпеште 
гранате руске артиљерије тешко су оштетиле торањ 
и спољашњост српске цркве. Поводом Стаљиновог 
70. рођендана био је ватромет на Гелертовом брду, а 
да урушена српска црква не би пореметила призор, 
проглашена је рушевином и срушена. Оно што се дало 

спасити су надгробни споменици, часна трпеза, утвари, 
иконе и кључеви од цркве. (пренесени су у пештанску 
цркву). Ограда је поклоњена Калазу.21  
  

?
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О српском Табану   

Кућа „Код златног јелена” вековима ради као гостионица. Сима Игњатовић, 
правник и велики бележник града Будима, угостио је у свом дому у књижевном 
салону и Вука С. Караџића. Споменик Вуку С. Караџићу је дело Небојше 
Митрића. Вођа устанка, граничарски капетан Пера Сегединац Јовановић, 
погубљен је у Будиму (4. априла 1736). У тврђави, на месту погубљења потављено 
је спомен-обележје.                                

У будимској тврђави су српски деспоти имали  своју палату. Спомен-плоча 
са ликом деспота Стефана Лазаревића, дело вајара Небојше Митрића, има  
двојезични натпис: „Ово здање даровао краљ Жигмунд своме савезнику деспоту 
Стефану Лазаревићу, владару Србије (1389–1427).”                           

  
У близини српске цркве у 18. веку налазила се и српска бања–илиџа 

(Рацко купатило). Палату будимских српских-православних епископа 
подигао је патријарх  Бранковић, а демолирана је 1955. године. Црква Светог 
великомученика Димитрија Солунског оштећена је у Другом светском рату 
и 1949. године је разорена. Прва црква је 1697. године 
освећена патријархом Арсенијем Чарнојевићем, а нова 
црква је освећена 1751. године. Иконостас је рад Василија 
Остојића, а 4 јеванђелиста на капи звоника радио је Теодор 
Илић Чешљар. После пожара (1810) иконостас је осликао 
Арсеније Теодоровић. Храм је поново обновљен 1898. 
године. На његовом месту данас се налазе серпентине 
моста Ержебет.22     

 Данас се у Табану од српских културно-историјских споменика налазе један 
крст, једна биста и један бивши српски ресторан. У будимској тврђави место 
губилишта, рељеф на једној српској палати. 
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Мало детаљније причај 
о наведеним споменицима. 

Приложене фотографије ће ти помоћи.                       

• Kaфане у Табану •

Др Данило Урошевић наводи 92 српске кафане, гостионице и чарде које су у Будиму постојале  од половине 17. 
века до 30-их година 20. века.      

„Златни јелен” – на овом месту је у доба 
краља Матије Корвина била једна ловачка 
гостионица у коју је редовно навраћао краљ 
Матија приликом лова у околним брдима 
Будима. Према легенди, гостионица је имала 
тајни тунел све до дворца кроз који је долазио 
краљ Матија, не само да лови, него и да се купа 
у Рацком купатилу. Гостионица је још пре 
ослобођења Будима била својина Срба. Кућа 
у облику потковице свој назив је добила по 
рељефу позлаћеног јелена кога гоне ловачки 
пси. Рељеф се налази на почељу гостионице. 
Прошлост ове  „српске куће” посебно је била 
важна за српско језикословље, књижевност, 
науку, уметност и просвету. У њој су, поред 
Вука Караџића, боравили Доситеј Обрадовић, 
Симо Милутиновић Сарајлија, Сава Мркаљ, 

Јован Пачић и многи други. Током 18. и 19. века стални гости ове гостионице, поред Михаила Витковића били су и 
остали истакнути писци и научници, као што су Казинци, Вираг, Круди, Арањ, Миксат и други.
                                                                                                       
                         
О будимским кафанама     

Неколико значајнијих будимских кафана су: „Бела лађа” - у њу су редовно навраћали Михајло Витковић, Казинци, 
Семере и други. „Бели крст” на тргу Баћањи отворили су Раци. У овој гостионици је, поред цара Јосифа, боравила и 
Марија Терезија. Кафану је редовно посећивао и гроф Грашалковић. У гостионици су се одржавале игранке, балови 
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и беседе, а касније и позоришне представе. Гостионица је страдала приликом великих поплава 1838. и 1876. године.                        
Кафана  „Дубоки подрум” постојала је од 1540. године када су тамо живели потомци Срба који су у Табан дошли још 
за време Лазаревића и Бранковића. Према легенди, из подрума кафане водио је тунел за тврђаву, односно Будим. 
Ова стара кафана је од 1780. године била у рукама табанског српског ешкута Петра Нестровића, који је био и биров. 
Кафану су, поред Табанаца, радо посећивали трговци, лађари и рибари. Имала је два подрума, један над другим. У 
горњем подруму је била кафана док је у доњем, одакле је водио тунел за тврђаву, била леденица где су стављали лед 
донесен зими са Дунава. За време Михаила Витковића и Вирага Бенедека ово је била кафана научника и књижевника, 
а касније и посланика на челу са Калманом Тисом.

Кафану „Мрки медвед” основали су српски пастири из Пашарета који су много пута морали да бране  стада оваца 
од медведа.

 
Сава Текелија о српским баловима који су приређивани у време поклада 1786. године: „(...) у оно доба, у суботу 

држали су бал Србљи, код Круне у Табану, у недељу у граду, у понедељак у Пешти (...) у вторник би бал код Белог 
крста, у среду опет у Пешти.”

Која прича ти је најзанимљивија? 
Зашто?

• Пешта и Сентандреја •

У срцу главног града налазе се српски споменици: 
српска црква са зградом црквене општине и задужбине. 
Најстарији споменик је Храм Великомученика Георгија.

Српска црква је подигнута на средњовековним 
темељима. На данашњем тргу Калвин имала је посебно 
српско гробље. Обнављање и освећење цркве било је 1698. 
године патријархом Арсенијем Чарнојевићем. Звоник је 
завршен 1752. године. Архитекта ове барокне богомоље 
био је Андреас Мајерхофер. Свечана капија постављена је 
1776. године. У порти цркве налази се зграда старе српске 
школе. Приликом велике поплаве (1838) унутрашње 
уређење је пропало. Спомен-плоча водостаја налази 
се на зиду цркве. Стари иконостас је сликао Стефан 

Тенецки. Павел Ђурковић родом из Баје, око 1790. године 
сликао је слику Христовог рођења која се налази у олтару. 
Везана плаштаница (полагање Христа у гроб, око 1750. године) 
Христофора Жефаровића је најдрагоценије уметничко дело, 
извезено свиленим концем, златном и сребрном жицом. Црква 
слави Светог Великомученика Георгија.  
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Који уметници су радили у пештанској 
српској цркви?

• Текелијанум •           

Сава Текелија је 21. августа 1838. године званичним актом у Пешти 
основао Текелијанум „(...) по својој сопственој жељи у знак љубави према 
свом роду (...) у граду Пешти где постоји и универзитет (...) у улици такозваној 
Керест бр. 276 (касније у улици Зелдфа бр. 23-25) набавио сам зграду у службу 
народног интерната у сврху сталног становања за све ученике који похађају 
универзитет (...).” Имовину задужбине представља свота од 100 000 форинти 
у готовини, затим две пештанске куће, те омањи земљишни посед у арадској 
жупанији чија почетна вредност износи 200 000 форинти. Циљ задужбине 
је подизање нивоа образовања код Срба, афирмација у грађанском животу. 
Надзор интерната је Сава поверио Матици српској. Уколико би Матица 
престала, старатељство над интернатом и бригу о њему поверава пештанској 
српској заједници.

Нова зграда је зидана током 1907. и 1908. године. У улици Вереш Палне 
бр. 17 интернат је добио смештај, док су у другом крилу зграде били станови 
и канцеларије за издавање под закуп. Фасада зграде је рађена у византијском 
стилу што грађевини даје изглед палате. На уличном делу зграде изнад првог 
спрата виде се три рељефа с датумима 1790, 1838  и 1907. Рељефи овековечују 
животни пут Саве Текелије и историјске датуме Текелијанума. Леви рељеф 
представља Саву Текелију, српског племићког посланика, како иступа на 
темишварском српском конгресу 1838. године када је отворена прва 
зграда Текелијанума. Трећи рељеф с десне стране указује на градњу друге 
зграде, на њене градитеље и на Текелију, с ловоровим венцем, као оснивача 
задужбине. Управници интерната били су Сава Текелија (до 1842. године), 

Јован  Јовановић Змај (1863–1870), Стеван Васа Поповић (1883–1918).  
Године 1952. Текелијанум је национализован.

?
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Задужбина Наума и Јелене Бозда ступила је у живот 1870. године. 
Циљ задужбине је био да потпомогне младе трговце, занатлије и машинисте, 
техничаре српске народности у Пешти и Будиму да се осамостале, младе Србе 
медицинаре да заврше студије и започну лекарску праксу и честите српске 
девојке да склопе брак и заснују српско-православне породице. Задужбином 
је руковала српска православна црквена општина у Будимпешти до њеног 
подржављења 1952. године.

  Јелена Бозда је потпомагала сиромахе и хорско појање у пештанској 
православној црквеној  општини; све српске цркве у свом родном месту, 
Сентандреји; православне храмове у Будиму, Калазу, Алмашу, Српском Ковину 
и Ловри, те српске учитеље.

Ангелиaнум – српско православно девојачко васпиталиште у Вацкој 
улици број 63. Циљ васпиталишта био је да потпомогне образовање девојака, 
које су уписане у средње, више или стручне школе у престоници и да им за 
време студија обезбеди смештај. Године 1904. поседник Лазар Дунђерски  је 
даровао 100 000 круна. Тако је од школске 1904/1905. године започео рад под 
патронатом Српске православне цркве.

Шта можеш закључити о Србима задужбинарима  у 19. веку?

• Сентандреја у књижевним делима •

Српска варош Сентандреја инспирисала је многе српске песнике и писце. Свака кућа, трг, културно-историјски 
споменик и дан данас подсећа туристе и пролазнике на некада славну српску прошлост. Читајући уметничка дела у 
Збирци можете дознати какав утисак  је оставио овај српски градић на ауторе наведених текстова.      

Ова збирка вам може послужити и пре школских излета да се упознате знаменитостима овог градића и да 
пожелите „након виртуелног путовања кроз нашу „историју и судбину” да се више пута враћате у „Српски Сион”.

Која вам се песма допадне, научите је напамет.  

„У овој кући се родио 26. нов. (по старом) 1822. Јаков Игњатовић, 
књижевник српски. У време мађарске револуције 1848/1849. као 
верни син српскога народа борио се с нама Мађарима за заједничке 
идеале против европске реакције. Спомен-плочу диже Одбор за 
историјске успомене и Мађарско-југословенско друштво 1948.”
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Где се налази овај натпис?                                                              

Јаков Игњатовић „Сентандреја” 
„Сентандреја била је негда Фарос, светилник Српства (...). И кад 

у Сентандреји једном нестане Срба, а једаред ће их нестати, онда ће 
им обронак дивних планина бити гроб, покров мирисаво зеленило, 
звук звона њихових храмова пропратиће их у вечност, а храмови 
остаће као споменици њиховог духа и живота. Сентандреја, 
комад српске повеснице и културе, заслужила је вечити спомен у 
Српству!”

Раша Перић „Сентандреја” 
           
Овде збегли Србин сморен у сванућу  
ударио темељ за Северну кућу

Овде српска нога српску стопу створи
и та му се стопа у гроб претвори

Одавде кад Србин у небо се склони
седам ће му звона опело да звони

Раша Перић „Гнездо у Сентандреји” 

Изнад српског гроба, у јоргован жбуну, 
славуј свио гнездо, топло – к’о у руну.

Птичји млади живот дахом гнездо њише; 
чини ми се и гроб почео да дише !

О, да л’ је то славуј, да л’ рођенчад нова,
ил су можда душе Срба са Косова?

?

Десанка Максимовић 
„Насумице иду Рашани”           
           
Насумице иду Рашани,
Слутња им је само водиља
и жубор река и мирис биља,                               
и свод небески давно знани (...)
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Драгомир Попноваков „Српска северњача”  
                               
Крај Дунава слави свој лепи пад                                     
Сентандреја – српски Лажиград
Чује се мук и глувонема јека
као кад нешто постоји без човека                                       

На небо се узнела без плача                                 
Сентандреја – српска Северњача                          
Бела и чиста
стару светлост листа
У далекој звезди тужно срце бије
и сад јесте оно што на земљи није

Дејан Медаковић „Сент Андреја” – „Звона”

Утекли звуци
Враћања нема                                                                   
Звонару су истргнуте руке                                                 
На додир ужета немам право
Прстен звона
Међа је заробљеног незаборава
Куда су се занеле очи
Последњег
Који је још чуо звоно?
                                                                                           

Мира Алечковић „Суза иконе Сентандрејске”                     
          
Овде српски још једино говоре птице
И свештеник прозбори коју са анвона.
У овим кућама још само дух прадедовски обитава
И са икона нас гледају далеки преци.
Праунуци не знају ни прадедово име.

Са зида музеја утонула у прошлост златаста икона стара,          
Више нема Срба да их светац чува,
Сви су се скоро у небеско преселили царство
Или живи расрбљени туђим језиком говоре
И деца им ни реч српску научити неће,

Праунуци не знају за Теслу ни за Вука,
Косово и Лазара су им украли из сећања,
Не знају шта је Дамјанова рука
Ни срце мајке Југовића,
Не знају за Предрага и Ненада.                                                    
                                                                                                          
Само се стара икона сентандрејска
Сећа пуне цркве и дугачке литије славске,
Само још она времена прошла сања,
Она је, старица, једина остала млада

Дим се вије као тихи јаук
Мили време као стари паук
Куће српске лете у нигдину
остављају за собом празнину

Српско гробље у дубини спава
На тихој цркви хладна је брава
У порти шушти стара липа
То неко у сну кроз стабло пита:
Дише ли неко
та Северњачи далеко?

Са тужним лицем мајке што смрт синова плаче,
Само у њеном оку жива суза заискри
А све мртво и време се овде растаче.
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Драгутин Огњановић „Сентандреја”  (Стојану Вујичићу)

Ово није Света Гора                                                                        
Ово је Свети Град
Ово није камено острво
Ово је зелена оаза                                                      

Петар Милошевић „Стара вода”

Овде је Стари био милостив
лупио је штапом о камен

Овде је зажуборила вода
и песма се чула
јер овај народ
ни за четрдесет дана хода
није постао нем

Овде је први пут печено јагње
и скочио у коло нажуљен табан (...)

Петар Милошевић „Појање на реци”
Лазарев стуб у Сентандреји 

Опколили стуб                                                
загледали се у руке
хоровође или нешто друго                                  
поскидали шешире и шубаре
седи и ћелави

Појка им се као бурјан
обавија око стуба
пење се и плете
венац око главе
која је одлутала

Милић од Мачве „Крст цара Лазара у Сентандреји”

Рт сновити сања милиона Срба:
На оточју луном Светога Андрије.

Бела, Корвин, Жигмунд и српски Драгутин
Лазар Крстоносни са сином Стефаном

Подигоше слеме јездног загрљаја
Стародревних Серба и хитрих Угра.

Пред хладним ветровима Севера
Од празнине штити
А ја са Југа
Откуд голуб маслинову гранчицу доноси
Духовном светлошћу се брани

Надолази Дунав

Тенори до колена у води
која односи и камење

Мушки хор стоји

По води
и у шеширима и шубарама
класом клија
стара коса
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На разделу вера, крви прапредака
Поводањ дунавски надима низводно (...)

Сада распевана Сентандреја цвати
Трупе намерника к’о бубе пролећне

Камте по плочнику сенки из прошлости
Косовске им стазе заборави југа (...)

Надошло је време да се саберемо
Толико нас мало, а сви крстоносни!

Вељко Петровић „Наши трагови”         
        
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;(...)
(...) 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 (...)

Јаков Игњатовић „Васа Решпект”  

Знате где је Света Андреја? Света Андреја, 
мала варошица, лежи на десној обали Дунава, 
између Дунава, Вишеграда и Острогона, столица 
најсилнијих краљева Матије Корвина и оца 
великог Лајоша, Роберта и острогонских примас-
патријараха. Диван предео! Пред варошицом 
„мали Дунав”, то јест рукав Дунава, пред очима 
плодним селима посејана ада, преко, даље, 
„велики Дунав”, а тамо опет остаци, развалине 
римског каменитог моста за прелазак римских 
региона. За леђима варошице и с лева бока све 
сами виногради и дивне планине, које се са 
вишеградским шумама сучељавају.

 Ту краљ Матија и други краљеви ловили су брзоноге кошуте и јелене. Па онда она лепа долина између Свете 
Андреје, Помаза и Будима, као амфитеатар дивовски, а у суседству древни, бели Будимград са чувеним купатилима. 
Преко од Будима, опет, Пешта (...). Још мало па ће бити два столећа како се српски народ у Србији поче кретати 
да би се од турског ига ослободио. Патријарх Чарнојевић извуче из Србије тридесет и седам тисућа породица, с 

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, убојитим 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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којима се у Угарској насели. Сви који су се иселили задржали су веру да ће се својим оружјем, а помоћу ћесарске 
војске, опет у своју драгу стару отаџбину вратити. Оставили су Метохију, Стару Србију, алем-камен српске круне, 
изнели су силно благо и оружје; остала је најкраснија српска земља пуста; ослабили су српски народ и бацили су 
ослобођење васцелог Српства за које столеће назад (...). Вредни Срби у Светој Андреји за кратко време сазидаше 
куће, подигоше седам цркава и школу (...) створише винограде, где роди салаксија, малвасија и нектар (...). Сав 
српски жени усредсредио се у Свету Андреју (...). Ту ти је било великих трговаца, знаменитих војника, чиновника 
ваљаних, владика и екселенција. Само погдекојег да споменемо. Ето ти две владике, арадског и темишварског, два 
Авакумовића, оба екселенције. Ето ти „фелдцајгмајстора” Радивојевића, бранитеља Тиролске против Бонапарте (...) 
другог Радивојевића, који се са шаком Срба против тисућа Турака брани (...) као Леонида или Хајдук-Вељко, славно 
пада. Јесте ли чули за (...) официра Радубицког (...) који је у бици код Ваграма (...) погинуо (...). Па шта да рекнемо 
о мајору Авакумовићу, који је знао на флаути и хегедама лепо свирати (...), а покрај тога био је изврстан песник (...).

Петар Милошевић „Битка за Сулејмановац”        

        
(...) А није у реду, сматрали су последњи Сентандрејци, да се њихово изумирање приказује као 

стварност. Поготово када то засад и није истина. А испало је баш тако: гледајући представу, неки су већ и 
на позорници препознавали себе или своје суседе, а онда је на екрану све изгледало као у Дневнику. Као 
директан пренос њиховог изумирања (...). Екранизација изумирања највише је погодила Главату Нату, 
проглашену у комаду за последњег Србина у Сентандреји. Она је била чувар сентандрејског српског Музеја и 
нестала је с њим заједно, када је Музеј дигнут у ваздух (...). Али Јаков Игњатовић, потомак сентандрејске трго-
вачке породице и пештански и новосадски адвокат, није случајно постао зачетник баш реализма у српској 
књижевности; после представе промовисао је идеју да би се од изумирања сентандрејских Срба могла 
извући корист (...). Сметао је само незгодан параграф према којем Сентандреја званично може да остане без Срба 
само онда ако је то сентандрејска српска мањинска самоуправа изгласала. Мањински закон обезбеђује тако висок 
степен аутономије да се у вези са мањинама без њихове сагласности не може донети никаква одлука, па се њихово 
непостојање не може утврдити без њих (...). Ако пак они изумру, неће бити Срба да формирају самоуправу која би 
установила да их нема (...) излаз из клопке (...) у самоуправу покојника ушли би угледнији Сентандрејци као што су 
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патријарх Чарнојевић, Венцловић и сам Игњатовић (онај са бисте иза своје родне куће), па чак и Додола Пишта. Та 
покојничка самоуправа би онда лако изгласала да у Сентандреји нема више Срба, дакле следи им одштета! (...)

Милош Црњански „Мртва Сентандреја”  (одломак)

„Од свег тога града, у ком су се преписивале књиге, ковали крстови, у еснафима, општинама, корпорацијама, што 
су за своје иконе задевале печате и повластице, где је први пут отворена учитељска школа, прво српско књижевно 
друштво, ја сам нашао само седам празних цркава, што гледају у воду пуну пролећа.” 

Из „Дневника о Чарнојевићу”: „Кад смо стигли, видео сам градић, где ми се родила мајка. Он беше пун цркава, 
на којима ћуте звона. Тај градић је гробница мојих дедова (...). Питао сам неког да ли познаје господина Јашу 
Игњатовића, али ме старац погледа и рече тихо, мађарски, да га не познаје. Смрт се крије у вртовима. Свуд ме 
дочекаше вртови. Цркве су биле празне и хладне, кашљао сам у њима. Цркве су биле празне и мрачне, а прозори 
прашни и мутни као моје очи.”

БУДИМСКА ЕПАРХИЈА

Будимска епархија основана је 1557. године као најсеверније црквено средиште Срба у Угарској. Када je Арсеније 
III  Чарнојевић добио од цара Леополда још две привилегије, 1691. и 1695. године оснива Крушедолску, потом 
Карловачку митрополију са епископијама у свим областима Угарске у којима живе Срби.  Карловачка митрополија 
је 1848. године прерасла у патријаршију.

Часопис Епархија будимска излази од 1999. године 4 пута годишње.

Епископи Будимске епархије:
Матеј (1552)
Дионисије (1598)
Симеон (1649)
Севастијан (пре 1662)
Јефтимије Поповић (пре 1704)
Викентије Поповић (1708–1713)
Михајло Милошевић (1716–1728)
Василије (Димитријевић) (1728–1748) започео је зидање нове цркве манастира Грабовац;  ујединио је Будимску и 
Мохачку епархију.
Дионисије (Новаковић) (1749–1767) много је учинио за унапређење српских школа; потпомагао је сликара Јована 
Поповића.
Арсеније (Радивојевић) (1770–1774) је  родом из Сентандреје, започео је зидање владичанске резиденције.
Софроније (Кириловић) (1774–1781) је родом из Сечуја, замонашио се у манастиру Грабовац.
Стефан (Стратимировић) (1786–1790) је на темишварском сабору, 1790. године, изабран за митрополита 
карловачког.
Дионисије (Поповић) (1791–1828) много је бринуо о усавршавању свештеника; његов штићеник  био је сликар 
Михаило Живковић. У Будиму основао је богословску школу која је радила од 1820. до 1830. године. Сентандрејски 
свештеник, Петар Римски (1800–1874) био је полазник будимске богословије.
Стефан (Станковић) (1829–1834) је бивши професор у Сремским Карловцима.
Јустин ( Јовановић) (1834) изненадно  умро је након неколико месеци на престолу епархије.
Пантелејмон (Живковић) (1836–1839)
Платон (Атанацковић) (1839–1851) је први професор учитељске школе. Године 1839. посвећен је за епископа.
Арсеније (Стојковић) (1853–1892) скоро четири деценије провео је у Сентандреји у старој резиденцији.  
Јеремија (Мађаревић) (1896) је родом из Батосека, од 1880. године  парох будимски; замонашен у манастиру 
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Бездин; године 1896. хиротонисан за епископа и исте године умро је у Сентандреји.
Лукијан (Богдановић) (1897–1908)
Данило (Крстић) (администратор 1984–1988; 1988-2002)
Лукијан (Пантелић) (2002-)

О Будимској епархији (подаци из 1768. године)  
 

Царско-краљевским мандатом, који је издат 1765. године због врло великих штета и терета православног 
народа који проистичу из броја свештеника и њиховог издржавања, наређено је да се начини попис православних 
свештеника. Наредба је  извршена 1768. године. Извештаји потичу са територије Будимске епархије, са територија 
жупанија (пештанске, фејерске, острогонске, коморамске, ђурске, барањске, толнанске и шомођска) и Бачке 
епархије. Редукција православних свештеника извршена је 1774. године.  

Као пример нека служи Сентандреја, која је заједно са предграђем Збегом 1768. године са својих 7 цркава и 16 
свештеника била једна од најјачих општина у целој Карловачкој митрополији. Али по броју душа била је већ тада 
знатно слабија. Редукцијом је дозвољено да у Сентандреји буде 4 свештеника, али је после, на молбу Сентандрејаца,  
због њене историјске важности дозвољено да има 6 свештеника.

Ко је владао у то доба у Угарској?
Којим  циљем се водио владар издавањем ове наредбе?

Објасни значење речи „редукција.”
Потражи на карти жупаније које, на  основу текста обухвата Будимска епархија.

ЗНАМЕНИТИ СРБИ У 19. ВЕКУ

Од многобројних истакнутих личности српског порекла у 19. веку мало детаљније се можете упознати са осморо, 
вама већ мање-више познатих особа. Они су свој таленат и богатство несебично поклањали свом роду. Као свесни 
Срби много су учинили за очување и ширење српске баштине, за подизање вероисповедних школа, итд.

?
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Вук Стефановић Караџић (Тршић 1787–1864, Беч) 
   
Био је великан наше културе, реформатор, писац, учесник Првог српског устанка, сакупљач усменог блага 

српског народа. Аутор је прве граматике српског језика и речника, и преводилац „Новог завета.” 

Вук је истакао јунаштво српског бранитеља  града Неготина следећим речима: „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.”

О коме је реч? Подаци о овом славном Неготинцу налазе се и у Белешкама.
Сетите се његових речи у вези са матерњим језиком. Ако се не сећате, потражите у уџбенику за 5. разред под 
насловом Наш матерњи језик.

У будимпештанској школи на муралу насликан је и његов лик. У Сентандреји његово име носи један мали трг 
поред Пожаревачке цркве. У Будиму сваке године на Вуков рођендан ученици наше гимназије полажу венац код 
Вуковог споменика. 

Знаш ли када је Вуков рођендан?

„Октобра 10. 1897. године пренесени су посмртни остаци Вука Стефановића Караџића из Беча у Београд. По 
Указу краља Александра из 1896. године пренос у Београд треба да се изврши о трошку државне благајне. Музичари 
Стеван Мокрањац и Јосиф Маринковић су замољени да за ту прилику саставе композиције по стиховима Андре 
Гавриловића и Ј. Јовановића. На бечком гробљу Светог Марка 10. октобра у присуству српских и словеначких 
изасланика (...) отпочело је ископавање. Сандук и остаци су фотографисани, а потом премештени у нов бели метални 
ковчег. Ковчег је постављен на постоље сред гробља, испред великог позлаћеног крста: Вуков с леве, Копитарев с 
десне стране. Обред су обавили три православна и три католичка свештеника уз појање бечког Словенског певачког 
друштва. Сутрадан је воз с Вуковим ковчегом и венцима кренуо ка Београду, преко Будимпеште, Суботице, Новог 
Сада, Сремских Карловаца. Воз је свуда дочекиван масама, говорима (...) и верским песмама „Свјати Боже, Со 
свјатими упокој, Господи помилуј. Октобра 12. воз је стигао у Београд. Звона свих београдских цркава звонила су 
све до сахране. Београдско певачко друштво извело је композицију Мокрањца „Благословен кој нам дође” (...). У 
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Саборној цркви митрополит је одржао помен и беседу. Хорови „Обилић” и „Станковић” отпевали су композицију 
Маринковића по Змајевим стиховима „На новом гробу Вуковом”. Ови дани су били подстицај за апотеозу Вуку. 

Помени Вуку су одржани и ван Србије, између осталих и у Будимпешти.”23    

Препричај најзанимљивији део приче.

• Сава Текелија (Арад 1761 – Арад 1842) •

Био је правник, први доктор правник наука код Срба, добротвор и 
оснивач Текелијанума. Права је студирао и докторирао у Пешти. Учествовао 
је у политичком животу Срба у Угарској и био председник Матице српске. 
Године 1838. основао је у Пешти задужбину Текелијанум, како би српским 
ђацима из Војводине омогућио универзитетско школовање у овом граду, 
српском народу поклонивши у ту сврху неколико кућа, 150 000 форинти 
и друга непокретна добра. Задужбином је управљала Матица српска, а пре 
Другог светског рата из Будимпеште је у Нови Сад пренета библиотека 
Текелијанума, док је сам Текелијанум уз одштету уступљен Мађарима.24  
     

Портрет Саве Текелије насликао је 1808. године познати мађарски сликар 
Јанош Донат. Текелија је имао 47 година када је ангажовао Доната да направи 
ово дело. Године 2008. рестаурирани портрет се налази у Музеју Будимске 
епархије.

Родослов Саве Текелије
Прадеда: Јован Поповић (1644–1722). Учествује у ослобођењу Будима (1686) и у бици код Сенте (1697). 

Племићку титулу добио је 1706. године. Деда: Фрањо Текелија (1695–1750). Отац: Јован Текелија (1714–1791) и 
мајка Марта Ненадовић. Сава Текелија (1761–1842) и супруга Амалија Безег без потомка.

Сава Текелија „Описаније живота мога” 
„(...) месеца марта 10. до 16. по римском Дунав излио и велике штете учинио. У Острогону пало преко 700 

домова, у Пешти 2281, а 840 тако нарушени да у њима седети се не може (...) и заиста нечувена ствар да је цела 
Европа по срдцу примила, да помошт им шаљу из Англије, Немачке, Русије (...) у нашој пештанској цркви, кажу да 
је вода до полилеја била. Школа и црквене куће су се скрушиле, и тако су Пештанци у моју кућу попа, учитеља и 
проче сместили. Дом овај толко прошле године у октомбрију купљен, да у њему заведеније уведем за убоге ученике 
Србље, дакле је празан био (...) моје фундације, тј. остављам 100 хиљада ф. у сребру од кога два детета наши’ официра 
воспитавам у Бечкој инџилир академији, а два у пештанској Лудовицејној. На то треба 2000 ф. годишње (...).” 

 
„Сава Текелија” (Федора Бикар)                                  

Као секретар и саветник референта Угарске дворске канцеларије 6 година борави у Бечу. Имао је велике 
политичке амбиције. 1804. године шаље један пројекат Наполеону  којем га саветује да помогне устанак у Србији и 
да онда формира Илирију на Балкану.                                                                                               

Други пројекат 1805. године шаље аустријском цару Фрањи I, којем предлаже да Аустрија помогне српске 
устанике у стварању „србског царства” тиме ће сузбити руски утицај на тим просторима. 1815. године жени се 
Амалијом Безег, а 1821. покреће маратонску бракоразводну парницу, која је тек 1830. године окончана. Страсно је
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волео књигу.  Био је један од најтврдоглавијих  антивуковаца. У песми „Писмо 
једном ученом Србљину” написао је следеће стихове: „Глуп Србљину 
буди, говедарски говори. Говори, онда си ти Вуков Србљин.” Године 
1838. изабран је за доживотног председника Матице српске у Пешти. 
Поред мањих фондација и поклона карловачкој, новосадској гимназији, 
колегијуму у Дебрецину и Мађарској академији наука, 1838. године 
основао је фундацију од 100 000 форинти за школовање младића из 
српских официрских породица у бечкој Војној инжењерској академији и 
у пештанској војној академији „Лудовицеум”. 

Користећи своје резбарско и сликарско знање још 1839. године 
је својеручно израдио породични грб у дрвету за цркву на имању у 
Кевермешу, а насликао је и породични грб на свили.   
   

Докажи да је Сава Текелија многострана личност.
Објасни својим речима значење исказа из текста: „најтврдоглавији антивуковац”.
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• Јоаким Вујић (Баја 1772–1847, Београд) •

Био је драмски писац и преводилац, глумац, један од оснивача позоришног 
живота у Србији и Војводини. Права је завршио у Пожуну. Путовао је по Европи 
учећи стране језике, упознајући позоришта. С прекидима је у Србији боравио од 
1833. године и оснивао позоришне трупе у Крагујевцу и Београду (1834–1836), у 
Новом Саду (1838). Био је присталица славеносербског језика и Вуков противник. 
Његова најпознатија дела су: Избирачица, Крешталица, Фернандо и Јарика, 
Љубовнаја завист через једне ципеле и Путешествија. 25   

Мало више
У родном месту Јоакима Вујића, у Баји, 1990. године откривен је његов споменик, 
дело вајара Александра Зарина, дар Републике Србије граду Баја.

Зашто носи његово име наше српско позориште у Мађарској?           
Да ли си на слици препознао/-ла особу која полаже венац 

код споменика Јоакима Вијућа?

Михаило Витковић 
(Јегра 1778 – Пешта 1829)  

Био је српски књижевник из Мађарске и мађарски 
књижевник српског порекла; двојезични писац; у Пешти је 
студирао права и постао угледни адвокат; у доба реформи 
његова кућа је била књижевни салон; у својим мађарским 
песмама он је класициста, а у српским је претежно песник у 
народном стилу.

Превео је (посрбио) књигу Јожефа Кармана, која у његовом 
преводу гласи „Спомен Милице” (Будим, 1816), а радњу је 
сместио у Помаз.

Спомен-соба двојезичном писцу и књижевном посреднику, 
Михаилу Витковићу, отворена је 1990. године у родној кући. 
Он је потомак оних херцеговачких Витковића о којима говори народна песма „Новљанин Алија и девет Витковића”, 
а који су се 1690. године доселили у ове крајеве. Син је српског православног свештеника у Јегри. Спомен собу је 
приредио и свечано отворио Стојан Вујичић. Спомен-плоча Михаилу Витковићу у Будимпешти налази се у улици 
Вереш Палне.   
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Драгомир Дујмов „Вечера код песника од два пера”
(...) Михаило Витковић (...) замислио се над постављеним питањем 

Иштвана Хорвата. Одговор није био лак. Да ли је више српски или 
мађарски песник? Помишљао је на Мушицког који му је пребацивао да 
запоставља српску поезију, а онда се присетио сувоњавог лика његовог 
присног пријатеља Ференца Казинција како седи у својој самотњи у 
Сепхалому и пружа му своју литераторску десницу. Мушицког је уверавао 
да је био и остао верни сербски поета, а Казинцију је писао како је он први 
од православаца који ради за напредак мађарске књижевности.

Витковић је ћутао. Узео је лист хартије, два гушчија пера и истовремено,  
левом и десном руком, оставио свој потпис. Један на мађарском, а други 
на српском. Без икакве разлике, у истом маху, користио се латиницом 
и ћирилицом. Одмах затим је написао строфу од четири стиха. Опет 
користио и десну и леву руку. Беше то иста песма писана на два језика. 
Витковић је и тада ћутао. Уместо одговора поставио је питање: „Која је 
песма оригинал, а која ли је превод?” Наравно, нико од присутних није 
умео дати ваљани одговор. Једини могући одговор је био и остао он сам-
Михаило Витковић.

На које питање је Михаило Витковић одговорио на својствен начин?
Да ли си ти већ покушао/-ла да напишеш своје име истовремено  обема рукама?

• Урош Несторовић •
Био је царско-краљевски саветник и виши инспектор 

свију православних српских, румунских и грчких школа 
на територији Карловачке митрополије у Угарској. Године 
1812. у Угарској је остварио отворене 3 препарандије за 
Србе у Сентандреји, за Румуне у Старом Араду, а за Грке 
у Пешти.

 
Иван Јакшић „Прва српска препарандијска школа у Сентендреји” 

Свечаност у Сентандреји је отпочела већ уочи отварања 2. новембра, увече у 7 сати, када је отпочело велико 
бденије. Били су присутни и примљени ученици, њих 28 на броју, и појали су врло складно. Велико бденије трајало 
је до поноћи. Сутрадан 3. новембра у 9 сати ујутру звона свију 7 сентандрејских цркава (преко 30 звона) објавила 
су почетак свете литургије. Препарандисти вођени професорима дошли су пред епископску резиденцију и ту 
са сакупљеним народом устројена је литија која је пратила свог епархијског архијереја под небом цркве, а пред 
архијерејем ишло је у орнату обучених 8 свештеника. После свете литургије из цркве су сви прешли у суседну школу 
која је пре неколико година довршена и у којој је смештена прва српска препарандијска школа. У школи је говорио 
Несторовић, прво на латинском, а затим на српском језику. После говора, Несторовић је прогласио да је прва 
српска православна препарандијска школа у Сентандреји отворена, коју је српском народу поклонио владар, што 
је пропраћено радосним и бурним усклицима. Сутрадан, 4, новембра ујутру, у школској, Благовештенској цркви, 
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пошто је тада Благовештенска црква и школском називана, одслужено је 
благодарење у сентандрејској првој српској православној препарандијској 
школи  и отпочео је први дан наставе. То је било по латинском календару 16. 
новембра 1812. године.

Први професори били су Павле Атанацковић, катихета, професор 
педагогије и суплент словенске и немачке граматике; Василије Булић, 
професор методике и географије; Косма Јосић, професор словенске 
и немачке граматике; Ђорђе Натошевић (1821–1887) лекар, школски 
реформатор и први писац уџбеника Вуковим правописом. Аутор је 
„Буквара” који се у другој половини 19. века користио у свим српским 
школама на територији Србије, Црне Горе, Аустро-Угарске и Македоније. 
Био је главни школски референт српских школа у Угарској и реформатор 
школства у Србији, а 1858. покренуо је први српски педагошки часопис 
„Школски лист”.

Испричај церемонију свечаног отварања 
учитељске школе у Сентандреји.

• Катарина Ивановић •
(Стони Београд 1817–1882)

Била је сликарка. Сликарство је учила у Пешти и  Бечу. Живела 
је у Паризу и  Београду, а пред крај живота у родном месту. Сликала 
је портрете, историјске жанр-композиције, а с посебним успехом 
мртву природу. У њена најпознатија дела спадају Аутопортрет, 
Портрет Персиде Карађорђевић, Грожђе.26   
  

   
О Катарини Ивановић
„Место рођења, презиме и тестамент Катарине 
Ивановић” (Иван Јакшић)

„У намери да допуним њену биографију и исправим нетачне 
податке у њој изнећу неке појединости о Катарини Ивановић.

1. Катарина Ивановић рођена је у Весприму. Весприм је био 
филијала стонобеоградске српске православне парохије. Стонобеоградски српски парох је водио и  протоколе 
(матице) при стонобеоградском храму. Родитељи Катарине Ивановић Лазар и Марија имали су осморо деце. 
Катарина је рођена као шесто дете „родитеља житеља места Весприма” па тако  место рођења Катарине може бити 
само Весприм. Као занимање очево забележено је „купец”.

2. Друга велика грешка у протоколу крштених је очево презиме Јоановић. Али је исти свештеник крстио још два 
детета Лазара и Марије под презименом Ивановић, према томе, он је код Катарининог презимена погрешио. Дакле 
Катаринино презиме је Ивановић, а не Јоановић.
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3. У свом тестаменту, писаном на мађарском језику, Катарина је знатну своту оставила рођацима, пријатељима и 
стонобеоградској црквеној општини.

Катарина Ивановић, велика српска ликовна уметница, умрла је у Стоном Београду и сахрањена на православном 
гробљу. Године 1967. Народни музеј из Београда њене посмртне остатке пренео је из Стоног Београда у Београд.

Шта мислиш о истраживању месне, завичајне историје? 
Да ли се могу открити нови подаци?
Да ли се временом могу и мењати, „преписивати”, допуњавати документи?

• Јован Ђорђевић •

Драмски писац; године 1872. написао је драму „Маркова сабља”, 
у завршној сцени је химна династу, Милану Обреновићу:

Боже правде, ти што спасе,
Од пропасти до сад нас!
Чуј и од сад наше гласе,
И од сад нам буди спас!
Моћном руком води, брани
Будућности српске брод;
Боже, спаси, боже, храни
Српског кнеза, српски род!
Једна воља да задахне
Сложна срца, боже, дај!
Па да српству зора сване,
Дугој беди дође крај!
Да нам сину лепши дани,
Да слободе сазре плод;
Боже, спаси, боже, храни
Српског кнеза, српски род! 

Премијера Ђорђевићевог комада изведена је на прослави пунолетства и ступања 
на престо кнеза Милана Обреновића. Музику (и мелодију химне владару) компоновао 
је Словенац Даворин Јенко. Фебруара 22. 1882. године приликом проглашења Милана 
за краља, песма „Боже правде” постаје прва српска званична химна.27 

• Светозар Милетић (1826–1901) •

Био је адвокат, новинар, један од најзначајнијих представника Срба у Војводини, 
борац за права и слободу српске мањине у Аустро-Угарској; оснивач Српске 
слободоумне странке у Угарској (Бечкеречки програм, 1869) и њен председник 
до 1883. године. Школовао се у Новом Саду, Модри и Пожуну, а докторирао је на 
Правном факултету у Бечу. Имао је значајну улогу међу панславистичком омладином 
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у Бечу, учествовао је у револуцији 1848–1849. године (Мајска скупштина, главни одбор, као војник бори се са 
Мађарима), два пута је биран за градоначелника Новог Сада и био осуђиван на затворске казне због политичког 
деловања. Писао је уводне чланке у „Застави и Летопису” као и песме родољубивог карактера.

 „Ми имамо своје народно име, које ником не натурујемо, али кога се никоме за љубав не можемо одрећи. Хоћемо 
да останемо Срби, а нећемо да будемо ни Хрвати ни Илири.” (1846)

Како разумеш ову изјаву Светозара Милетића?
Објасни значење речи „панславизам”. Да ли је ова идеја исказана у горенаведеном цитату? 

Свој одговор поткрепи аргументима.

• Племићка породица Лупа у Помазу • 
(Федора Бикар)    

Породица Лупа је у Помазу била староседелачка. Њихово 
презиме појављује се у првим матичним књигама рођених и 
венчаних (1752) помашке православне парохије. Први виђенији 
члан породице био је Димитрије Лупа, један од најимућнијих Срба 
у Помазу. Зна се да је од 50 српских урбаријалних сесија 1794. 
године 17 сесија у селу било у Лупином поседу. Његов син Василије 
(1795–1869) био је арендатор, тј. издавао је земљу у закуп. Он се 
иначе бавио трговином. Његови синови су Петар, Светозар, Јован, 
Стеван, Веселин и ћерке Јелисавета, Емилија, Ана и Паулина. Браћа 
Лупа нису се женили а ни посед нису делили.  Међу Лупинима 
најпознатији је био Петар (1838–1904). Он је био заступник 
у угарском парламенту, (називали су га Ђул-баба парламента)  
каваљер средњег крста Фрање Јосифа, члан одбора Пештанске 
жупаније, дипломирани инжењер и велепоседник (купио је једно 
острво у Дунаву – Лупина ада). У лето 1857. године пловио је 
једрилицом са пријатељима од Беча до Ђурђева.  Свој путопис под 
насловом  „Дунавска авантура” објаљивао је у тадашњем недељнику 
„Napkelet”.                     
                      

Године 1892. браћу Лупа посетио је и патријарх Георгије 
Бранковић. Нова зграда српске школе 1901. године подигнута је 
од новца браће Петра и Веселина. На маргинама матичних књига 
помашке црквене општине забележено је да су 1886–1889. и 1905. 
године браћа Лупа приложници помашке цркве. Иста црква је 
имала 4 звона у торњу. Године 1917. државне власти су однеле 3 
највећа и најтежа звона. У торњу је остало најмање, тзв. Лупино 
звоно. Обнова српског храма у Помазу извршена је 1905. године. 
Сав трошак за оправку положио је  Веселин Лупа. После смрти 
браће Лупа, имање су наследила деца њихове сестре Паулине. 
Паулина је била удата за  хусарског пуковника Павла Мандића из 
Лике, иначе брата Георгине Мандић, удате за Милутина Теслу. Они 
су родитељи чувеног  научника и проналазача Николе Тесле (види 
биографију Николе Тесле). 
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Споменици везани за ову добротворну породицу у Помазу 
су Маузолеј породице Лупа; улица Веселина (Видор) Лупа; 
спомен-плоче у српској цркви; спомен-плоча Николи Тесли на 
Лупиној кући.                                                    

Евген Думча  
(Пешта? Коморан?1838–1917, Сентандреја)
Био је први градоначелник Сентандреје, добар финансијски стручњак и 
велики добротвор.

О Евгену Думчи    
Евген Думча потиче из цинцарске породице. Један запис из 1755. године 

набраја имена турских трговаца: „(...) неожењена браћа Константин и Јован 
Думча, родом из македонског Москопоља (...) имају једну просторију где 
са дозволом држе своју робу и на уговорени начин је продају (...).” Евген је 
гимназију и високу трговачку школу завршио у Бечу, а 1850. године, као млад 
човек, настанио се у Сентандреји. Бавио се трговином кљуке и вина. Оженио 

се 1862. године Петронелом Блажић, с којом је заједно оснивао закладе у добротворне сврхе. О свом трошку су 
зидали школске зграде у Калазу и Чобанцу. Од 1872. године постао је председник црквене општине и члан Епархијске 
конзисторије. Бавио се и јавним пословима вароши. Постао је главни судац Сентандреје, а од 1872. до 1903. године 
градоначекник (седам пута је биран). Изградио је и одбрамбене насипе према Дунаву; каменом је обложио улице; 
железница стиже до Сентандреје 1888. године; године 1883. основао је „Фонд Евгена и Петронеле Думче”: сиротном 
ученику/сиротој ученици (додељује се на Бадњи дан;  на Светог Николу једној сиромашној породици или удовици 
се даје помоћ; за Преображенску цркву; за оправку Пожаревачке и Збешке цркве (...) фонд за прославе миленијума 
и стогодишњице рођења Лајоша Кошута. Поред наведених, један од  највећих његових завештаја је и „Фондација Е. и 
П. Думча у Сентандреји „Привреднику”. Овом фонду је 1909–1914. године приложио укупно 52 000 К.

Евген Думча је 35 година био на челу града, од тога је 12 година радио бесплатно. Приликом његове сахране 
свечани говор је одржао парох Васа Хужвик. Сахрањен је на гробљу Саборне цркве. Удова Петронела се преселила 
у Нови Сад.28
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Зашто  главна улица у Сентандреји носи име Евгена Думче?
Замисли да у једном суседном селу око Сентандреје намеравају да једну улицу назову по Евгену Думчи. 
Тебе су задужили да саставиш његову биографију, да истакнеш његове заслуге и родољубље. Састави 

лик успешног градоначелника, добротвора, предузетника, патриоте.

• Знаменити странци о Србији •

Петар Иљич Чајковски (1876) компоновао је Српско-руски марш као 
свој допринос словенском оружју у тадашњем српско-турском рату.

Виктор Иго о страдању Србије исписује познате реченице (1876): 
„Убијају један народ. / Где? / У Европи. / Има ли кога да то посведочи? / 
Сведок је један: / Цео свет.”

Фридрих Ниче (1876) у славу српских ратника за слободу компоновао 
је свој Српски марш. Доцније су га редактори Ничеових дела  постхумно 
преименовали у Словенски, а затим га потпуно сакрили иза неког 
безличног назива Опус број.

Габријеле д’ Анунцио „Ода народу српском” (1915, уникатни примерак 
писан руком песника, одмах је послат на дар српском краљу Петру):
               (... ) О, Србијо Стефанова,
                о, краљевство Лазарево свето,
                крви девет Југових синова,
                земљо Миличина плача,
                ти знаш: опет су разапели
                Цар Душановог Христа (...)

Аполинер (1917): „Познато је да Аустријанци у Србији спроводе 
систематско разнарођавање, један од најзлочиначкијих и најнеобичнијих 
подухвата у овом рату. Православну веру сузбијају насилно, често и 
срамно, у корист католичке вере, чиме се до извесне мере објашњава зашто 
је папа сматрао да треба опрезно да ћути о Србима у својој ноти зараћеним 
странама. И национални језик изложен је прогону, као и вера. Ћирилско 
писмо је строго забрањено (...). Прогони се проширују, уосталом, и на 
националну књижевност. Свуда су заплењене збирке народних песама, а за 
оне који их скривају предвиђене су строге казне!”(...)

Клемансо је 1919. године у Версају, када је озваничен завршетак 
Првог светског рата, рекао: „Приликом закључења ове Конференције 
мира, ја морам, пре него што сиђем са овог подијума, да изјавим своје 
велико жаљење што са политичке позорнице света нестаје једно велико 
историјско име: Србија!” Ребека Вест „Црно јагње и сиви соко” (Лондон, 
1941): „Док сам размишљала о могућој инвазији или када би бомба пала у 
близини, често сам се молила: Господе, допусти ми да се држим српски!” 

Шта истичу странци о Србима? 
Како изражавају своје симпатије и осећања према Србима?

?

?
OK7-szerb.indd   223OK7-szerb.indd   223 8/8/2014   3:39:07 AM8/8/2014   3:39:07 AM



224

• Српски грађански балови, игре, ношња •

 

На прелазу из 19. у 20. век Београђани су се забављали на баловима. Балови 
су испуњавали највећу забаву београдских грађанских породица. Коларац је био 
најпогоднија сала и ту су се приређивали традиционални балови-светосавски 
бал великошколаца, бал трговачке омладине и Женског друштва. У Официрском 
дому приређивани су официрски балови, код „Такова” еснафски и партијски, са 
изузетком радикалског који се увек одржавао у „Паризу” који је држао стари 
радикал Боторић.               

Дворски бал је отпочињао „краљевским ором”. При уласку на бал свака дама 
би добила „ред игара”, лепу  књижицу са заденутом оловком у коју би записивала 
име играча.  Тоалете су биле строго 
балске, деколтоване са шлеповима, 
накит, фракови, ордење.

Краљица Наталија је организо-
вала примања (посела). Та примања 
била су недељом пре подне, неде-
љом по подне, четвртком увече, а 
балови суботом увече. Вечеринке 

са играњем краљица Наталија је увек отварала новим играма, које је  
упознала у Паризу. Играле су се окретне игре кадрил, валцер, полка. 
Краљица је обожавала народна ора и играла је свако оро. Недељом 
по подне краљица је обично служила слатко, затим црну кафу. На 
поподневним примањима краљице Наталије био је сервиран велики 
бифе. На вечерњим краљичиним поселима служила су се разна печења, 
слане и слатке пите, погачице са чварцима и кајмаком, ужичка пршута, 
разни српски сиреви. Од вина су се служила  мађарска најфинија вина, 
затим коњак, српска ракија и пиво.     

Руско-српски клуб је организовао костимирани свесловенски бал. 
На свесловенски бал долазило се у народним ношњама свих Словена.

Салони и балови били су веома чести у отменом свету код Срба у 
Угарској. У Сентандреји се помиње салон мајора Авакумовића, у коме 
је домаћин забављао „госпоже”концертирајући на флаути и „хегедама”. Прва српска списатељица, Еустатија Арсић-
Цинцић (1776–1843), жена арадског сенатора, окупљала је у свом салону у Араду најугледније Србе тога доба: Саву 
Текелију, Уроша Несторовића, Јоакима Вујића (...). 

Одржавани су и балови и редути. Њих је нарочито много било у Бечу и Пешти. Осим племића, на њих нико други 
није имао приступ.  
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Славе су такође биле врло важни догађаји. О Светом Николи, Светом Јовану и Ђурђевдану на улицама су се сретали 
свечано обучени парови. Породице су понекад морале да обиђу и по 10–15 слава. А слављеници су морали да воде 
евиденцију ко је све био да не би заборавили да врате посету.

Кафане су све више постајале центри живота.

Наброј врсте балова код Срба крајем 19. почетком 20. века.
Понови знање о личностима које се налазе у тексту.

Драгомир Дујмов „Гаврило Витковић и његови записи о Будиму и Пешти” (2012)

Словенски балови су традиционално почели да се одржавају 40-их година 20. века. Сезона балова је била од 
децембра до марта месеца. Први Светосавски бал је одржан 1846. године у Бечу. 
Специјално за овај бал је познати аустријски композитор Јохан Штраус млађи 
компоновао „Српски квадрил” по налогу кнеза Милоша Обреновића. Једна од 
најотменијих дама бечких балова је била Мина Караџић која је за ове прилике носила 
српску ношњу, српску либаду обрубљену срмом, кошуљу везену чипком, сукњу и појас.

У Србији су најсвечанији балови били на двору. Бал је почињао у 22 часа, свака 
дама је добијала књижицу са списком и редоследом игара. Извођено је 11 игара. Бал 
је отваран колом краља Милана, потом је следило коло краљице Наталије и краљице 
Драге, полка, мазурка, валцер, коло (најчешће србијанка).

Узор моде у Србији су биле краљица Наталија и касније, почетком 20. века кнегиња 
Олга.

Издвоји нове детаље о српским баловима.

ВЕРОИСПОВЕДНЕ ШКОЛЕ И УЛОГА НАРОДНИХ УЧИТЕЉА 
У ОЧУВАЊУ И ОБОГАЋЕЊУ ТРАДИЦИЈЕ СРПСКОГ 

НАРОДА НА ОВИМ ПРОСТОРИМА

            Дижите школе
            Деца вас моле!
            Јер има л’ горег срама и стида,
 Нег’ своме чеду не давати вида?
 Јер сва светлост свету се спрема,
 А ваш да пород очију нема?!29           

Српска православна црква била је не само организатор верског живота, већ и организатор народне просвете. 
Српске општине су водиле бригу о српским вероисповедним школама. 

Око 1930. године наши ученици су добијали учитељске дипломе у  мађарским државним учитељским школама. 
Са стеченом дипломом на мађарском језику одлазе на годину дана у Сомбор да стекну српску језичку праксу. 

Именовани народни учитељ добио је плату, стан и башту. Дужан је био вршити и појачке дужности за певницом. 

?
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Учитељи су са омладином и одраслима приређивали и позоришне представе. Првих деценија 20. века цењени 
народни учитељи били су Стеван Стојић (Помаз), Лазар Терзин (Сентандреја), Ђоко Мирков (Калаз), Вукосава 
Недић (Пешта).                              

Године 1946. у Мађарској  је било 17 српских православних учитеља. Наше вероисповедне школе су 1948. године 
подржављене, те су неколико година радиле као „јужнословенске”.

Како би истакао/-ла кључну улогу народног учитеља у српским местима?
Ако је истражена и написана/објављена историја ваше школе, упоредите стање у њој са  
Магарашевићевим описом српског школства.

Ђорђе Магарашевић „Из прошлости српске школе” (1898)
(...) одмах после сабора 1730. године школе су основане и било их је по већим српским местима Аустро-

Угарске, али се озбиљније о њима мислило тек за владавине царице Марије Терезије (...) питање ћирилице био је 
централни проблем у тадашњем српском школству (...) Убрзо  се и питање језика јавља као отежавајући проблем 
тадашњег српског школства: српски учитељи према наредби од 1786. морају и тако увежбани бити немачком језику 
и у свим школским предметима да их могу предавати како немачким тако и српским језиком (...) у тим годинама 
имао је митрополит Стратимировић посла да спречи увођење мађарског језика у српске народне школе. Ово се и 
доцније покушавало. Угарски Срби, на челу са српском православном црквом, указивали су жесток отпор увођењу 
мађарског језика и „српске народне школе” су у погледу језика остале, углавном „недирнуте”(...) пошто су школе 
биле вероисповедне, налазиле су се под строгим надзором цркве, односно Карловачке митрополије (...) црква се 
залагала да би се очувао религиозни дух и са њим и црквенословенски језик у српском школству.  Угарски Срби су се 
обраћали Бечу и царској Русији да би побољшали своје тешко просветно стање. Истинска помоћ, књиге и учитељи, 
стигла је из Русије (...) Године 1770. отпочела је реформа школства у аустро-угарској царевини. Школе постају више 
световне и падају под државни надзор, у њима се поред часловца и псалтира почео учити рачун, земљопис, историја. 
Пише и издаје се низ школских уџбеника (...) Епохалне 1857. године Ђорђе Натошевић именован је за управника 
свих српских школа у Војводини са којим почиње ново доба у српском школском животу. 

ЗА РАДОЗНАЛЕ – ЗАВИЧАЈНА ИСТОРИЈА (О МЕСНИМ ШКОЛАМА)
Павле Софрић (1857–1925) „Моје ђачке успомене”

„Катихизис” смо учили на црквеном језику и велике нам је муке задавао с његовог нама доста тешког језика, па 
и с тога што се од нас тражило да га буквално научимо (...) гајило се црквено појање и певање, које нам је једину 
радост и задовољство пружало у нашем доста мучном школском животу. У цркву морадосмо најтачније ићи, како 
на литургију и на вечерње, а тако и на бдења и јутрења (...). У таквим приликама појасмо, служисмо „на кадионици”, 
„на чирацима”, „на рипидама” и носисмо скут епископу; Уз епископа бити сматрасмо за велику част, а уз то бејасмо 
увек награђени са по једним цванциком (...). Све се чинило да се Божја служба војничком тачношћу обави. Кад 
огласи  „прво звоно” онда ће учитељ рећи: „Ћипровчани, пођите!” После ових: „Оповчани полазите!”, после њих би 
рекао: „Пожаревљани полазите!” Најкасније би се кретали  „Саборчани” (...). Имадосмо да идемо „на укопе” и то 
без икаквог изузетка свакоме умрломе наше вере и у свако време и невреме (...). Крајем школске године имађасмо 
„егзамен” за који се припремасмо неколико недеља раније (...) пуштени на „вакацију” исцепали смо све наше књиге 
и прописе на парампарчад, сејући папирну парчад по улицама куда пролазисмо (...).

 
Извуците податке из оба извора и препричајте историју српских народних школа у 18. и 19. веку. 
Која предмете су учили у основној школи? 
Осим наставе, које су обавезе ученика и учитеља? Које читанке се користе? 
Да ли су ђаци добро и  лако читали? Како се завршавала школска година? 

?

?

М
А

ЛО
 В

И
Ш

Е

OK7-szerb.indd   226OK7-szerb.indd   226 8/8/2014   3:39:10 AM8/8/2014   3:39:10 AM



227

• Калашка школа и учитељи •   

О калашкој вероисповедној српској школи први пут се пише у извештају поднетом жупанији 4. марта 1771. 
године. Ту се спомиње тривијална, значи сеоска школа, која већ 12 година ради. Учитеља плаћа (црквена) општина, 
годишња плата му је 15 форинти, поред тога прима 18 пожунских мера жита, 100 либри меса, од сваког пара људи 
1 либра хлеба и потребна дрва за огрев. Предаје деци азбуку и молитве, и дужан је цркву служити и звонити. Од 
општине има кућу близу цркве, одређену за школу и стан. Број ученика зими је 12 дечака и 9 девојчица, а лети једва 
неколико. Учитељ, по имену Јанићије Панић, неожењен је и по 
изјави општине способан је за тај посао. Њега има надгледати 
тамошњи свештеник, а оправку школе врши месна црквена 
општина. 

Године 1895. о трошку великог добротвора ових крајева 
Евгена Думче и супруге Петронеле, сазидана је у Калазу нова 
зграда од једне просторије за школу. Мраморна плоча на којој 
су златним словима урезана имена основатеља данас се налази 
на унутрашњем зиду калашког храма.

Јула 1. 1948. године школа је подржављена. Последња 
учитељица калашке српске вероисповедне школе била је Јелена 
Михајловић.30

• Кратка историја помашких Срба •  

„У попису пештанске жупаније из 1771. године о тривијалним, сеоским школама, у Помазу школа уређена је пре 
10 година. То је врло могуће да је школа уређена према одредби издане од Марије Терезије, позната под називом 
Рацио едукатионис. У извештају није забележено име учитеља, који је децу учио молити се Богу, читати и писати. 
Године 1771. учитељ је добио плату од српске православне црквене општине. Школа је била вероисповедна, 
налазила се у црквеној порти, издржавала ју  је црква. Према попису учитељ је оцењен да је способан и његов рад је 

у општини врло користан. Из пописа види се и то да је школа за 
време бербе 14 дана затворена и није било наставе.”

• Стеван Стојић – народни учитељ • 
у Помазу (1908–1915)  

 
Рођен је 1882. године у Великом Светом Миклушу у 

жупанији Торонтал. Епархијски школски референти у својим 
годишњим извештајима пишу: „Учитељ Стеван Стојић се 
посебно похваљује за рад у певачком и погребном друштву и 
земљорадничкој задрузи.” Месни мешовити хор је основао 
1906. године, на застави хора је извезено: „Труди се и ради, 
песмом живот слади”. Много времена посвећује помашкој 
омладини и са драмском секцијом приказује   „Обичан човек” и 
„Девојачка клетва”. О животним приликама српског народног 
учитеља зна се да је примао 1000 круна плате, 100 круна прима 
као перовођа и прима 4 хвата дрва за огрев. Мобилизован је за 
време Првог светског рата и у пештанској болници од заразне 
болести умире 1915. године. У знак захвалности мештани му 
подижу 1922. године надгробни споменик.31  

Српска основна школа у Батањи основана је 1793. године. У 
три црквене зграде учило је 315 дечака и 306 девојчица.  Данас 
је школа обновљена и проширена. Школа издаје школски 
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лист „Дечја уста.” Побратимљена је са беочинском 
основном школом „Јован Грчић Миленко”.  У оквиру шко-
ле ради и српско забавиште изграђено 1896. године.32          

• „Моје Сантово” •
Учитељица Бранка Чупић родила се у Калазу. 

Учитељску школу завршила је у Сомбору, свој педагошки 
рад отпочела у Сантову. У српској школи имала је 34 ђака 
и 16 повторних. Од пола седам је у цркви појала са децом, 
а након тога је у школи почела настава. Сваког четвртка 
био је слободан дан, тада је била та „повторна школа”. 
Недељом од осам до десет сати је био каталог – тумачење 
јеванђеља и учење појања. Организовала је и позориште, приказали су комаде  „Сеоска лола”; „Ђида”; „Смех као лек”; 
„Тврдица”.

• Стојан Вујичић „Изгубљено време” •
Од 1939. године сваки дан сам трамвајем прелазио из Будима у Пешту, у нашу убогу српску основну школу (...). 

Наша основна школа у Пешти била је код цркве, у бедној, трошној приземној згради која и данас постоји. У њој 
је становао некада из милости часних општинара и Јоаким Вујић, можда и Милован Видаковић. У првом разреду 
основне школе у великој сали Текелијанума сам први пут у животу рецитовао (...). Кад се рат завршио, у Пешти, 
у нашој школи, затечени су коњи ослободилачке руске војске. У нашој будимској цркви су затечени немачки коњи, 
уредно везани за столове. Место сена давали су им сламу из распорених фотеља, пошто сена већ одавно није било 
(...).

ЧИТАОНИЦЕ ТРИДЕСЕТИХ ГОДИНА 20. ВЕКА

Прва  српска читаоница основана је у Сентандреји. Њени оснивачи 
били су сентандрејски грађани, свештеници, учитељи, занатлије, војници и 
препарандисти. У време разних празника и слава одржавала су се права народна 
весеља на којима су црквена певачка друштва („Слога” из Пеште, „Зора” из 
Табана), фолклорне и позоришне групе српских читаоница, тамбурашки 
оркестри и текелијанци приказивали свој богати програм. Идеју Ђорђа 
Бешлића и Николе Игњатовића за редовно састајање и дружење тамошњих 

Срба прихватио је гостионичар Лаза Хужвик,  који је понудио једну просторију у својој гостионици. Посетиоци 
су месечно плаћали једну круну за претплату српских новина. Године 1901. основана је читаоница „Јавор”, за 
председника изабран Јован Игњатовић. Под вођством Стевана Чампрага, секретара епископа Георгија Зубковића, 
основано је у оквиру читаонице певачко друштво, а под управом Јована Игњатовића позоришна секција. Увек је 
један део прихода са представа позоришне дружине и певачког друштва коришћен за набавку књига.                                             

Пред сам почетак Првог светског рата прекинут је рад у „Јавору”. А после рата највећи део становништва из 
Сентандреје оптирао је за Србију те тако „Јавор” губи највећи број својих чланова. После Другог светског рата 
црквени хор „Јавор” требало је допунити  људима из Помаза и Калаза.

Читаоницу у Новом Сентивану основали су 1904. године. Скупштина је за председника изабрала Стевана 
Веселинова. Читаоница је 1912. године претворена  у биртију (кафану). Печујци су исто имали читаоницу.33 

Докажи да су читаонице у првим деценијама 
20. века „чувари српске културе”.?
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• Српски барок •

Српске уметничке старине настале су у Угарској током 18. и19. века када се формира српска грађанска класа. 
Након више таласа сеоба на том барокном подручју почиње европеизација досељених. У 18. веку постојала је 
једна иконописачка дружина коју је предводио Теодор Грунтович из Москопоља. Њихов живопис изведен је у 
традиционалном, зографском стилу, са наглашеном монументалношћу. У живопису преовлађују интензивне боје, 
црвено, јарко зелено,  окер, цинобер.

Зограф Христофор Жефаровић радио је у Шиклушу. Зографски радови се могу наћи у Мађарској на читавом 
низу иконостаса у српским црквама у Помазу, Острогону, Дунапантелији, Печују, Пожаревачкој цркви, Веспрему, 
Мађарбоји, Сантову, Чипу, Великом Будмиру, Вашархељу. То су иконе  везане за поствизантијске уметничке форме. 
Зографско сликарство у 18. веку представља прелаз у нове форме у сеоским храмовима Карловачке митрополије. 
Лаички мајстори традиционалисти не разликују се много од сликара монаха. Сликар – луталица Јован Четинаревић 
Грабован у Стоном Београду применио је многе иконографске позајмице из аугсбуршке илустроване „Библије”. 
Сликар Васа Остојић у Саборној цркви, Никола Јанковић у Мишколцу и џиновски стубови у Јегри, дрворезбарски 
балдахини опонашају западноевропски барок и нови стил – класицизам. У Благовештенској цркви иконостас слика 
Михаило Живковић, а Арса Теодоровић, родоначелник српског класицизма, у Баји,  Јован Поповић у Сегедину, 
Сава Петровић у Батањи.34   

  Испиши у радну свеску имена иконописаца 
и основне податке о њима.

                                                                      • Капеле •  

Гробљанска капела на мохачком гробљу саграђена је 1848. године и посвећена Светом Константину и Јелени. 
У капели се налазе и иконе из срушених српских цркава у Српском Гарчину и Ланчугу. На гробљу су сачувани 
надгробни споменици из 18, 19. и 20. века. Капела на српском гробљу у Баји је задужбина Јосифа и Катарине Вујић 
(рођене Соколовић), подигнута 1905. године. У Печују једна купљена кућа (у улуци Зринског број 15) преуређена 
је у капелу 1949. године. Црквена општина  је иконостас  добила из Збега, а столове и певнице из срушене будимске 
цркве. Разне одежде и црквене утвари су Печујци добили из Пантелије, Батање, Рацалмаша, Мохача. Циљ месних 
Срба је да изграде музеј и цркву.

Понови шта знаш о капели
 у Стоном Београду. 

• Ходочасна места •

Мохачкa Водица                                                               
Поред Ђунтира, Срби у Барањи имају још једно поклоничко 

место. Капела се налази  у долини мохачких брежуљака са 
виноградима. Старо ходочасно место на које су младом недељом 
одлазили и припадници других вероисповести, јер се веровало да 
вода овог извора лечи очне болести. Изнад извора православни 
верници су 1902. године подигли  малу капелу са натписом: „У 
славу Успенија подигнута мала капела посвећена Успењу Пресве-
те Богородице, Српска православна општина 1902.” На Водици 
се служи вечерње уочи Велике Госпојине, а потом се одлази у 
винограде на народно весеље. Ранијих година, док је у Барањи 
било више Срба, долазили су на Водицу и житељи суседних села. 

?

?
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Бајска Водица и Бунарчић у Чобанцу су позната места за 
поклонике у Мађарској.

Бунарчић у Чобанцу је познат по окупљању оних 
ходочасника који одлазе на Сенткерест. У уској долини поред 
капеле (подигнута 1844) налази се извор Светог Илије који 
су посећивали болесници и ходочасници, јер је околни народ 
сматрао да је вода са овог извора лековита. Иако је капела 
католичка, на дан Светог Илије посећују је и сентандрејски 
православни верници, а свештеник држи литургију испред ње, 
на истом платоу на којем су то чинили и наши преци.35   

Илијина вода у Пешти           
Августа 2, на празник Светог Илије пештански Срби су традиционално 

литијом излазили до извора, где је обављено водоосвећење. На древном 
ходочасном месту 1991. године извршена је реконструкција грађевине. Од онда 
будимпештански Срби поново излазе на Илијину воду. У обнављању старих 
обичаја истиче се српска самоуправа 8. кварта.

Стара вода у Сентандреји – види у уџбенику за 6. разред.

Коме су посвећена наведена ходочасна места?
Када верници посећују ова ходочасна места по јулијанском, 
а када по грегоријанском календару? 

СРПСКИ БАРОК

• Зографи – самоникли сликари •
У Будимској епархији од почетка 18. века појавио се јак утицај барока на српску црквену уметност. То се развијало 

под упливом украјинског и бечког барока. Седамдесетих година истог века стиже група иконописаца, зографа, 
грчко-цинцарског порекла из Епира, града Мосхопоља. Новодошла дружина на челу са Теодором Симеоновим 
Грунтовичем, настанила се у Помазу. Грунтович и његова група представљали су традиционалан, позно-византијски 
стил. После Ковина су радили и у Стоном Београду, и Збегу. У помашкој сликарској радионици насликали су и 
серију целивајућих икона.

• Иконописци •
Михајло Живковић (1776–1824) био је будимски иконописац, ђак Уметничке академије у Бечу. У Табану је имао 

атеље где су се окупљали српски интелектуалци, трговци, мецене. Савременици су му Павле Ђурковић и Арсеније 
Теодоровић. Насликао је иконостас Благовештенске цркве и цркве у Балашађармату; икону Исуса Христа у Збешкој, 
и икону Светог Петра и Павла у Ћипровачкој цркви;  портрете карловачког митрополита Павла Ненадовића и 
будимског епископа Дионисија Поповића. Радио је у еклектично – каснобарокном стилу.36 

?
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Мало више о Михаилу Живковићу
Будимац, Живковић после незавршених студија у Бечу и краћег боравка у Земуну,  у родном граду, отворио 

је сликарску радионицу. Сликао је славске иконе за поједине породице у Будиму, Пешти, Сентандреји, Помазу. 
Живковићеви рани радови свидели су се и будимском епископу Дионисију Поповићу. Године 1802. насликао је 
икону Свети апостоли Петар и Павле за Ћипровачку цркву у Сентандреји, као дар цеха „сабовског”.Живковићев 
иконостас у Благовештенској цркви спада у најлепше целине позног српског барока и рокаја. После чекања од преко 
10 година, тек је 1815. године  добио да слика свој други иконостас у Балашађармату. Тај иконостас је расклопљен 
и иконе су изложене на зидовима Благовештенске цркве и у сталној поставци Музеја Будимске епархије. Постоји 
потпис сликара на престоној икони Јована Претече: „Михаило Живковић краснодохотелесни писец 1815”. На 
другој икони је забележио и ктиторе из познате балашађарматске и сентандрејске трговачке и добротворске 
породице Јоана Бозде. Тако је Благовештенска црква, поред своје изузетне архитектонске лепоте и свог историјско-
уметничког значаја, одскоро постала и галерија слика Михаила Живковића.37 

Шта си дознао/-ла о школовању 
и о раду Михаила Живковића?

СРПСКО ЦРКВЕНО ПОЈАЊЕ

• „О српском појању”  (Димитрије Стефановић) •
Од 9. до краја 12. века у средњовековној Србији музичку праксу представљало је једногласно певање на 

старословенском језику, заједничко за све Јужне Словене.
Монаси са грчког језика преводе песме из Минеја. Мелодије осмогласника представљале су основу за стварање 

најстарије српске службе (Канона) у част првом српском светитељу Симеону-Стефану Немањи коју је његов син 
Свети Сава написао заједно са својим ученицима у првој половини 13. века. Приликом оснивања манастира Хиландар 
1198. године формално је прихваћен „типик о службама и појању научен у манастиру Ватопеду.”  Апсиде многих 
српских средњовековних манастира служиле су за смештај два хора. Њихова функција до данас није промењена.

Тропар Светог Саве
Пута што води у живот 
Водитељ и првопрестолник и учитељ постаде 
кад оно раније дође, светитељу Саво, 
отачаство твоје просветли 
и роди у Духу светом као маслине дрво 
свештена ти чеда, 
и зато те као апостола 
и светитеља врховног 
штујући, молимо:
Христа Бога моли 
да нам дарује велику милост. 

Српско црквено појање инспирисало је и песнике да овековече појце, певачка друштва. И сам изврстан појац, 
Стојан Вујичић посветио је помашком певачком друштву „Опроштајну”  песму.

„Опроштајна”  (Стојан Вујичић)                                                
пријатељима
који су дошли пре мене  (Помаз)
пијемо вино црно као коб

?
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кидамо погаче беле изчезавајућих дана
урламо и шапућемо
појимо свечане тропаре
и прастаре песме
покајне и разуздане
– искупљујемо се

причешћујемо се необуздано
за отпуст и заборав вечно истих греха
похлепно искапљујемо погребну ракију
гробљанску
за покој својих распусних душа
стресамо се
нарогушени
чекајући мучки ударац
подли
изненадан
поган

кликтимо у заносу
и глас нам бива шупаљ
издаје нас
док одједном
не замукнемо
– погружен ропац
ћутке полазимо тада
и целивамо се
грлимо немо
у подсвесној слутњи
предстоји ли нам још сусрет који
за истим трпезама љубави
где су у сетном помену вазда сви с нама
и пију истом мером
и где сви ми
потиштено јењавамо
као наша усхићена
бесна 
песма

Из песме издвој догађаје где се сакупљају и певају помашки појци и аутор.
Које српске народне обичаје си препознао/-ла у песми?

• Српски композитори, етномузиколози •

    Најзначајнији српски композитори су Корнелије Станковић, Стеван Мокрањац, 
Ненад Барачки, Даворин Јенко, Исидор Бајић, Петар Коњовић, Станислав  Бинички.
 

?

OK7-szerb.indd   232OK7-szerb.indd   232 8/8/2014   3:39:14 AM8/8/2014   3:39:14 AM



233

• Корнелије Станковић (1831–1865) •

Био је композитор и пијаниста. Рођен у Будиму, гимназијско школовање 
завршио је у Сегедину и Пешти, студије музике у Бечу, живео и радио у Сремским 
Карловцима, а потом у Београду, где је био хоровођа Београдског певачког 
друштва. Дао је изузетан допринос развоју српске музике као оснивач националног 
правца, записивач и хармонизатор српског црквеног појања. У његова значајна 
дела убрајају се збирке српских народних мелодија хармонизованих за хор, глас и 
клавир. Његово дело је „Православно црквено појање у српскога народа”. Мучен 
туберкулозом још од детињства, тражећи лека својој болести, године 1864. одлази 
у Словачку, а потом у Будим, где умире ожаљен и слављен од српског народа као 
велики уметник.38       
 

У претходним поглављима сте се више пута срели са именом Корнелија 
Станковића.

Шта сте сазнали о њему?
За чију песму је саставио музику?

Какво црквено појање је развио?
Који мађарски композитори ће као и Станковић

 развити национални правац мађарске музике?

• Тихомир Вујичић (Помаз 1929–Дамаск 1975) •

Тихомир Вујичић је био композитор, етномузиколог, кога је професор 
Золтан Кодаљ ослободио од похађања часова са следећом напоменом: „Више 

немате шта да учите од мене”  
Сакупљао је народну музичку 
традицију свих Јужних Словена 
у Мађарској. Био је и композитор 
Државног народног ансамбла, 
који је извео и кореографију 
„Српски сватовац”. Његове ме-
лодије у више филмова (нпр. 
„Капитен Тенкеш”) веома су познате и данас. Збирка његовог 
сакупљачког рада носи наслов: „Музичке традиције Јужних Словена у 
Мађарској” (1978).   

 „Музика писана у ваздух или бесмртност сећања”  (Иштван Бела)
(у спомен Тихомиру Вујичићу)
(...) онда крећеш у Техеран, у потрагу за куруцким маршом,
у земљу Перзију, одакле смо, тобоже, потекли,
беше август, и сунце, и жега – пиво ухлађено,
... и пада, лије пој изнад лица, платана,
Господи, помилуј! – пљушти изнад сентандрејског Саборног храма. (...)
И дај да испричам, Тихомире, на даћи, хлеб преломљен у подруму,
што су га делили помашки Расцијани уместо тела Христовог,

?
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(...) Плачи, свете, плачи, море!
Угаси
сузама
мог пријатеља,
јер гори,
изгара!  

Да ли ти је познато презиме Вујичић?
Тихомир је са братом Стојаном овековечен  на 
пештанској згради Српске црквене општине. Зашто 
су тамо постављене њима посвећене спомен-плоче?
Из песме си дознао/-ла два догађаја из Тихомировог 
живота. Који су то догађаји?

• Црквено-певачка друштва •

 Тридесетих година 20. века у Српску школу у Батањи дошао 
је учитељ Лаза Поповић који је само 2 године овде радио, а 
после се запопио. Пун амбиција и веома музикалан човек 
организовао је  мешовити хор (1934) са укупно 51 особом (23 
женских лица и 38 мушких). После одласка учитеља Поповића 
руковођење хором наставио је његов наследник, млад учитељ 
Ђура Пандуровић, до 40-их година. (текст Марка Зорића)

 Батски хор

У Будимпешти српско трговачко и занатлијско друштво 
„Слога” конституисано је у Сремским Карловцима 1906. 
године. Српска читаоница у будимском Табану основана је 

почетком 1869. године. Табански Срби су 1897. године основали српско удружење „Зора”, које је имало позоришну 
дружину, мешовити певачки хор и тамбурашки оркестар. Хоровођа будимске певачке дружине „Зора” био је 
Светозар Радашин. Управитељ збора српске црквене певачке дружине био је Евђеније Стојановић, који је 1889. 
године поводом 50. годишњице прославе Текелијанума за певање удесио Змајеву песму „Химну Текелији”

На небу си, света душо,
Текелија Саво! 
Тамо очи подижимо,
Кад је небо мутно,
Кад је небо плаво,
И кад срце у дну стрепи,
Твој нас наук крепи!
Нас облећу твоје душе
Зраци богодани,

?
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Кад смо братски загрљени
И на правом путу
Врли и ваљани,
Ти нам шириш крила нади,
Оче Срба млади’!
Ко те не би диком звао,
Славу ти одав’о;
Ко се не би заносио
Блеском духа твога
Текелија Саво;
Буди јава твојих снова
Од твојих синова! 

Хор „Јавор” основан је 17. фебруара 1902. године у 
Сентандреји у циљу унапређења и развоја појања. Друштво 
су сачињавали оснивачи, редовни чланови, помагачи, певачи. 
Право чланства имали су мушкарци и жене са навршених 18 
година који се пристојно владају и станују на територији 
Угарске. Друштво је имало своју скупштину и одбор.

Из калашког парохијског „Летописа” сазнајемо да се у 
октобру 1932. године основало певачко друштво које и поји 
на богослужењима под вођством Георгија Чикоша. Прво 
калашко певачко друштво је организовао Илија Чикош, 
отац хоровође Георгија, са рођаком, учитељем Георгијем 
Мирковим, почетком 20. века. Чувени појац Дионисије Чупић (1775–1845) утемељитељ  је карловачког појања које 
је веома било неговано још за живота патријарха Чарнојевића, за кога се тврди да је такође био изврстан појац. 
Чупић, као даровит појац са особитим гласом, донео је то појање у Карловце. Дугогодишњи хоровођа калашког хора 
био је Ђуро Чикош. Сентандрејски хор „Јавор” данас води његов унук  Мирослав Брцан.  

У Помазу је 1906. године народни учитељ Стеван Стојић 
основао певачко друштво. После његове смрти (1915) 
хоровођа је постао Танасија Голуб „кантор”. Од 1939. до 1991. 
године хоровођа био је Игњат Чобан. Застава црквеног хора 
се и данас чува у згради бивше вероисповедне школе у порти 
српске цркве. Слично  „Зори”, и помашко певачко друштво било 
је многострано, јер је поред хора успешно радила позоришна 
група и тамбурашки оркестар. Ово потврђује и „Позивница на 
дилетантску приредбу” које приређује Српско црквено певачко 
друштво у Помазу у уторак 24. априла (7. маја) 1912. године. 
Изведена је „Девојачка клетва” (слике из народног живота у 4 
чина с певањем и свирање). То што су у представи играла 23 
глумца, затим свирачи, сељаци, војници најбоље сведочи колику 
је широку базу и масовност имало ово певачко друштво.  

Нарочито место међу чувеним појцима и стручњацима црквеног појања заузима ловрански учитељ, па касније 
мохачки прота,  Гаврило Бољарић. Четрдесетих година 20. века осим у Ловри, постојало је певачко друштво и у 
Сантову и у Медини.

Шта си дознао/-ла о саставу, организацији 
и  културној мисији наших српских хорова? ?
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СРПСКИ СПЕЦИЈАЛИТЕТИ

Пажљиво погледајте слике српских специјалитета

Ако си препознао/-ла специјалитете на фотографијама, 
групиши их (која су народна, посна, обредна јела).    
За радознале се предлаже Милан-Жаклина Степанов 
„Православни пост и посна јела”, 2000. године.?
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НАРОДНИ ОБИЧАЈИ ВЕЗАНИ ЗА ЗИМСКЕ 
И ПРОЛЕЋНЕ ПРАЗНИКЕ

Света Три јерарха (12. фебруар) 
Према веровању штите људе и животиње од мразева и злих ветрова. 

Празник је еснафска слава бакалара. У 11. веку настала је велика расправа 
у Цариграду о томе ко је међу њима највећи светитељ. Јавише се у сну 
епископу Цариграда и рекоше му да би им требало један празник одредити 
и заједно га прослављати: 

Пост и вера – Василије,
Богословље – Григорије,
Милосрђе – Златоусти,
Златоусти, Медоусти,                                             
 
Работници једног дела;
Три напосе – три ангела,
Три заједно к’о Бог један,
Нит’ ко главни ни узгредан.

• Свети мученик Трифун •

Живео је у 3. веку у Фригији. Родитељи су му били побожни. Бавио се чувањем гусака и имао је дар чудотворства, 
па је болеснике лечио молитвама. Прича се да је исцелио од душевне болести и кћер римског цара Гордијана. За то га 
је цар богато наградио, али је он све дарове раздао сиромасима. За време римског цара Деција, Трифун је мучен (био 
је обешен о дрво и тучен,  привезан  коњу за реп) и на крају умро 1, односно 14. фебруара 248. године у 21. години 
живота.

На икони се представља у обичном оделу држећи у једној руци срп и сноп, а у другој крст и винову лозу. Такође 
се слика у обичном оделу са гускама око себе.

Спомен Светом Трифуну чини се 14. фебруара. Српска православна црква установила је нарочити молитвени 
чин који се врши у њивама или баштама ако се догоди штета од инсеката или других животиња. Кад се врши овај 
чин, узима се зејтин из кандила Светог Трифуна и богојављенска водица, па 
свештеник шкропи њиву, башту или виноград. Наши виноградари Светог 
Трифуна славе као патрона, па тога дана иду у винограде, орезују по коју лозу 
и вином заливају по који чокот да би тиме малаксалом винограду повратили 
снагу после дугог зимског мртвила, па да почне бујати у пролеће које се већ 
почиње примицати. Светог Трифуна славе гостионичари и град Котор.

Српски културни клуб у Будимпешти традиционално слави Светог 
Трифуна као свог патрона. Српски тамбурашки оркестар „Мешелија” из 
Помаза слави свог заштитника Светог Трифуна.

На Светог Трифуна почиње сечка (фебруар) по старом календару. На 
Косову се каже: „Сечка сече, Марта дере, Свети Сава кожу бере.” Ако на 
Трифундан пада снег или киша, биће кишна и родна година. Ако је ведро, 
година ће бити сушна и неродна.

Године 2012. на манастирској слави у манастиру Грабовац освећен је 
параклис (мала црква) и чесма посвећене Светом Трифуну.

У вечности сви се слажу,
Једног вичеш – три помажу,
Једног певаш – сва три чују,
Једног слави три с’ радују.

Три човека – једно цело,
Три јерарха – једно дело,
Три имена – једна слава,
Свој тројици – Христос глава.
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СРЕТЕЊЕ – ДАН ДРЖАВНОСТИ СРБИЈЕ

• Сретење господње •

Четрдесет дана после рођења Христовог, Марија и Јосиф су га однели у храм из захвалности. Овај обичај је 
настављен све до данашњих дана, како за мушку, тако и за женску децу, и свака мајка која доноси своје прворођенче 
у цркву  четрдесетог дана по рођењу, сећа се на Сретење Господње и Његово приношење у Храму. 

По Мојсијевом закону, жена се сматрала нечистом 40 дана ако је родила 
мушко дете. Ако је родила женско, онда  80 дана. После тога је морала ићи 
у храм да принесе једно јагње од годину дана да би се очистила „од греха”. 
Оне сиромашнијег стања давале су две грлице или два голуба. Исто тако 
првенац,  од људског рода или од стоке, морао се посветити Богу. Када 
је Исусу било 40 дана од рођења, Марија је са њим и Јосифом отишла у 
јерусалимски храм и принела Богу на жртву само два млада голуба. 

У храму је био побожни старац Симеон који је живео у Јерусалиму и 
коме је Бог обећао да неће умрети док не види свога Спаситеља. Старац је 
у Исусу познао обећаног Месију, благословио га и захвалио Богу што му је 
омогућио да види Спаситеља. Том приликом старац је и Марији прорекао 
тешке тренутке у животу, све због њеног сина: „Гле овај лежи (сада као 
мали) да многе (силне) обори и подигне (ниште) у Израиљу; а и да буде знак 
против кога ће се говорити. А и теби самој пробошће нож душу, да се (тако) 
открију мисли многих срдаца”. Због овог догађаја, сретања малог Исуса са 
праведним Симеоном, и сам дан се зове Сретење. Празник је установљен 
и почео се славити око 541. године, за време цара Јустинијана. Када је био 

велики помор и земљотрес, на Сретење су држана велика народно-свечана молепствија и невоље су престале.
Овај дан се празнује 2, односно 15. фебруара.
На икони се Сретење господње представља на следећи начин: Марија је са Јосифом ушла у цркву, старац Симеон 

у свом наручју држи малог Христа, а Богородица пружа два голупчета.
По народном веровању од Сретења се дани почињу дужити, а ноћи скраћати,  стога сељаци кажу: „Сретење, 

обретење.” Још се верује да се тога дана срећу зима и лето. Од овог дана више не може бити онакве студени као пре 
тога. На Сретење, кажу, мечка излази из своје јазбине и погледа низ сунце. Ако спази своју сенку, враћа се у јазбину 
да продужи спавање још 6 недеља јер ће и зима још толико трајати. Ако не види своју сенку, упути се у шуму да тражи 
храну. Ако је на Сретење облачно, крај зиме ће бити леп, а ако је ведро, биће зима хладна и ветровита.

Понови народна запажања у вези са  
метеоролошким прогнозама.

За школску свечаност поводом Дана државности Србије прилажемо сценарио програма  који је 25. фебруара 
2010. године изведен у пештанској српској школи „Никола Тесла”.

1. Песма „оро кличе” или нека друга родољубива песма  (це-де)

2. Химна „Боже правде”      

3. Поштовани ученици, колеге!                
Данас Србија прославља свој Дан државности.              
Данас је у Републици Србији нерадни дан према (пројекција/компјутер) 
Закону о државним празницима.

?
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По православном календару  15. фебруар је  црвено слово, Сретење 
господње. Сретење је за Дан државности Србије и за дан њене војске 
проглашен 10. јула  2001. године.

4. Шта славимо на Сретење? Када је успостављен овај празник?
По Мојсијевом закону, жена ако је родила мушко дете, сматра се нечистом 
40 дана, а ако је родила женско, 80. после тога је морала ићи у храм да  
принесе једно јагње од годину дана да би се очистила од греха. Оне 
сиромашније, давале су две грлице или два голуба.

5. Kада је Исусу било 40 дана од рођења, Марија је са њим и Јосифом 
отишла у јерусалимски храм и принела Богу на жртву само два голуба.
У храму је био побожни старац Симеон, који је живео у Јерусалиму, и коме 
је Бог обећао да неће умрети док не види Спаситеља света. Старац Симеон 
је у Исусу  препознао обећаног Месију, благословио га и изговорио оне 
чувене речи које и дан данас казујемо на крају богослужења:

6. „Сада отпушташ у миру слугу својег, Господе, по речи својој; јер 
видеше очи моје Спасење твоје, које си уготовио пред лицем свих народа. 
Светлост, да просвећује незнабошце и славу народа твога Израиља.” (Лк. 
2, 29-32)

Том приликом старац је Богородици прорекао тешке тренутке у животу, указујући на Христова страдања.

7. Као што видите, на икони се Сретење представља на следећи начин: (наизменично)
Марија са Јосифом улази у храм, старац Симеон у свом наручју држи малог Христа, а Богородица
пружа два голубића.

8. Празник је установљен у најстаријем добу хришћанства, али 
се свечано почео прослављати тек 544. године за време цара 
Јустинијана када је епидемија куге односила и до 5000 живота 
дневно, а земљотрес у Антиохији оставио за собом велику пустош.

9. Сада послушајмо тропар овог празника (текст тропара: „Радујсја, 
благодатнаја Богородице Дјево, из тебе бо возсија солнце правди, 
Христос Бог наш, просвјешчајај сушчија во тмје: веселисја и ти, 
старче праведниј, пријемиј во објатија свободитеља душ наших, 
дарујушчаго нам васкресеније.
Радуј се, Богородице Дјево, ти која си стекла милост Божју јер из 
Тебе засја Сунце Правде – Христос Бог наш, који просвећује оне 
што су у тами. Весели се и ти, старче праведни, јер си у наручју 
примио Ослободиоца душа наших, који нам дарује васкрсење.”)

10. Дан државности Србије обележава се у знак сећања на 15. 
фебруар 1804. године, на црквени Сретење када је под вођством 
Карађорђа у Орашцу почео Први српски устанак, борба за 
ослобођење од вишевековног робовања под Турцима. Да се 
подсетимо како је било (или ако нема филма, иде песма):

Кад је Ђорђе био дете, Карађорђе,
Кад је Ђорђе био дете, Карађорђе,
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Једна мајка гаји Ђорђа,
Да народу буде вођа,                                                                         
Ђорђе, Карађорђе,
Ђорђе, Карађорђе,
Хоћете ли? Хоћемо!  (3х)

Кад је Ђорђе био дете, Карађорђе,
Кад је Ђорђе био дете, Карађорђе,
Нема игре, нема змаја,
Он размишља, шта ће раја,
Ђорђе, Карађорђе,
Ђорђе, Карађорђе,
Хоћете ли?  Хоћемо!  (3х)

Кад је Ђорђе био дете, Карађорђе,
Кад је Ђорђе био дете, Карађорђе,
И би зулум и би тама,
Док не дође црни Ђорђе,
Ђорђе, Карађорђе,
Ђорђе, Карађорђе,
Хоћете ли?  Хоћемо!  (3х)

Кад је Ђорђе био дете, Карађорђе,
Кад је Ђорђе био дете, Карађорђе,
Народ пита ко је вођа,
Народ хоће Карађорђа,
Ђорђа, Карађорђа,
Ђорђа, Карађорђа,
Хоћете ли?  Хоћемо!   (3х )

11. На исти дан 1835. године, на Великој народној скупштини у Крагујевцу усвојен је устав. Србијом је као кнез 
владао вођа Другог српског устанка Милош Oбреновић. Последњих година прве Милошеве владавине против 
апсолутизма и безакоња били су и богатији слојеви – старешине и трговци. Ти људи који су представљали зачетак 
грађанског слоја, желели су да ограниче самовољу кнеза Милоша доношењем устава и закона.
Зато су они касније названи уставобранитељи. Натерали су кнеза да 
прихвати устав 1835. године, Сретењски устав.

12. Димитрије Давидовић је израдио устав по угледу на слободоумне 
уставе Швајцарске и Белгије. Студирао је медицину у Пешти и Бечу. У Бечу 
је покренуо „Новине Сербске” 1813. године и „Забавник”. Пребегавши у 
Србију ради као лекар и кнежев секретар. Истакао се вештим посредовањем 
између кнеза, руске дипломатије и турских министара. После кнеза 
Милоша, његова је највећа улога у добијању хатишерифа из 1830. и 1833. 
године. Након Милетине буне истакао се као писац Сретењског устава, 
за оно време модерног и либералног. Устав је састављен у демократско-
либералном духу. Пошто се због Сретењског устава замерио Турској, 
Русији и Аустрији, кнез Милош је сву кривицу пребацио на Димитрија и 
лишио га свих звања. 
Последње године живота провео је у Смедереву.

13. У порти цркве у тадашњој престоници Крагујевцу, одржана је народна 
скупштина од 14. до 16. фебруара. Другог дана заседања усвојен је први 
највиши акт земље, назван Сретењски устав.
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14. Сретењски устав имао је 14 глава и 142 члана, и њиме је Србија дефинисана као независна кнежевина, подељена 
у округе, срезове и општине. Осим што је рагулисао положај кнеза, државног Совјета и Скупштине, цело једно 
поглавље је било посвећено грађанским правима. 

15. Сретењски устав прописује народне боје (заставу и грб). Српска застава и грб вређали су суверена права Турске, 
па је и то био разлог укидања Сретењског устава. Устав је ускоро укинут, јер су против њега биле Турска, Аустрија и 
Русија. Србија је међународно призната тек на Берлинском конгресу 1878. године, али се сматра да су њени државни 
темељи успостављени на Сретење 1804. када је подигнут први устанак за ослобођење од турског ропства.

16. Обележавање Сретења и Дана војске обједињује идентитете државе и војске, чиме се обнавља њихова најдубља 
повезаност у српској државотворној традицији. Овај празник спаја једну борбену, слободарску и политичку 
традицију српског народа.

17. Одјава
Још бих вас подсетио/-ла на народно веровање да се на Сретење срећу зима и лето. Ако на Сретење осване сунчан 
дан, а медведи уплашени од сопствене сенке врате се у зимски сан, верује се да ће зима потрајати још 6 недеља.
 
18. Родољубиве песме
Напомена: претходно уз текст изабрати подобне апликације (слике, музику, филм, тв, видео) и технички их обрадити 
да би се могли пројектовати на зид или платно .

Младенци/Светих 40 мученика из Севастије
Године 320. у граду Севастију (Никодимија), 40 војника једног пука прешло је у хришћанство, баш у време 

када је цар издао изричиту наредбу да се сви морају клањати римским боговима и приносити им жртве. Свих 40 
војника бејаху изведени пред управника града, који их је најпре саветовао да се одрекну своје вере, но када су они 
одбили ове савете и поред предочених мука које их чекају, управник их најпре казни бичевањем, а онда их баци 
у тамницу. Војни суд им је пресудио да буду сви голи спуштени у језеро надомак града да тамо преноће. Била је 
јака зима и дувао је хладан ветар, а на брегу крај језера налазила се топла бања и осуђеницима је било речено да ће 
их, ако се одрекну хришћанства, одмах пребацити у ту бању. Трпећи мраз и болове, војници су истрајали, стално 
храбрећи један другога. Само један војник није могао да издржи муке, већ се искрао и отишао у топло купатило 
где га је на самом улазу погодила кап, па је умро. Током ноћи су скоро сви стражари поспали. Један, који је остао 
будан, опазио је неку чудну светлост која је долазила од светлих венаца који су стајали над главама војника у води. 
Било је 39 венаца. Стражар, видећи то, свуче са себе одело и зађе међу 
мученике, молећи Бога да, пошто је и он хришћанин, и њега приброји 
тридесетдеветорици страдалника. Молба му је била услишена те он 
спази изнад своје главе четрдесети светао мученички венац. Када су 
већ сви мислили да су мученици поумирали, чувари их потоварише 
у кола. Најмлађи међу њима, Милитон, био је још у животу, па њега 
склонише у страну надајући се да ће се он одрећи своје вере, но овај 
то не учини. Чак је његова мајка, иако сломљена болом, помогла да 
јој сина ставе у кола са осталима, па је ишла за колима до места где 
свих 40 мученика беху спаљени. Постоји и друга верзија да су многи 
преживели муке у језеру, па су тек сутрадан били посечени мачем. 
Спомен овим мученицима чини се 9, односно 22. марта, а у народу тај 
дан је познат под именом Младенци.

На икони Светих  40 мученика представљају се како голи стоје у 
води, а над главама им светле мученички венци.

У народу постоји обичај да младенци, који су те године ступи-
ли у брак, тога дана чашћавају и ради тога месе се „младенчићи” 
– колачићи од пшеничног брашна који се премажу медом, чиме 
се изражава жеља да брачни живот тих младенаца буде сладак и 
непомућен неслогом, невером или неким другим лошим стварима.
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Пре Младенаца не треба ништа младо јести, а на Младенце треба најпре јести коприву и други зелениш, због 
крви. Младенци увек падају уз Часни пост, па свако славље треба да је томе прилагођено. Време од Младенаца до 
Благовести зове се Бесне кобиле.39         

Да ли овај празник допуњује („заокружује”) свадбене обичаје?

1  Леополд Ранке „Српска револуција”, 2002
2  Славко Гавриловић ”Сеобе у 18-19. века”
3  „Благо на путевима Југославије”, 1983
4  „Светосавско звонце”, 1985/1
5  Вукова преписка „Писмо Јована Стејића, учесника скупштине”
6  Вук Стефановић Караџић
7  Живан Милисавац „Историја Матице српске”
8  Божидар Ковачек „Светосавска беседа”, 1992
9  Сузана Миловановић“Српски народни покрет у Војводини”
10  Етнографија 4
11  Андерсен,  1842
12  Константин Бугарин „Српска земља”  запис о рекама из 15. века
13  Милан Ћоровић „Писма из Будимпеште”
14  композитор Станислав Бинички компоновао је на Церском бојишту 1914
15  народна песма
16  Славко Вејиновић
17  Уџбеник из г еографије за 8. разред , 2007
18  Славко Вејиновић „Срби у дијаспори”, 1999
19  СНН,  1994/ 7
20  Дешчанске свеске 5
21  „Реквијем за Србе Будимлије”, документарни филм, 1994
22  Стојан Вујичић „Срби у Будиму”, 1997
23  СНН, 1997/40
24  Енциклопедија „Британика”
25  Енциклопедија „Британика”
26  Енциклопедија „Британика”
27  Миливоје Павловић „Књига о химни”
28  Сентандрејски зборник, 1987
29  Чика Јова
30  Милан Недељков „Из прошлости Срба у селу Калазу”
31  Иван Јакшић „Кратка историја помашких Срба”,1990
32  Српски каленадар, 2002
33  Данило Урошевић „Српске читаонице”
34  Дејан Медаковић „Путеви српског барока”, 1971
35  Петар Лупа „Дунавска авантура”
36  Коста Вуковић  „Михајло Живковић”
37  Динко Давидов „Сентандрејске срп. прав. цркве”
38  Енциклопедија „Британика”
39  „Српске славе”, 1988

?
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