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4

              ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА

ЈУЖНИ СЛОВЕНИ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Стари Словени су до 5. века живели између Висле, Дњепра, Балтичког мора и Карпата. Бавили су се полу-
номадским сточарством и примитивном земљорадњом. Стално се померајући, Јужни Словени су  7–9. веку живели 
у племенским савезима. Примањем хришћанства у 9. веку прихватили су европску културу, формирање феудалног 
друштва и државе.

• Досељавање Срба •

Треба знати да Срби воде порекло од некрштених Срба, названих и Бели, насељених с оне стране Турске (тј. 
Мађарске), у крају који се код њих назива Бојки; њима је у суседству и Франачка, исто као и велика Хрватска, она 
некрштена, која се назива и Бела. Тамо су, дакле, и ови Срби од давнине настањени. Пошто су два брата наследила од 
оца власт над Србијом, један од њих, преузевши половину народа, пребегне Ираклију, цару Ромеја. Цар Ираклије га 
прими и као место насељавања даде му у солунској теми Сервију, која отада тај назив носи.  „Срби” на језику Ромеја 
значи  „робови”, па се стога и ропска обућа обично назива сербула, а цербулијани они који јефтину и сиромашну 
обућу носе. Ово име добише Срби, јер постадоше робови цара Ромеја. После неког времена исти Срби одлуче да 
се врате у своје земље и цар их отпусти. Кад су прешли реку Дунав, покају се и преко стратега који је тада управљао 
Београдом, јаве цару Ираклију да им додели другу земљу за насеље. И пошто садашња Србија и Паганија и земља 
Захумљана и Травунија и земља Конављана беху под влашћу цара Ромеја, а те земље пусте од Авара, то цар у овим 
земљама насели исте Србе и беху они потчињени цару Ромеја; цар њих покрсти довевши свештенике из Рима, 
научивши их да правилно врше дела побожности, изложи им хришћанско вероучење.1
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5

ПРВЕ ДРЖАВЕ КОД СРБА

Рашка: почетком 9. века кнезом Властимиром ослобађа се од бугарске власти, али „После смрти владара 
Властимира примише владу над Србијом три његова сина – Мутимир, Стројимир и Гојник – разделивши земљу. 
На њих је напао владар Бугарске Михајло Борис, хотећи да освети пораз свога оца Пресијама. Кад зарати, Срби га 
толико притеснише, да заробише и његова сина Владимира са дванаест великих бољара. А тада, услед синовљеве воље 
и не хотећи, Борис се измири са Србима. Намеравајући да се врати у Бугарску, а у страху да му Срби где успут не 
поставе заседу, затражи за сигурну пратњу синове владара Мутимира, Борену и Стевана. Они га испратише здрава 
и читава до границе све до Раса. Ради те љубазности даде им Михајло Борис велике дарове. А ови њему дадоше за 
уздарје гостинско два роба, два сокола, два пса и деведесет кожа. За ово Бугари кажу да је зговорено (данак).”2 
  

 Кнез Часлав је морао да ратује са Мађарском и у једној од тих борби је погинуо.
Дукља је настала у 10. веку, а ојачала је у 11. веку. У борби против Византије постала је независна краљевина 1077. 

године. (Михаило)
Травунија, Захумље, Паганија  

Које су балканске државе одлучујуће утицале 
на развој српских држава?
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6

ПОКРШТАВАЊЕ СЛОВЕНА

Срби су доласком на Балкан са собом донели своју паганску, многобожачку религију и веровање. У новој, 
хришћанској средини, постепено су примали хришћанство. Већ 70-их година 9. века из романско-византијског 
јадранског приморја и из Охрида дејствовала је хришћанска мисија. Од огромног је значаја што се крштавање Србије 
(867–874) дешава у време моравске мисије Ђирила и Методија. Међутим, паганска веровања су била толико дубоко 
усађена, да су се одржала све до 12. века.  Прилагођена сада хришћанству, нека од њих се у траговима могу препознати 
и у данашњим обичајима. Почеци покрштавања Срба падају у време цара Ираклија. Како је покрштавање тада 
вршено из приморских градова који су припадали Византији, али на латинском језику који домаће становништво 
није разумело, то није имало већег и трајнијег успеха. Хришћанство је преовладавало међу Србима као последица 
мисионарске делатности Константина и Методија, а посебно њихових ученика. 

 Један од Методијевих ученика описао је његов живот и ту приказао одлазак солунске браће у Моравску:  
„Десило се тих дана да је словенски кнез Растислав послао из Моравске византијском цару писмо ове садржине: 
Захваљујући божјој милости, ја сам здрав. К нама су дошли многи учитељи, хришћани из Италије, Немачке и Грчке, 
поучавајући нас на различите начине.  А ми Словени смо прости људи и немамо никога да би нас поучио истини и 
открио нам смисао хришћанског учења. Зато нам, добри господару, пошаљи човека да нам све објасни. Тада цар 
Михаило рече Константину, који је био филозоф:

 Чујеш ли, филозофе, шта овај говори?  Нико други осим тебе не може то учинити.  Даћу ти многе дарове, па ти 
узми са собом брата Методија игумана и крени. Вас двојица сте Солуњани, 
а сви Солуњани чисто словенски говоре. Они нису смели да се одупру цару, 
него се дадоше на молитву с другима који су исто мислили што и они. Тада Бог 
откри филозофу словенско писмо. И он састави словенска слова, па крену на 
пут у Моравску заједно с Методијем.”  

 
• Значај делатности Ћирила и Методија •

Ћирило и Методије – солунска браћа, словенски просветитељи, утемељи-
вачи су хришћанства међу словенским народима. Празнују се у више словен-
ских земаља 11. односно 24. маја.

За христијанизацију словенских народа позив моравског кнеза Растислава 
и почетак мисије солунске браће, 863. године, био је пресудан моменат. 
Константин и Методије били су Грци, синови угледних Солуњана Лава (Леона) 

и Марије. Језик своје будуће мисије научили су у околини Солуна, међу Словенима. Старији, Методије (рођен око 
820. године) провео је 10 година служећи цару као архонт (официр), а потом се повукао на Олимп и замонашио. 
Добио је име Методије. Ту му се придружио и брат Кирил (Константин, рођен око 826. године), библиотекар 
патријаршије у Светој Софији, потом професор филозофије на двору. Успешно су преговарали са Сараценима, а 
хазарског краља Кагана су привели вери Христовој. Браћа су саставила азбуку звану глагољица. Словенски народи 
су добили богослужбене књиге на свом језику. Тако је баш ћирилица, словенско писмо, састављено њиховим 
ученицима, било изузетно значајно за христијанизацију словенских племена 

„Дан словенске писмености” слави се 24. маја по грегоријанском календару, 11. маја по јулијанском календару. 
Овај дан обележава се у знак сећања на прве учитеље словенских народа Ћирила и Методија. Године 2012. та 
свечаност је била одржана у Москви. Московљани су могли да виде уличне натписе на руском, бугарском, белоруском, 
украјинском и српском језику. 

Свети Ћирил и Методије
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Чувени глумци су читали делове из 
славних књижевних дела познатих руских 
писаца, као што су Николај Гогољ и 
Александар Пушкин. Занимљиво је да се код 
Словака и Чеха Дан писмености обележава  
5. јула.

Ћирилица

Глаголица

Споменик Светог Ћирила и Методија (Залавар)

Свети Ћирил и Методије 
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• Икона, фреска •

Преподобни Јован Дамаскин каже: „Икона је као учитељ за просте који не знају читати, а књига за писмене; 
она говори погледу, колико реч слуху. Икона је као књига која нам помаже да се сетимо дела Божијих и Светитеља 
његових.”   

Једна од чудотворних икона је Тројеручица. Прича је везана за Светог Јована Дамаскина. Целу причу можеш 
прочитати у Прилогу . 

Чудотворне иконе се налазе и у Сентандреји у Преображенској цркви; у 
Чобаначкој цркви; ходочасно место Ђунтир такође је по предању настало 
вољом чудотворне иконе.

Ремек-дела српских средњовеков-
них сликара су фреске Бели анђео, 
Распеће, ктиторске фреске српских 
владара и лоза Немањића.

         

У библиотеци потражи едиције српских средњовековних манастира и прелистај их. 
Запамти неколико манастира по прелепим иконама, фрескама.
Ако ти нису познате српске средњовековне фреске, више ћеш о њима дознати 
у 10. разреду (у другом поглављу).

Тројеручица

Распеће (Студеница)

Лоза Немањића 
(Манастир Високи Дечани)

Бели анђео (Милешева)

Стефан Урош III Дечански

?
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РАШКА

Од свих српских држава које су настале и 
гасиле се током средњег века, највећи значај 
и углед имала је она која се образовала крајем 
средњег века. Њен оснивач био је велики жупан 
Стефан Немања, у седмој деценији 12. века. 
Његови потомци владали су српским престолом 
два века и династија се угасила тек 1371. године 
смрћу цара Уроша. Традицију немањићке државе 
наставили су владари из породице кнеза Лазара 
Хребељановића и деспота Ђурђа Бранковића 
све до 1459. године, када је падом Смедерева 
под Турке нестала независна средњовековна 
српска држава. На фресци Лозе Немањића у 
манастиру Дечанима (око 1345) представљени су 
Немањићи.

• Рачунање времена •

Стари српски летописи бележе најзначајније догађаје из народне историје. Време су рачунали по древном 
библијском начину – од стварања света, односно Адама – које се збило према александријском рачунању времена 
5500. пре Христа, а према  византијском 5508. године.  У свим важнијим старим летописима српска историја у ужем 
смислу почиње  „стварањем писмена народу Србском”  и  „србске књиге” од стране Светих Ђирила и Методија.  

„И бих крунисан од Бога дарованом круном краљевства српског истог дана са мојим сином 6829. године (...) 
на празник Богојављења, благословом и руком преосвећеног архиепископа Никодима и свих епископа и целог 
српског сабора, да се зовем Стефан, Богом помиловани и Богом просвећени Краљ, Урош Трећи (...)” Oвако пише 
у оснивачкој повељи за своју задужбину (...) Дечанска хрисовуља у облику свитка дужине 5,2 мeтрa данас се чува у 
Архиву Србије.

Које године и који српски краљ је писао ову хрисовуљу? 
У радној свесци уради задатак.

„Постави ме Господ за господина и владара своје земље, и владах година 16, и потом већом чашћу од Вишњега 
десницом ојачан бих (...).  И Богом дарованим венцем царским венчан бих на царство у години 6854. (...) на велики 
и пресветли и радосни празник Васкрсења Христова (...).” Овако о свом крунисању говори сам ______________ 
у Поговору свог Законика. 

Хоча

Врање

Св.
Богородица

Кончул

Ораховица

Милешева

Св. Апостоли Св. Бородица
Бистричка

Ђурђеви
Ступови

Студеница

Градац
Моравски
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Срђ
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Дубровник
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Требиње
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Лешак

Пауни
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Неретва
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а

Ибар

Рашка

Ситница

Лепенац

Тара

Пива

Ђетиња

Укрина
Босна

Босна

Криваја

Спреча

Врбас

Сана

Врбања

Цетина
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Г
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ЕПИРСКА

ДРЖАВА
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СОЛУНСКА

КРАЉЕВИНА

Б
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Морача

Градац

Св. Петар

Св. Богородица

Жича

Св.
Ахилије

БраничевоБеоград

Сирмиум

Св. Никола

Св. Ђорђе
Св. Богородица
Хвостанска

Св. Никола

Ниш

Св. Арханђела
Михаила

Св. Богородица

Брестница

Градац
Заострог

Скопље

Битол

Св. Богородица
Љевишка 

Граница Србије 1190. године
Проширење Србије 1208. године
Граница  Босне 
Србија
Босна
Бугарска или Византија

Поседи Венеције
Дубровник
Градови и тргови
Цркве и манастири
Епископија

Смењивање Византије,
Бугарске и Угарске

Католичке цркве и манастири

?
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О којем српском владару је реч 
и које године је обављено његово крунисање? 

У радној свесци уради задатак.

 Jулијански календар је увео Јулије Цезар 45. године пре н.е. Творац календара је грчки 
астроном Сосиген, а календар је створен на иницијативу Јулија Цезара, по којем и носи 
име. Јулијански календар није био савршен и на сваких 128 година разлика у односу на 
природну годину увећава се за један дан. У 16. веку (1582) католичка црква је ту грешку 
исправила и увела у употребу грегоријански календар (који је и данас у употреби). 
Српски физичар и астроном Милутин Миланковић предложио је новојулијански 
календар или Миланковићев календар, који је најпрецизније урађени календар до сада.

                                ЕТНОГРАФИЈА 

КУЋА,  УНУТРАШЊОСТ/ЕНТЕРИЈЕР

Питалица: „Зашто се куће граде?”  
(утсар ад угом ен реј)  

Младена Прелић у свом раду  „Срби у селу Ловри” пише 
овако: „Типична кућа грађена на селу, панонска кућа, имала 
је распоред: соба – кухиња – соба; предња, чиста соба до улице 
била је нешто већа и опремљена квалитетнијим, лепшим 
намештајем и користила се за примање гостију и спавање; 
(...) на зидовима су биле урамљене породичне фотографије, 
иконе и огледало обавезно украшено везеним пешкиром од 
танког тканог домаћег платна и босиљком. У продужетку куће комору и шталу, свињац и кокошињац у дну дворишта. 

Биле су могуће и варијације: летња кухиња у низу или посебна зграда у 
дворишту; посебна комора за вино; једна или две сенице (шупе за кола и 
справе за орање) пљевњак – надстрешница за сточну храну.”   

Значајно место у свакој српској кући имају икона и други култни 
предмети. Икона виси увек на источном зиду или је смештена у посебан 
ормарић (иконлук) са осталим реликвијским прибором: свећњак, 
кандило, крст, босиљак. 
Намештај у сеоској 
кући не може се за-
мислити без колевке, 
која се посебно чува 
и наслеђује с колена 

на колено. За осветљење у кући коришћена је светлост ватре са 
огњишта, воштане и лојане свеће, петролејске лампе. Под ниских 
кућица је од утабане/набијене земље обастрт асурама. Намештај 
у соби је: пећ, кревети, сто, столице, клупе, шкриње/сандуци, 
чивилуци.

Милутин Миланковић

?

?
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• Старински кухињски прибори •

Покућство сеоских кућа: котлић на веригама, наћве за мешење 
хлеба, тигањ, креденац/полица за посуђе; банак – зидана пећ, ћупови 
за воду, за сарму и пасуљ, калајлија – велика тепсија за кољиво, цетка, 
крунилица за кукуруз, ћуп за дуван, бокал за вино, корито за месо, ногар.

Од капије почиње кућно двориште. Капија се кити цвећем (свадба), 
и венцима (Ивањдан). 

Намештај сеоске куће у Србији: софра, за којом се обедовало, 
столовача, у којој је седео само домаћин или угледан гост; троножац,  
куварице/дозиднице са извезеним порукама: нпр.  „Добар ручак мужу 
дај, па ће бит у кући рај, или  Зашто гледаш сад у лонац, кад ми ниси дао 
новац.”

У српској етно-кући у Помазу има и једна тестија за воду из турског 
времена са много рупица из којих су пиле жене у харему и свака је знала 
из које ће да пије. Ступа је велики дрвени суд истесан од једног стабла и 
служи за туцање жита. Мања количина жита туче се и у авану.

ЖИВОТ У ЗАДРУЗИ

Српске породице су у прошлости књижевници, етнографи, правници и политичари описивали као типичну 
српску установу, задругу. Веровање да је задружни начин живота карактеристика српског народа било је укорењено 
читавог 19. века. Реч „задруга” први пут је употребио Вук Караџић („Рјечник”, 1818). Задругу је дефинисао као 
неколико породица у једној кући. (...)

Светозар Марковић сматрао је да задруга може да послужи као основ за стварање социјалистичке својине и 
друштвеног уређења. Он је у задружном начину живота видео економски идеал. Такође је нагласио значај задруге 
за развитак личности. У задрузи су услови за развитак моралног осећања и душевне снаге много повољнији него у 
индустријским друштвима (...) породична везаност и општа узајамност заштитиле су породицу од свих друштвених 
болести којима подлеже раднички свет западне Европе.3 

Развој немањићке државне организације и њена финансијска политика ометали су развој задруге, тако да 
је крајем средњег века задружни живот готово замро. Поновном процвату задружног живота допринели су 
слом средњовековне Србије, долазак Турака, стање опште несигурности и незаинтересованост турске власти за 
унутрашње уређење покорених народа. Задрузи је приписивана значајна улога у очувању српског народа за време 
турске владавине, као и у његовој борби за ослобођење. Из задруге је народ црпео економску, политичку, умну, 
тако и моралну снагу у борби за ослобођење. Задружни начин живота био је својствен сељацима и властели. 
Распадање задруге убрзало је доношење Грађанског законика 1844. године. Идеализацији задружног живота знатно 
је допринела сеоска приповетка Јанка Веселиновића и Лазе Лазаревића. 

„Има у нас, по селима, кућа које су од старина задружне. У свакој такој кући постоји ред који се никада не мења, 
него прелази с колена на колено. У таким је кућама ред као у кошници. Мудри домаћин распореди посао, па свако 
чељаде ради, не запирући (...).  Млађи, с поштом према старијем, образлаже своје мишљење, а старији слуша и прима 
све што је паметно (...). И што се на једном так’ом договору реши, то остаје кућни закон. Домаћинова је дужност да 
бди да се тај закон врши. Ко не слуша, тешко њему!”4
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 Јован Цвијић је дошао до закључка да је задружни начин живота био карактеристичан за друштвену организацију 
динарске области. Цвијић је нарочиту пажњу обратио на географско распростирање задруга. Сматрао је да су биле 
најбројније у селима разбијеног типа, која су настала на пропланцима и крчевинама и развијала се изоловано, далеко 
једна од других.

Јеврем Грујић: „Тако се не само инокосне већ и задружне куће удружују, да би радиле у позајмицу  тј. данас за вас, 
а сутра или неког другог дана за мене.” О значају међусобне помоћи говоре многобројни друштвени обичаји, као 
што су мобе, позајмице, спрега, комишања. (...) Суседи су учествовали у свим значајним породичним догађајима, као 
што су рођење детета, свадба, сахрана, слава и сл.

Грађански законик из 1844. године дефинисао је задругу као „смесу заједничког живота и имања лица сродних 
по крви или усвојених”.

Члан 57: 
Под задругом или задружном кућом подразумева се више лица пунолетних самих или са својим потомством 

у заједници живећих. Они су у одношају међусобном задружни. Где таквога заједничкога живота нема, зову се 
инокосни.

Члан 507: 
Задруга је онде где је смеса заједничког живота и имања свезом сродства или усвојењем по природи основана и 

утврђена. Задруга се зове кућа или кућа задружна за разлику од инокосне.5

Законски прописи који се односе на задруге:
„Наредба о установљењу сталних презимена у Србији донета је 1851.
Род се рачунао по крви, тј. по оцу и по млеку, односно по мајци. Род по крви је био шири и обухватао је сроднике 

до шестог или осмог степена, док су рођацима по мајци сматрани само њени ближи сродници, до другог или трећег 
колена. Породице истог рода везивали су исто презиме и слава.”6 

Закон о плаћању пореза по имућности 1862/1863. године:
Све породице сврстане су у 4 групе: инокосне, домазетске, заједнице оца и сина, и задруге (очинске отац са 

двојицом или више ожењених синова; братске – двојица или више ожењене браће; остале нпр. стричевска, или 
синови једног умрлог брата и после женидбе остају у задрузи).

Пунолетство се стицало у 21. години.
Задруга је више било у мачванској равници у којој су ратарство и сточарство били подједнако заступљени и где 

су обе привредне гране биле екстензивне.
Број задруга и великих породица био је највећи у областима које су најдуже биле под турском влашћу.
У попису из 1834. године просечно српско домаћинство имало је 6,47 особа.
Нов закон о порезу у Србији донет је 1861. године. Осим плаћања пореза на имовину, било је предвиђено и 

опорезивање становништва по приходима. У прву пореску класу по вредностима мање од 100 дуката, па до 150, до 
200 итд.

Закон о потесима донет је 1866. године. Сви власници баштина у једном потесу сеју у једној години исти усев или 
усев с истом дужином вегетације. После жетве сељани пуштају стоку у потес на испашу.

Милован Глишић  „Глава шећера” 
„Знаш кад се ономлане оделих од брата. Остадох једин са женом и децом (...) Куд ћу и шта ћу? Не знаш шта ћеш 

пре: јали вратити стоку, јали притврдити ограду, јали оплести, јали окопати (...)  Овамо, опет, седиш у кошари. Удари 
зло време, немаш се где склонити. Кућу да градиш, немаш откуд, а мораш. Већ и ружно је – свет се спрда: Ено га, как’ 
и је радин! Седи толико земана у кошари! Ниси никуд пристао. Шта ћеш, куд ћеш? (...) Дај да се задужи, да се начини 
макар мало крова над главом. Кад, ал’ хоћеш (...). Не мо’ш ишчупати паре да клечиш! Дају ти, али по дупло. Најпосле 
зажмуриш, па хајд’ оном нашем Чивутину, Узловићу поганом (...). Види где ти је преша, па шиша како он хоће. И тако 
на једвите јаде ишчупам 50 дуката те начиним ону кућу (...).” Сиромашним породицама држава је уступала слободно 
земљиште. Уредбом из 1837. године утврђена је доња старосна граница склапања брака. За младиће 17, за девојке 15. 
година. Сеоске девојке носиле су у мираз оно што су саме спремиле: ћилиме, шаренице, постељину и одећу. Дивљи 
бракови нису могли да се укорене и у већини случајева били су привремени. Преступници су обично кажњавани 
батинањем, мушкарци су добијали по 50 батина, а жене по 35. По народном веровању, живот у задрузи био је лепши, 
бољи и безбрижнији.
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СТАНОВАЊЕ И ИСХРАНА У СРБИЈИ У 19. ВЕКУ

До ослобођења од турске власти куће у Србији биле су 
врло једноставне. Грађене су углавном од брвана, покриване 
су кровином или лубом и имале су најчешће једну просторију. 
Средином 19. века брвнаре су потиснуле плетаре куће 
изграђене од чатме или черпића, облепљене блатом и окречене, 
покривене шиндром, а доцније ћерамидом. Све више кућа 
грађено је с две просторије: поред куће, просторије у коју 
се споља улазило и која је и даље била средиште породичног 
живота, грађена је  и соба у којој се спавало. С временом се број 
соба повећавао, нарочито у имућнијим домаћинствима. Под је 
био од набијене земље, а у имућнијим кућама патосан је циглом. 
Намештај  је био оскудан. Кућа није имала таваницу. У њеној 

средини налазило се огњиште, где се спремало јело. Изнад огњишта висиле су вериге, а по моткама причвршћеним 
за кров вешана је пастрма. У углу куће био је долап, где се држало посуђе. У зидове су укуцавани клинови, о којима 
су висиле торбе, делови одеће, оружје, гусле и друге ствари, а зими и сланина, венци лука и паприка. Увече су се 
око ватре окупљали сви укућани. Седело се на дрвеним 
троношцима или на поду, на јастуцима, а само понегде су се уз 
зид могле видети дрвене клупе. У соби је смештај био скроман. 
Лежај се састојао од сена простртог по земљи, прекривена 
платненим прекривачем, на којем је спавала цела породица. Тек 
су у другој половини века ушли  у употребу дрвени кревети. 
У соби се обично налазио и дрвени сандук, у којем се држало 
платно, накит, празнично одело и сличне, лепше ствари. Ту је 
често био смештен и разбој, на којем је домаћица ткала. У соби 
је обично спавао само кућни старешина. У њој су дочекивани 
и на конак примани гости. За остале ожењене људе грађени су 
вајати, у којима су они спавали са својим породицама.

Исхрана је била скромна, једноставна и једнолична. Хлеб 
је прављен од кукурузног брашна. Јело се справљало од свега 
неколико врста поврћа, најчешће су употребљавали лук, кромпир, 
пасуљ, купус, а лети боранију, боб, паприке и краставце. У мрсне 
дане јели су се сир и млеко. Месо је мало коришћено, а на трпези 
га је било најчешће за празнике. Ручавало се за софром, ниском и 
округлом трпезом, поред које се седело на јастуку или троношцу. 
Сви укућани су јели из истог чанка. Преко софре постављала 
се бакарна синија (велики округао служавник) с прибором за 
јело – дрвеним кашикама и понеким ножем. Посуђе је углавном 
прављено од печене земље и бакра.

Свакодневни живот био је прилагођен сеоским радовима. 
Лети се устајало у свануће. Жене су устајале пре мушкараца. 
Уколико је у кући било више жена, прва је устајала она која је те 
седмице била редуша. Она је доносила воду за пиће и умивање, 
ложила ватру на огњишту, пристављала јело и месила хлеб. Рад 
на њиви прекидао се за ручак, који је на њиву доносила редуша, 
обично око 9 часова. После краћег одмора настављало се са 
радом све до ужине, која је била око 13–14 часова. Ужинало се 
јело које је преостало од ручка. Радило се све до сумрака када се 
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ишло кући на вечеру. После вечере укућани су се окупљали око огњишта. Зими су жене плеле, преле, ткале одећу за 
укућане, док су мушкарци радили око стоке, секли дрва и поправљали алате.

 У Карађорђевој Србији градовима су сматрана утврђена места. Таквих утврђења било је 6: Београд, Смедерево, 
Кладово, Шабац, Пожаревац и Соко. Вароши је било 11: Алексинац, Сокобања, Јагодина, Крагујевац, Крушевац, 
Неготин. Варошица је било 23, паланки 12 и 3 касабе.

 У Београду у првој половини 19. века јасно су се издвајала два света, два начина живота, турски и српски. 
Дорћол, настањен већином муслиманима, подсећао је на азијске градове. „Дуги земљани зидови без прозора; високи 
плотови кроз које се нигде није могло ни провирити у дворишта; џамије, минарети, чесме са турским натписима и 
посветама; крчме са неограђеним терасама, накривљене бараке са дућанима у којима су се наочиглед свих обављали 
прљави послови; ашчинице са тешким мирисима белог и црног лука, опседнут дроњавим турским војницима и 
чопорима гладних и прождрљивих паса; хамали, бучни телали, шарене гомиле Цигана и забуљене жене које су се 
тешко кретале по неравној калдрми – све је то подсећало на азијске градове.7 

Западни стил се може запазити на српској страни Београда – на Теразијама и Врачару. Повлачење турског 
цивилног становништва 1862. године, а потом и турских војника 1867. омогућили су несметан напредак и израстање 
Београда у праву европску престоницу. Указом из 1861. године кнез Михаило је проширио аутономију града, наре-
дио је  изградњу великог степеништа које је повезивало Доњу и Горњу варош и наложио је рушење варошког шанца, 
који је сметао даљем урбанистичком развоју. Каниц је назвао кнеза Михаила творцем модерног Београда. После 
1830. свуда су рушени стари ханови и мемљиве турске кућице. У Београду су виши чиновници и професори живели 
на Теразијама, деловима Врачара као и Варош капији. У Чаршији и на Сави живели су трговци. На периферији су 
живеле занатлије, праље, рабаџије, кобари. На Палилули су се сместили земљорадници. На Дорћолу су становали 
Јевреји и делимично Срби који су се бавили трговином. У другом делу Дорћола, који су напустили Турци, уточиште 
су нашли надничари, ситне занатлије, дућанџије, рибари, Роми, странци, досељеници, сиромашни ученици и ситни 
чиновници.

Најбрже су се развијали и „европеисали” градови уз Саву 
и Дунав, који су имали највише контаката са суседном 
Аустријом (нпр. Конак Јеврема Обреновића у Шапцу). 
Новине у живот градског становништва уносили су прво 
странци и пречани. Варошка трпеза  није се много разли-
ковала од сеоске.  И поред европских јела, у граду су и даље 
готовљена јела грчко-оријенталног порекла – ђувеч, јанија, 
капама, папазјанија, пилав, качамак, попара, цицвара, пите 
са сиром, јабукама (...) татлије, шећер-локум баклаве, алве 
(...). Почео је да улази у моду бечки доручак од беле кафе 
и милихброт. Културни живот био је скроман. Изласци у 
кафане, кућне посете и седељке и свечаности приређиване 
поводом појединих празника. Поседовање кућне  послуге 

свакако је било једна од битних одлика грађанског начина живота. Учитељи су чинили посебан чиновнички слој. 
Били су међу најобразованијим становницима вароши. Слушкиња је било само у већим градовима и углавном су 
долазиле из суседне Монархије. Жене из Србије ретко су се одлучивале на рад у туђој кући.

ГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ8 

 Празници су дани посвећени Пресветој Богородици, светитељима, или животу и раду Господа Исуса Христа. 
Празнике делимо на  Господње, Богородичне и светитељске.
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Господњи празници су Божић, Богојављење*, Цвети, Васкрс, Спасовдан*, Духови*, Преображење Господње*, 
Крстовдан*.

Богородичини празници су Мала Госпојина*, Ваведење*, Сретење, Благовести*, Велика Госпојина.
Светитељски празници су Свети Јован, Свети Сава, Свети Никола, Свети Георгије, Свети Димитрије*, Света 

Петка.
Српски светитељи: Свети Сава, Свети Симеон Мироточиви, кнез Лазар, Мати Ангелина, Василије Острошки,  

Петар Цетињски, Николај Жички.
Поред ових празника имамо и дане посвећене Анђелима и Арханђелима.
(* О празницима означеним звездицом види у прилогу) 

Црквени Календар – црвено слово (према школском календару)

 Септембар:  11. Усековање
  21. Мала Госпојина
  27. Крстовдан
 Октобар: 27. Света Петка
  31. Свети Петар Цетињски/(Свети Лука)
 Новембар: 8. Митровдан
  21. Аранђеловдан
 Децембар: 4. Ваведење Пресвете Богородице
  19. Никољдан
 Јануар: 7. Божић
  8. Сабор Пресвете Богородице
  9. Свети архиђакон Стефан
  14. Обрезање Господње/Свети Василије Велики
  19. Богојављење
  20. Јовањдан
  27. Свети Сава
 Фебруар: 12. Света Три јерарха
  15. Сретење Господње
 Април: 7. Благовести
  Цвети
  Велики Петак
  Васкрс, Васкрсни понедељак, Васкрсни уторак
 Мај: 6. Ђурђевдан
  12. Свети Василије Острошки
  Спасовдан
  24. Свети Ћирило и Методије
  Духови
 Јун: 3. Свети цар Константин и царица Јелена
  28. Видовдан 
 Јул: 7. Ивањдан
  12. Петровдан
 Август: 2. Илиндан
  19. Преображење Господње
  28. Велика Госпојина

Који су покретни, а који непокретни празници? ?
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НАРОДНИ КАЛЕНДАР

Вински месец: „У Будиму и околини  била је строга контрола, 
како пре бербе, тако и за време бербе грожђа,” пише др Данило 
Урошевић, истраживач и добар познавалац живота Срба у 
Табану. Тачно су били одређени дани и недеље када и у којим 
окрузима треба почети бербу и када је треба завршити. Берба 
је обично трајала 2 недеље. Тада су дању и ноћу радили берачи, 
носачи, путунџије, гњечиоци, муљачи грожђа, и, разуме се, 
власници. На крају бербе увек је било велико весеље, поворка 
која је полазила из винограда завршавала се великом варошком 
игранком. Табански Срби  су углавном производили црно вино. 

Мединчани се враћају традицији чувања грожђа. У Медини, када је много више 
Срба и винограда било, грожђе у зрењу се морало чувати од крадљиваца и чворака. 
То су радили пудари. У пударину су одлазиле и девојке да чувају грожђе, али и да 
дочекују момке који су им долазили у посету. У подруму покојног Саве, а сада Савете 
Сокић, уз добар паприкаш и чувено мединско црно вино и музику пударинска 
атмосфера је достигла врхунац.       
 

 Виноградарски крст у Сентандреји описује – међу осталима др Федора Бикар 
у својој књизи  „Сентандреја – у огледу прошлости”:  „Циглом ограђен крст стоји на 
дну улице Дежма, тј. десетине којом су некада виноградари сносили грожђе, па су  их 

овде сачекивали порезници сакупљајући деветину, 
десетину и преостали порез. По предању, овде је 
становао порезник, а ту је био и дубок подрум у 
којем се сакупљало преузето грожђе и мушт. Из 
четвртастог једноставног постоља израста камени 
стуб обавијен уметнички тесаном виновом лозом 
и гроздовима, а на врху стуба је постављен лепо 
израђен  двоструки крст од кованог гвожђа. Овде се сваке године светила водица на 
дан Макавеја.”

Помашки спахија, посланик у Горњем дому мађарског парламента, инжењер 
Петар Лупа у свом путопису „Дунавска авантура” пише: „На другој страни Сент-
андреје тло се све више диже, док највећу висину достиже у стеновитом брду 
Поткамен, испод којег се простире село Помаз, опкољено шумама и брежуљцима 

на којима рађа нектар. Само са  дунавске стране је отворена равница, са које се пружа поглед на дивну панораму.” И 
Никола Тесла је пробао помашко вино које у свом писму упоређује са слабим америчким винима.

• Божић •

 Дан  и уочи шест недеља дугог божићног поста су покладе, чији 
је датум сталан 14. односно 27. новембра. Божићни пост почиње  
15, односно 28. новембра и завршава се на Божић ујутро. Детињци, 
Материце и Оци славе се у 4, 5. и 6. недеље поста.
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Бадњи дан се прославља 6. јануара. Овим 
даном почињу главни божићни празници с 
великим бројем обичаја и веровања. На тај се 
дан никоме ништа не даје из куће, него се враћају 
позајмљене ствари и намирују дугови. Месе се 
божићни колачи, доноси се и ложи бадњак, уноси 
се слама, обавља се вечера и носи се вертеп.  
Домаћин, окренут према славској икони, баца по 

један орах у сва 4 угла собе унакрст, говорећи: „Во имја Оца и Сина и Свјатаго Духа, 
амин!” За Божић се купује нека нова посуда. Хлебови који се тада пеку имају своје 
називе: здравље, сунце, месец, квочка, гувно, волови, виноград, кићени колач. 

Под столњак се стави мало сламе и по један новчић на сва четири угла стола. Овај 
столњак се не мења све до Нове године. Сва јела 
припремљена за Бадње вече  домаћица изнесе на 
сто јер док траје вечера, она не сме устајати „да квочке мирно седе на јајима”. 
Домаћин упали свећу (свеће), тамјаном окади постављено јело и целу собу. Сви 
се стојећи помоле Богу. Тек тада сви поседају и вечерају. Гашење свеће чини 
домаћин на начин који је уобичајен у породици. Сто се не распрема и не чисти.

Жене на Бадњи дан иду на гробље. Носе јабуке и орахе. На гробове најближих 
сродника остављају по јабуку и неколико ораха.

У најужи круг најзначајнијих народних свет-
ковина иде Божић, који пада 25. децембра, односно 7. јануара, празник Христовог 
рођења. Прво захватање воде на Божић служи за мешење чеснице и пристављање 
ручка. За Божић се месе и посебне врсте обредних хлебова и колача.  Главни колач је 
чесница. У њу се ставља новчић, а на божићним хлебовима разна знамења, симболи за 
разну врсту стоке, бачва, крстине и снопови, виноград, сунце, звезде, месец (...). Око 
пола ручка чесница се ломи. У божићној ноћи испече се брав, печеница. О Божићу 
је изузетно важан обичај полажења. Први гост који уђе у кућу је полажајник/
положник. Кад се укућани врате из цркве, поздрављају се са:  „Христос се роди!” –  
„Ваистину се роди!”. Пре ручка пали се свећа и укућани се заједнички моле. Домаћин 
изреже јабуку на онолико комада колико има чељади у кући. Сваки комад умочи у мед  
и подели укућанима да поједу. После супе ломи се чесница. После ручка домаћица 
храни живину. У дворишту постави обруч од старог бурета па унутар њега баци 
храну за живину. У неким местима момци и мушкарци изводе коње из штале, јашу их 
по сокацима. „вијају Божић”. У панонским крајевима о Божићу носе вертеп. У 18. веку баштиници вертепашких 
традиција били су ђаци славног учитеља Козачинског у Сремским Карловцима.

Другог дана Божића одржавају се игранке, балови. Дан Светог Стефана  трећи је дан Божића. Рано ујутро износи 
се слама. Нешто сламе износе у башту и стављају  у крошње воћа  „да боље роди”. 

И временске прилике о Божићу су узимане као предсказање. На пример, ако је Божић хладан, биће добро по 
Србе, а  ако је топао, неће ваљати.  Кад на Божић пада снег, биће родна година, а када пада киша, родиће само шљиве.

• Вертеп •
                 

„Вертеп” (чика Стеве Поповића)
Улазак – поји се тропар Рождество
1. појава (Ирод, Гаспар, Валтазар и Мелхиор улазе с вертепом  кад отпоју):
Ирод: Реците ми, цареви незнани,
 Откуда сте, којој ћете страни.
 Који ли сте и коме идете,

Даровима да га дарујете.
Гаспар: Ја сам Гаспар. Народи ме знају
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 Као цара перзијскоме крају.
С истока ме звезда ’амо води
Новом цару што се ноћас роди,
Да пред њим земљицу целивам
И младенца Њега да даривам.

Валтазар: Ја сам главом  звездар Валатазаре,
 Владар стране вавилонске старе.
 Једна звезда невиђена сјаја
 Одазва ме из мог  завичаја
 И доведе до твојих области,
 У којима –  право ћу ти кас’ти –
 Појави се ове ноћи свете
 Сам Месија к’о рођено дете.
 Њега тражим да у божјем страху
 Пред Њим клекнем на земљи и праху
 И по лепом обичају старом
 Својим Њега да дарујем даром.
Мелхиор: Ја сам глава царства арапскога
 Од обале мора Црвенога.
  Да запиташ од тора до двора
 На истоку цара и овчара
 Свак би знао мене Мелхиора,
 Богозвана цара и звездара.
 О поноћи на источном вису
 Сјајна звезда мени се указа,
 Какве људи запамтили нису,
 И ја пођох за њом преко стаза,
 Које ми је обасјала зраком,
 Док не дођох лаганим кораком
 До светиње, до Јерусалима,
 Да разберем, где се ноћи ове
 Роди чедо, које позив зове, 
 Да царује царевима свима.
Ирод (упада): Нема цара нада мноме
 У све стране света бела.
 Мојој сили, зору моме
 Нек се клања земља цела! (лупи ногом о земљу)
Гаспар: Иста звезда приведе нас амо
 Сву тројицу из земаља трију.
 А по њојзи видесмо и знамо
 Да се роди цар царева свију!
Валтазар: Тај ће целим владати свемиром
 Небесима и земаљским широм!
 Поклонити Њему се желимо
 Као цару и Господу своме,
 Од милоште даре приносимо
 Као чеду новорођеноме.
Мелхиор: Тако уче од давнине давне
 Пророчанске књиге цароставне:
 А спрам оног цара са висине
 Шта су наше царске величине?
 Ништа више него машта пуста,
 Лака сенка или дах из уста!
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Ирод (тише): Потражите, дакле, цара тога
 У мом царству ноћас рођенога,
 Па кад Њега будете обрели,
 На колених даре му принели
 Јавите ми, да Му с’ и ја могу
 Поклонити ко Цару и Богу.
(Поје: „Вси јазици”)

2. појава (пређашњи. Улази Пастир и Губа)
Пастир: Добар вече, домаћине!
 Ево мене из даљине
 Непозвана, непознана
 На вратима твога стана.
 За звездом сам ноћас пош’о,
 Док вертепу нисам дош’о:
 На колена ту сам пао
 Сиротињски дарак дао.
 Уз три цара, три мудраца
 Са Истока далекога
 И ја пастир од оваца
 Славим Бога рођенога!
 Успут, ево, свратих вама
 Где с’ радосне песме оре,
 А по дому стере слама,
 На огњишту бадњак горе:
 Рождество се и ту слави!
 Е, да сте ми живи,  здрави,
 Нек вам њива родом роди,
 Нека вам се стадо плоди,
 Мир и љубав срцу годи,
 Напретку вас слога води:
 Христос се роди! 
(поји се  „Дјева днес (...)”)
Губа: Христос се роди! И ја велим
 И свака вам добра желим,
 А кад смо се нашли ’вако,                 
 И ово ће бити лако:
 У Вас – милом Богу слава! –
 Дружиница жива, здрава,                           
 Кућа вам је дупком пуна,
 Топла соба и фуруна.
 На ражњу је печеница
 У оџаку девеница,
 А у џепу многа круна.
 Домаћин је кадар био
 Све вас редом поновио,
 Сваком рухо и обућу
 Позлатио целу кућу!
 Е, ал’ свуда није тако,
 Има где је наопако
 Да је кућа празна, ’ладна,
 А дечица боса, гладна
 Где би свима у сласт пало 
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 Ма колико да је мало –
 Само оно, што претече
 С вашег стола ово вече.
 Има ђака, сиромака,
 Који воле књигу, школу,
 Ал’ немају опанака,
 А зима је цича, јака!
 Ја се Губа, ево, нађох
 По домових редом зађох
 Торбу носим, помоћ просим
 За сироту децу оту:
 Обрадујте сиромахе,
 Вредне добре, Србе – ђаке!
 Та за добро свију нас
 Родио се Христос Спас,
 А ко ближњем добро чини,
 Слави Бога на висини!
(Поје „Слава во вишњих (...)”)

Прочитајте више пута цео текст. Читајте текст и по улогама.
Како замишљате себе у појединим улогама? Направите реквизите мудраца.
Научите да певате божићне песме. Научите „Вертеп” по улогама.
Прикажите (игроказ) „Вертеп” и на школској свечаности поводом обележавања божићних обичаја. 

Мало другачије: Вертепашко казивање из Мохача
Ирод, Гашпар, Валтазар говоре исто као у претходним вертепима:
Мелхиор: Ја сам Мелхиор
 од обала мора Црвенога,
 ја сам владар царства арапскога.
 Видео сам звезду на истоку
 и по њој сам дознао
 да се родио Цар над царевима
 њему идем да  се поклоним
 и дарима њега да обдарим.
Ирод: Какав се то цар родио у моме царству?
 Ја сам цар Ирод и на све стране света бела, 
 изнад мене већег цара нема.
 Сад ћу наредити слугама својим да побију сву децу у
 Витлејему и око Витлејема, па међу њима и тога цара
 новорођенога! 
Гашпар: О, царе, Он није цар као ми. Он је цар над царевима
 који ће владати целим светом.
Ирод: Па добро, идите и пронађите тога цара новорођенога,
 па кад га нађете, јавите и мени
 да и ја одем да му се поклоним.
(Поје се:  „Слава во вишњих Богу”(…) улази пастир)
(Пастир: исто као и претходни)

Још један игроказ – Вертеп који се изводи у Сантову
(до трећег текста Валтазара исти је као првонаведени  „Вертеп”)  
(Када се Валтазар окрене према царевима , тако исто и они према њему, говори:)                      
Валтазар: Цареви, браћо! Послушајте шта ћу вам казати.

?
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 Ову ноћ јави ми се у сну анђео, па ми рече:  „Другим путем кући идите,
 Ироду се не враћајте, јер се Ирод не мисли Христу поклонити,
 Већ га мисли погубити.”
Ирод: Какво је то царско племе, силније и јаче од мене?
 Ја сам цар Ирод, од кога стрепи сва земља од страха,
 Послаћу своју силну војску да побију сву децу витлејемску,
 Тако ћу тог и новорођеног цара погубити.
Пастири: Вси јазици восплешите руками, руками,
 Јако Христос избавитељ јест с нами.
 Во Витлејемје јудејстјем родисја, родисја,
 Јако отрок пеленами повисја.
 И погибнет всја сила их вопреки, вопреки,
 Да царствујет Христос Бог наш навјеки.9

 

Текст који говоре ловрански вертепаши 
Појање: „Слава тебје Господи”
Ирод: Зборите и реците ми, цареви незнани,
 откуда сте, како  вам је име? 
 Куда ви идете и  коме ли дарове носите? 
Гашпар: Ја сам цар Гашпар од  перзијске стране,
 видео сам звезду на истоку и по њој сам познао
 да се нови цар родио.
 Ево, дођох да му се поклоним и дарима њега да обдарим.
Валтазар: Ја сам цар Валтазар, од вавилонске стране. Видео сам звезду на истоку
 и по њој сам познао да се нови цар родио.
  Дођох и ја да му се поклоним и дарима њега да обдарим.
Мелхиор: (гарав у лицу) Ја сам цар Мелхиор са арапске стране, 
 са обале мора Црвенога, ја сам главар царства арапскога. 
 Видео сам звезду на истоку
 и по њој сам познао да се нови цар родио.
 Дођох и ја да му се поклоним и дарима њега да обдарим.
Ирод: (гневан) Какав ли се то цар родио? Ја сам цар Ирод четверовласник
 и на све стране света бела, преко мене другог цара нема!
 Сва земља има да дрхће од голема страха мога!
 Својим ћу слугама сад заповест дати да убију сву децу малу
 у мом граду Витлејему, па међ’ њима и тога цара новорођенога,
 којему се ви  желите поклонити и дарима њега обдарити.
Гашпар: О, Ироде, силни царе,  ако ти пролијеш крв невине дечице,
 огрешићеш душу и руку своје царске деснице.
 Знај, Ироде, а и реци свима да се то родио цар над царевима!
Валтазар: Чувај се, Ироде, гнева Божјега! Новорођени цар тај владаће целим свемиром,
 небесима и земљом свуд широм. Зато ми идемо да му се поклонимо!
Мелхиор: Ми идемо да се њему поклонимо и дарове однесемо њему,
 као цару и Богу нашему.
Ирод: (блаже) Добро, идите и распитајте се за тога цара новорођенога,
 и кад га нађете и поклоните му се, дођите па јавите и мени
 да и ја идем да му се поклоним.
(Три цара иду око Ирода у коло певајући песму „Шедше трије цари” (...))
Анђео: Ја сам анђео небескога мира, сад баш бејах  и ја  код пастира, и јавивши
 радосну вест тим побожним људима,  разиграо сам им  срца у грудима.
 Сад певају што гласније могу дивну песму „Слава во вишњих Богу”
(Појање: „Слава во вишњих Богу”)
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Анђео: Ја сам дошао вама савет дати ког морате радо послушати.
 Кад Исуса Христа ви нађете и дар му свој принесете,
 другим путем ви кући хајте, Ироду се натраг не враћајте,
 јер цар Ирод гадна је невјера, погубити Христа Спаса смера.
(Појање: „Божић, Божић благи дан”)
Први чобан: Христос се роди, домаћине! Ево мене из даљине
 незнана, непозвана, на вратима твога стана.
 За звездом сам ноћас пош’о док Вертепу нисам дош’о.
 На колена ту сам пао, сиротињски дарак дао.
 Уз три цара, три мудраца са Истока далекога
 и ја пастир код оваца славим Бога рођенога.
 Успут, ево свратих вама у чијем се дому стере слама
 где с’ радосна песма ори и Рождество где се поји!
 Е, да сте ми живи, здрави, Божић увек овако нек’ се слави!
 Нека вам се стадо плоди, мир и љубав нек’ вас води,
 ка напретку, срећи и слободи! Мир Божји, Христос се роди!
Други чобан: Христос се роди, и ја велим, а свака вам добра желим!
 А сад ћу вам рећи браћо Срби – добротвори,
 шта нам данас свети Божић збори:
 Помажимо сиротане, утиримо сузе њине,
 таква дела благосиља наш спаситељ са висине!
 Не презиримо што је сирото јер ћемо тиме Бога увредити!
 Помозимо свакоме коме год можемо,
 Помозимо сваког сиромаха, старца, удовицу, кљаста, бедна и невољна,
 Помозимо сваком брату који је несрећан и бедан!
 Помозимо и обдаримо данас све сиромахе, добре, вредне Србе, ђаке,
 јер ко ближњем добро данас и иначе чини, у истини слави Бога у висини.
(Појање:  „Вси јазици” (...))  
   

НАРОДНИ ОБИЧАЈИ ВЕЗАНИ ЗА ПРАЗНИКЕ10

 

• Сретење •

Четрдесетог дана по рођењу Исуса Христа, када га је мати довела у храм 
јерусалимски, пада Сретење (2, односно15. фебруара). Првосвештеник 
Захарија (отац Јована Претече) ставио је Деву Марију не на место 
одређено за жене, већ девојке. Међу присутнима су биле и две нарочите 
особе – старац Симеон (Свети Симеон Богопримац) и пророчица Ана, 
који су у новорођенчету препознали месију и то објавили Јерусалимцима. 
Фарисеји су то јавили цару Ироду, који наложи да се дете убије, али је Исус 
већ био на путу за Мисир. Празновање Сретења је уведено за време цара 
Јустинијана, 544. године. 

Народ је за тај дан везао нека своја веровања. Верује се да тога дана 
јазавац излази из јазбине па ако је сунчано време и види своју сенку, 
поново се враћа у јазбину  „јер ће зима још потрајати”. Неки мисле да се тог 
дана срећу зима и лето па да се тај празник зато зове Сретење.
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 • Богојављење •

До тридесете године је Исус Христос живео у Назарету са пречистом 
матером својом и тобожњим оцем Јосифом. Био је дрводеља и није почињао са 
проповедима. У тридесетој години је дошао на реку Јордан да га Свети Јован 
крсти. Кад је излазио из реке, по обављеном крштењу, отворише му се небеса, 
муњолика светлост сину одозго у Дух божији, као голуб сиђе на Исуса који се 
крстио. Празник Богојављење светкује се у нашем народу под именом Водица 
(6, односно 19. јануара).

Богојављење се у народу држи за велики празник. У цркви се свети водица, 
а у црквеној порти мушкарци пуцају из прангија. Освећена вода се дели 
присутнима и свако је носи кући. При доласку кући укућани отпију по један 
гутљај или три  „ради здравља”. Остатак воде чува се до идуће године.

• Врбица •

Врбица је покретни празник, пада на 
Лазареву суботу. По правилу су по врбицу 
ишла школска деца са учитељем и попом. 
Врбица је дан дечје радости. Свечано 
обучена деца носе на врпцама звонцад 
о врату. Гранчице се литијом односе у 
цркву, па се сутрадан, јутром на Цвети, 
благослове у цркви те се разделе народу и 
у кући их држе за огледалом или иконом. 
Обичај је да се овога дана  деца ударају вр-
бовим прутићем  да би расла као што ра-
сте врба. У српским местима изговара се: 

„Порасти к’о врбица, угоји се к’о свињица.” 

• Цвети •

То је покретни празник који пада увек у недељу, седам дана пред 
Ускрс. У народу се назива Цвети, а црква га светкује под називом 
Улазак Господа Исуса Христа у Јерусалим. У пратњи својих ученика, 
царски дочекан од мноштва народа, Христ је ушао у град на магарету, 
идући тако, спреман, добровољно и кротко на страдање, чиме су 
испуњене речи пророка. Црква је увела овај празник од 4. века, а 
његова особеност је у освећењу гранчица врбе тога дана. 

• Васкрс •

Како се израчунава датум празновања Васкрса?

Први Васељенски сабор, одржан у Никеји 325. године, унео је ред у до тада неуједначену праксу одређивања 
датума празновања Васкрса и одлучио да сви хришћани Васкрс прослављају у исто време: прве недеље после 
пролећног пуног месеца, то јест, пуног месеца који пада на сам дан пролећне равнодневице, или непосредно после 
ње. Васкрс тако може да падне најраније 22. марта (4. априла по новом календару), а најкасније 25. априла (8. маја 
по новом календару). Међутим, папа Григорије је у 16. веку дрско погазио ову одредбу светих отаца Цркве, па тако 

?
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римокатолици до дана данашњег датум прослављања Васкрса одређују противно свештеним канонима Цркве. 
У свим православним помесним црквама – изузев Финске, празновање Васкрса и данас се одређује  у складу са 
поменутом одлуком Првог васељенског сабора.11 

Пасхалија (2000–2040) по новом календару

• Литургије Велике недеље •

Велики четвртак се прославља у спомен на последњу 
вечеру на којој је био Христос са својим ученицима. Она се 
још зове Тајна вечера. Тога дана се служи Литургија Светог 
Василија Великог. Увече се чита 12  страсних јеванђеља о стра-
дању Христовом, а за то време верници у цркви клече. Након 
тога се везују црквена звона, а уместо њих оглашава се ударањем 
маљица о дрвену даску.

Велики петак је спомен на дан кад је Исус Христос осуђен 
и разапет на крст. Велики петак је најзначајнији дан у Великој 
недељи. Понашањем и облачењем људи исказују тугу и бол због 

распећа Исуса Христа. Девојке и жене  облаче се у црнину. Не пева се, 
нема  никакве свирке. Строго се пости. У цркви  се тог дана поподне 
износи плаштаница коју верници целивају све до Ускрса. Плаштаница се 

поставља на посебно украшено место, на 
Христов гроб. Служи се велико вечерње. 
Фарбање јаја је важан посао који се врши 
на Велики петак. Прво офарбано јаје, 
обавезно црвено, зове се чуваркућа.

Велика субота: служи се јутрење,  
„сахрањује се Христос.” Звона се одвежу 
и звоне.

ГОДИНА ВАСКРС
2000 30. АПРИЛ
2001. 15. АПРИЛ
2002. 5. МАЈ
2003. 27. АПРИЛ
2004. 11. АПРИЛ
2005. 1. МАЈ
2006. 23. АПРИЛ
2007 8. АПРИЛ
2008. 27. АПРИЛ
2009. 19. АПРИЛ
2010. 4. АПРИЛ
2011 24. АПРИЛ
2012. 15. АПРИЛ
2013. 5. МАЈ

ГОДИНА ВАСКРС 
2014. 20. АПРИЛ
2015. 12. АПРИЛ
2016. 1. МАЈ
2017. 5. АПРИЛ
2018. 8. АПРИЛ
2019. 28. АПРИЛ
2020. 19. АПРИЛ
2021. 2. МАЈ
2022. 24. АПРИЛ
2023. 16. АПРИЛ
2024. 5. МАЈ
2025. 20. АПРИЛ
2026. 12. АПРИЛ
2027. 2. МАЈ

ГОДИНА ВАСКРС 
2028. 16. АПРИЛ
2029. 8. АПРИЛ
2030. 28. АПРИЛ
2031. 13. АПРИЛ
2032. 2. МАЈ
2033. 24. АПРИЛ
2034. 9. АПРИЛ
2035. 29. АПРИЛ
2036. 20. АПРИЛ
2037. 5. АПРИЛ
2038. 25. АПРИЛ
2039. 17. АПРИЛ
2040. 6.МАЈ
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• Како данас изгледају места Христовог страдања, гроба и славног Васкрсења •

После тајне вечере, Господ је са 
ученицима из Јерусалима отишао на 
Маслинску гору. У Гетсиманском врту се 
молио Оцу Небеском. Знао је да је дошло 
време страдања. Молио се тако усрдно 
да је његов зној био као капи крви које 
капљу на земљу (Лк 22, 41–42).

У Гетсиманском врту је Јуда издао 
Христа и предао га војницима који су га 
одвели Римљанима да му суде. 

У тамници су Христа мучили, а потом 
га ставили у камене окове. Ујутро су га 
повели на губилиште које је било изван 
градских зидина. Крст је носио путем 
који се и данас зове Улица бола – Via dolorosa. 

Носећи тешки крст, Христос је више пута застајао и клецао под 
тежином крста. Пре него што му је Симон из Киринеје помогао да 
носи крст, руком се придржао за зид.

На Голготи је Христос разапет. Од некадашњег губилишта остао је 
део стене на којој је био крст Господњи и камен који се распукао када 
је Господ предао свој дух оцу. После смрти Христове и скидања са 
крста, његово тело је положено на камену плочу у подножју Голготе, 
где је помазано миром и увијено у покров пре полагања у гробницу. 
Христово тело су положили у нову гробницу ископану у стени.  Улаз 
у гробницу је затворен великим каменом, како се у то време радило.  У петак навече су га положили у гроб, где је 
његово свето тело почивало до васкрсења које се догодило у ноћи између суботе и недеље. 

У Цркви Гроба Господњег, сваке године се око подне на Велику суботу – по јулијанском црквеном календару 
– јавља Свети огањ, највеће чудо у Светој земљи. Православни грчки патријарх узима 4 снопа од по 33 свеће и у 
потпуном мраку улази у гроб. Док се патријарх клечећи моли поред гроба господњег, сви верници у препуној цркви, 
свако на свом језику, узносе древну молитву:  „Кирие елеисон” („Господе помилуј”).

Из самог средишта камена на којем је лежало Исусово тело, извире нека неодређена светлост. То је светлост 
нестворена, чудесна, благодатна, дар Господњи. Пламен прво пали неугасиво кандило на гробу Господњем и свеће 
које у рукама држи патријарх. 

Кад прими пламен, патријарх излази и предаје га најпре јерменском, потом копском патријарху, а онда свим 
верницима у цркви. 
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• Црквене песме на Васкрс •

Во скре- се- ни- је- - тво је- - - -

Andante maestoso

Хри сте- Спа се,- - - - ан - -

ге- ли- по јут- - - - на ве - -

бе- сјех,- - - - и нас на зем љи-

спо до- би- - - чи стим- - серд -

цем- - те бе- сла ви- ти.-

ritardando

Хри стос- во скре- се,- из мерт вих,- смер ти- ју- смерт по -

Allegro moderato

прав, и су шчим- во гроб јех,- жи вот- да ро- - вав.-

Текстови васкршњих песама на српском:        

1. Васкрсење твоје, Христе спаситељу, 
анђели поју на небесима. 

Удостој и нас на земљи да те чистим срцем славимо. 
(Стихира на Пасхалном јутрењу)

2. Христос васкрсе из мртвих, смрћу смрт уништи, 
и свима у гробовима живот дарова! 

(тропар Васкрса, гл. 5)

3.  Људи, ликујте, народи, чујте:  
„Христос Воскресе, радост донесе!”

Звезде, играјте, горе, певајте:  
„Христос Воскресе, радост донесе!”

Шуме, шумите, ветри, брујите:  
„Христос Воскресе, радост донесе!”

Мора, гудите, звери, ричите:  
„Христос Воскрес, радост донесе!”

Пчеле се ројте, аптице, појте;  
„Христос Воскресе, радост донесе!”12
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• Васкршњи народни обичаји •

Седма, последња недеља у ускршњем посту назива се Велика или Страсна недеља. Дани ове седмице припадају 
најстрожем посту.

Велика среда је последњи радни дан у Великој недељи.  
На Велики петак, по предању, Богомати  је шарала јаја и препо-

стила цео дан, па се стога  тог дана строго пости, а не ваља ни играти 
ни певати. По правилу, јаја се боје изјутра до подне, а никад после 
подне. Прво обојено јаје се зове чувар. У Шумадији и Београду ово 
јаје ставља се уочи Ђурђевдана у воду да преноћи. Сутрадан том се 
водом сви укућани умију да буду румени као јајце. А после се то јаје 
носи у виноград и тамо остави да чува лозу од града. Од Великог 
петка, када се Христов гроб стави насред цркве, па до васкрсења, 
гроб чувају момци који су се на Цвети пријавили. Њих је деветорица. 
Велику суботу нико не светкује, већ на овај дан завршавају своје 
послове који су припрема празновања Ускрса. 

Од објаве Христовог васкрсења у поноћ, између суботе и 
недеље, а до Спасовдана, хришћани се поздрављају са  „Христос 
васкрсе”, а отпоздрављају са „Ваистину васкрсе”. По завршетку 
васкршњег јутрења почиње време мрса и васкршње гозбе. Зато је 
уобичајено да васкршњи ручак почиње  у онај час кад је обичним 
данима време за доручак. Најпре се узима васкршње јаје и сви 
се укућани међусобно куцају црвеним јајима, а полупаним се 
омрсе. Црвено јаје симбол је Васкрса. Бојење или фарбање јаја 
се обавља само у току Велике или Страсне седмице. Зашто се 
фарбају јаја? Све легенде о постанку црвених и шарених јаја код 
Срба повезане су са васкрсењем Исуса Христа. 

У Левчу кажу да су негде у далекој земљи жене виделе како војници прогоне Христа и да би омеле гониоце, 
брзо су обојиле и ишарале јаја. Ставиле су јаја у крило и понудиле војницима. Они застадоше запањени чудесним 
изгледом јаја, што Исус искористи и умаче потери. Видевши то, Бог благослови офарбана јаја и рече људима да их 
једном годишње на дан Христовог васкрсења фарбају. 

Прича из бољевачког краја гласи: кад су Исуса скинули са крста и сахранили, његова мајка Марија изађе на гроб 
и остави неколико обарених јаја. Кад је Христос у недељу васкрснуо, јаја на гробу поцрвенеше. Од тада Бог нареди 
да се за сваки Васкрс фарбају јаја у црвено.

Казивање које се може чути у Црној Гори гласи: стражарима који су чували Христов гроб донеше за вечеру  
печену кокошку. Један од стражара, по природи плашљив, страховао је да ће Христос устати из гроба. Осталим 
стражарима је то сметало и један му одбруси да ће се то десити кад  печена кокошка полети и снесе црвено јаје. Само 
што је то рекао, печена кокошка полете и испусти црвено јаје. Стражари скочише на ноге и само стигоше да угледају 
Христа са анђелима, који га узносе на небо.

Шарање јаја је искључиво женски посао и сматра се светом радњом. Један од три врло распрострањена начина 
шарања је: да се у први план стављају ликови. Велика пажња се више посвећује осликавању лика Пресвете Богородице 
или Исуса Христа, него самој боји. Други начин је осликавање, наношење боје на љуску јајета. Трећи начин је кад се 
јаја украшавају лепљењем листова биљака или, у новије време, лепљењем сличица. Највише дара за сликање тражи  
цртање растопљеним воском. 

Прво офарбано црвено јаје се зове страшник или чуваркућа.
Поред обичаја празник прате и веровања. Тако о Васкрсу ваља урадити следеће: умити се водом у којој је 

потопљен дренак, здравац, босиљак и црвено јаје; децу дотаћи јајетом да буду црвена и здрава током целе године.13  
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• Спасовдан •

Покретни празник који пада увек у четвртак. Црква га слави 
као Вазнесење Христово.

• Духови •   

Тројица или Силазак светог духа на апостоле се узима као завршетак 
оснивања цркве Христове. Овај празник Бога у три лица или Свете 
тројице у цркви се зове Духови или Педесетница, јер пада на 50. дан по 
Ускрсу.

• Преображење •                    

У последњој години свог земаљског живота Исус Христос је 
чешће напомињао својим ученицима страдање које му предстоји. 
Исус поведе са собом апостоле Петра, Јакова и Јована на гору 
Тавор. За време молитве он се преобразио. „Његово лице 
сијало је као сунце, а његове хаљине беху беле као светлост (...).” 
Преображење спада у круг великих празника и осам Христових 
празника. У особине празника спада благосиљање и освећење 
првих плодова, тј. грожђа код нас, а где нема грожђа,  јабука.  
Преображење се празнује 6, односно19. августа.

• Крстовдан •      

У години су два Крстовдана 14, односно 27. септембра и 5, односно 18. 
јануара. Јесењи Крстовдан у црквеном календару је празник Воздвижења 
Часног Крста. Босиљак се брао уочи Крстовдана, а на Крстовдан је ношен 
у цркву и освећен се стављао у кући уз икону. Оба празника су посни дани. 
Јануара 18. свештеници са освећеном водицом иду од куће до куће.
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БОГОРОДИЧНИ ПРАЗНИЦИ

 Богородица, мати Христова Марија, названа Пресвета Богородица, 
веома је поштована у хришћанском свету, о чему сведочи и велики број 
храмова њој посвећених и четири празника који се убрајају у 12 великих 
празника Господњих и Богородичиних, а уз то постоје и 3 мања празника 
када народ светкује Богородицу.

• Мала Госпојина •

Рођење Богородице, по предању, није било обично. Њени 
родитељи, Јоаким и Ана, нису имали деце. Молећи се да им Господ 
подари дете, после откровења Анђела Божјег, добили су кћер 
Марију, што на јеврејском језику значи „владарка”, „најузвишенија”. 
Пресрећни родитељи дали су завет да ће дете посветити Богу и 
служењу у храму. Празник рођења Богородице установљен је у 5. 
веку. Мала Госпојина је једно од крсних имена у нашем народу (8, 
односно 21. септембар) и  храмовних слава у Бати, Батањи, Сантову 
(....) 

• Ваведење •     
 
Када је Марији било 3 године, родитељи су је довели из Назарета у 

Јерусалим да је посвете служби у храму. Увођење у храм се празнује (21. 
новембра, односно 4. децембра). У храму ју је дочекао првосвештеник 
Захарије. У храму је остала до 12. године. Празник Ваведење празнује се 
од 8. века.

• Благовести •

Док је Марија пребивала у галилејском граду Назарету код рођака и 
заручника Јосифа, пресветој деви Марији се у одаји јави Архангел Гаврило, 
објављујући јој да је Господ са њом. Овај дан празнује се као Благовести, које 
спадају у 12 великих празника. Благовести су непокретни празник и падају 
25. марта, односно 7. априла, а њихово празновање је почело тек у 6. веку. 
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• Велика Госпојина •  

Богородица је, посећујући често Јелеонску гору, одакле се 
њен син Исус Христ узнео на небо, молила Господа да је што 
пре узме к себи.  И једном, пред њу је ступио Архангел Гаврило и 
објавио јој да ће за три дана бити њено уснуће. Празник Успења 
Пресвете Богородице, који пада 15, односно 28. августа, у 
нашем народу се светкује под именом Велика Госпојина. 
Празновање овог дана је уведено у хришћанској цркви крајем 
6. века.

СВЕТИТЕЉСКИ ПРАЗНИЦИ

• Свети Сава •
 
Сава је био први архиепископ српски. Рођен 1175. године умро је  у Трнову 1235. године. Син Немањин Свети 

Сава живео је светим животом, вршио је чуда за живота и после смрти, тело му није иструлило. Његове мошти 
пренете су из Милешеве, спалио их је турски силник Синан-паша 1595. године. У Србији му је посвећено више од 40 
православних храмова, а највећи међу њима је храм на Врачару у Београду, освећен на шестогодишњици Косовске 
битке.

Утемељивач српског православља, Свети Сава је најнационалнији светац. Празнује се 14, односно 27. јануара 
(Савиндан).

Најмлађи син великог жупана Немање, пре него што се 1192. године замонашио, звао се Растко. Вероватно су 
Савини родитељи дали име сину по кнезу Растиславу, о коме се говори у живопису светог Ћирила. Ова књига је имала 
утицај како на Савин књижевни рад, тако и на његово опредељење да се замонаши. Наиме, иако је већ  као младић 
управљао једним делом Хума, Свети Сава је одлучно напустио свој положај и отишао на Свету гору на којој ће око 
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1198.  заједно са оцем Стефаном Немањом подићи манастир Хиландар и учинити га центром књижевног и црквеног 
образовања српских монаха. Тако су монашке ћелије постале и наше прве учионице и библиотеке, а монаси први 
писци и преводиоци. Отуда Светом Сави припада титула великог српског просветитеља и књижевника. Уједно, овај 
светац проглашен је за заштитника школства и у његову част 27. јануара школе у свим деловима Српства славе своју 
славу. Прва таква прослава одржана је у Земуну 1812. године.

Свети Сава се може назвати и оцем српске медицине. Године 1208/1209. поред манастира Студеница подиже 
болницу, која је уједно и најстарија болница на територији Србије.

Иако узоран монах, Свети Сава није пасивно посматрао догађаје око себе, већ је свестрано био  присутан и 
у политичком животу Србије. Мирећи своју браћу Вукана и Стефана, успео је да спречи грађански рат у Србији. 
Након очеве смрти водио је државну политику са братом, краљем Стефаном Првовенчаним. Такође се показао и као 
добар дипломата. У Никеји је од византијског цара и васељенског патријарха добио сагласност да српска црква буде 
самостална, а он је постао њен први архиепископ.

О величанственој личности Светог Саве сазнајемо и из српских народних прича и легенди у којима учи људе 
разноразним занатима, проналази изворе, гради манастире, али има и моћ да проклиње и кажњава.

Идући кроз српску земљу, свугде је остављао трагове. Цела српска земља украшена је његовим именом: Савино 
село, Савин извор, Савин кук, Савина (...). У сваком месту наилазимо на трагове Савиних стопа.

Враћајући се са ходочашћа из Јерусалима у Србију, јануара 27, године 1235. у бугарском граду Трнову умро је 
Свети Сава.

Савин синовац Владимир пренео је његове мошти у манастир Милешева, где су почивале све до 1594. године, 
када их је Синан-паша пренео у Београд и на Врачару спалио.

„Свештеници који су служили у Милешеви знали су, и то сазнање преносили сваком посетиоцу, да мошти Свето-
га Саве благо светле и да је та светлост говор вечности упућен људским душама. Отуда је турска власт била уверена 
да ће се отпори српског живља који никако не престају ни после Сулејмановога освајања Београда 1521. године, 
коначно сломити када се кости тога српског свеца спале и тако у пепео претвори и прича о његовој чудесној моћи, о 
тој светлости што траје кроз векове и у свим тминама и земаљским и космичким”, пише Светлана Велмар Јанковић у 
књизи  „Врачар.”14     

 

• „СВЕТИ САВА” –  рецитал за гимназијалце ( Јосиф Милетић) •

Рецитал писан за 5 извођача. Прва, трећа и пета улога припадају ученицама, а друга и четврта ученицима.
Сви заједно: Кратак је пут којим ходамо, дим је живот наш, земља и прах.

1. рецитатор: Записао је Свети Сава у Немањиној биографији  „Живот светог Симеона”.
2. рецитатор: Шта је све на том  „кратком путу” за свој народ учинио Растко Немањић да од српског просветитеља 

постане светитељ?
3. рецитатор: Рођен да као принц влада људима, опредељује се  да буде монах и да влада нечим много узвишенијим 

– да влада знањем, а знање чини човека благим и блаженим.
4. рецитатор: По старим Римљанима, пут до звезда води преко трња, њега је тај пут водио кроз светогорско 

испосништво, јер је тада Византија била прворазредна сила, не само државне снаге него и блиставе културе.
5. рецитатор: У њеним школама учила су се за оно време највећа знања у Европи из:
1. рецитатор:  Граматике.
2. рецитатор: Реторике.
3. рецитатор: Дијалектике.
4. рецитатор:  Аритметике.
5. рецитатор: Геометрије.
1.  рецитатор: Астрономије.
2.  рецитатор: Музике.
3.  рецитатор: Медицине.
4.  рецитатор: Цео живот Растко Немањић је посветио томе да посрби и пресади део тога на наше тле.
5. рецитатор: То нам 1219. године потврђује васељенски патријарх, који је поставио Саву за „архиепископа све 

српске земље”, истичући да је са Савом у том звању:
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СВИ: Реч поуке спојене са влашћу.
1. рецитатор: Поносни смо што таквог горостаса средњовековне мисли и дела има баш наш српски народ што га 

12. и 13. век није даровао чак ни много већим народима.
2. рецитатор: Полазећи са Атоса, Сава са собом води у Србију образоване српске монахе, за које је знао да ће 

успешно заменити грчке епископе и свештенство, и да ће помоћу њих ослободити Србију од византијске 
духовне превласти.

3. рецитатор: Повео је са собом сликаре и неимаре, понео законске и друге црквене књиге.
4. рецитатор: Оснивањем епископија унео је у географске карте просторе насељене Србима, веома драгоцене и 

за наш садашњи историјски тренутак.
5. рецитатор: Онима који нам оспоравају да смо своји на своме, показао је да су српске цркве, манастири и 

гробља, симболи вечне истине, светиње наших предака, у ствари, јединствене српске тапије, које, самим 
својим постојањем, сваку такву тврдњу претварају у прах и пепео.

1. рецитатор: Светиње наших предака су знаци оне наше небеске Србије која никада није била поражена, нити је 
могла бити у ропство стављена. Та небеска Србија била је и остала извор снаге којом Срби могу да савладају 
сва искушења историје.

2. рецитатор: Отуда ће Савина црквена организација издржати касније оно што није могла државна, долазак 
Турака и њихову вишевековну владавину.

3. рецитатор: Епископске цркве и манастири захваљујући Светом Сави постали су својеврсне школе, расадници 
знања и културе, у привредном погледу била су то права огледна добра, а при некима су отваране и болнице 
где су уточиште нашли многи болесници.

СВИ: „Кљасти, слепи и убоги.”
4. рецитатор: Колико је Сава волео свој народ, и то онај у средњем веку најугроженији део, говори нам његов 

биограф Теодосије:
СВИ: Вишим сталежима претио је Божјим судом и јарошћу ако би чинили безакоње, љубио је сиротињу као 

ретко ко други, убоги бејаху тешени, а поуком његовом љубав се утврђиваше.
5. рецитатор: Таква хуманост се тешко могла срести у суровом феудалном друштву ондашње Европе, па отуда ни 

прохујали векови нису могли да из срца српског народа истисну љубав према духовном оцу српства, коме се 
народ увек обраћа у најтежим и најсудбоноснијим тренуцима своје историје.

1. рецитатор:  У народном  предању Сава штапом отвара изворе и оживљава мртве, ствара рибе и биље, учи људе 
да ору и да кују, да праве прозоре, да граде чамце и воденице.

2. рецитатор: Народ је у светом Сави препознао свог оца и оснивача, па је у њега пројектовао све оне задатке и 
послове који оцу и оснивачу народа припадају, и које отац и оснивач народа извршава.

3. рецитатор: Таква пројекција није без основа. Њен заметак налазио се у Акатисту Светоме Сави у коме 
непознати песник каже да је Сава:

СВИ:  „Изасјао светлост сазнања.”
4. рецитатор: И налазимо га у Теодосијевој  „Служби Светоме Сави”, у којој Теодосије моли свога свеца:
СВИ: Да капљу сазнања добијем, оче, молим се! 
5. рецитатор: Митска народна веровања о Светом Сави нису ништа друго до метафора, директно изведена из 

реалне оснивачке и просветитељске природе Савиног деловања.
1. рецитатор: А шта тек рећи за Савине савременике?
2. рецитатор: За оне који су били живи сведоци и учесници братоубилачког рата у Србији од 1202. до 1208. 

године када је Вукан довео мађарске, а Стефан бугарске чете и кад су домаће и стране војске жариле и палиле 
Србијом?

3. рецитатор: Имања су остајала необрађена, глад је била страшнија од ужаса рата и за њу Савин биограф 
Доментијан пише:

СВИ: Она је без стреле стрељала, и без копља бола, и без мача секла, без ногу је гонила, и без руку хватала, и без 
ножа клала, и без сваког оружја је ишла, и само мртве трупове полагала.

4. рецитатор: Сава је тај који спасава Србију, он мири закрвљену браћу, доноси народу мир, сељака је вратио 
њивама и виноградима, сточаре стадима, земља је почела да се богати, да доживљава привредни полет и 
процват.

5. рецитатор: Ако је историја учитељица живота, онда нам примером Светог Саве поручује да кад земљом 
владају људи науке, знања, истине и племенитих речи, које прате исто тако племенита дела, онда се таква 
земља преображава у рај, док од неуких и гора плаче, земља страда, а народ пропада.

1. рецитатор: Народ Саву доживљава као истинског миротворца, а нешто касније, када је постао десна рука 
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Стефанове владавине, и као чудотворца.
2. рецитатор: Прво је снагом својих речи одвратио угарског краља од напада на Србију.
3. рецитатор: Затим је својом смиреном појавом и убедљивим разлозима толико деловао на људе из најближе 

околине бугарског одметника Добромира Стреза у Демир Капији, да су они овог крволочног безумника 
највероватније сами убили, јер је након Савине дипломатске мисије – освануо мртав.

4. рецитатор: Србија се по трећи пут спасла од проливања крви и свега оног суровог и уништавајућег што са 
собом доноси рат, па је народ свог миротворца и чудотворца Саву почео да доживљава као свог светитеља, 
заштитника Србије, који ће временом, с правом, постати једна од најпопуларнијих и најистакнутијих 
историјских личности нашег средњег века.

5. рецитатор: С друге стране, на свом  „кратком путу” Сава је постао код Срба много пута  „први.”
1. рецитатор: Први принц који се добровољно одрекао угодног и раскошног живота, а определио за тегобан 

искушенички живот у манастиру, а све ради стицања знања које ће касније ставити у службу свом народу.
2. рецитатор: Затим први српски архиепископ.
3. рецитатор: Преводилац.
4. рецитатор: Црквени законодавац коме Србија дугује захвалност што је још на почетку 13. века добила кодекс 

чврстог правног поретка и постала правна држава.
5. рецитатор: Затим књижевник, творац књижевног српског језика.
1. рецитатор: Први просветитељ народа.
2. рецитатор: Дипломата.
3. рецитатор: Миротворац.
4. рецитатор: Чудотворац.
5. рецитатор: Оснивач школа, манастира.
1. рецитатор: Болница
2. рецитатор: Захваљујући свему овоме, и први светитељ народни, о коме народ ствара легенде, приче и поуке.
СВИ:  Кратак је пут којим ходамо, дим је живот наш, пара, земља и прах.
3. рецитатор: Савин  „кратак пут” на коме  је тако снажно деловао у толико различитих области, чини нам се као 

морска пучина, која по угледу на Бога, у кога Сава верује, све садржи и све обухвата.
4. рецитатор: Легенде и песме о Сави се шире и за време Турака по црквеним портама, селима и засеоцима, свуда 

где одјекује глас гуслара.
5. рецитатор: На његов гроб у манастиру Милешева, поред православних, окупљају се и муслимани.
1. рецитатор: Да траже утеху за бол и лек за болест.
2. рецитатор: Његова моћ одолева зубу времена,
3. рецитатор: То Турке збуњује и плаши,
4. рецитатор: Он сведочи о неуништивости народне вере у Србију,
5. рецитатор: У њену славу и величину,
1. рецитатор: Под барјаком Светог Саве побунише се 1594. године Срби у Банату против Турака.
2. рецитатор: Синан-паша, Арбанас љути, одмах схвати да је у тој буни предводник Свети Сава, утемељитељ српске 

вере и државе, и да је Савина црква стожер народног јединства и симбол жеље за слободом и самосталношћу.
3. рецитатор: Стога, исте године, спали мошти духовног оца Србије и тај сатански злочин обави у Београду.
СВИ: На Врачару ватра гори.
 Ватра гори, Синан виче:
4. рецитатор: Гори, гори, свештениче!
То си од нас заслужио што си Србе просветио. Међутим, из Савиног пепела ниче још јача веза између Срба и 

њиховог светитеља. Њему се Срби моле у бунама и устанцима, њему се моле и у слободној Србији.
5. рецитатор: Неписмени кнез Милош је 1823. године донео наредбу да се Дан светог Саве, оца српске просвете, 

слави као школски празник.
1. рецитатор: И 120 година после тога, властодршци сумњиве писмености укинули су ову наредбу неписменог 

кнеза, па су тако оца српске просвете прогнали из српских школа. Данас се на сваком кораку види до каквих су 
последица довеле такве одлуке. Свети Сава и његово учење су проглашени мрачњачким и осуђени на заборав.

2. рецитатор: Није тешко закључити да су они који су нас нагонили да заборавимо оца наше духовности, наше 
државности и наше културе, желели да, заједно са њим, заборавимо нашу духовност, нашу државност и нашу 
културу.

3. рецитатор: И да у том забораву и сами нестанемо.
4. рецитатор: И једно од чуда везаних за Светога Саву је и ово што данас, после толико година систематског 
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уништавања његовог спомена, поново гласно и слободно можемо да изговарамо његово име.
СВИ: За његову славу ми нисмо потребни, али за нашу славу потребан је он.
5. рецитатор: Сви у цивилизованом свету враћају се свом почетку, свом извору, свом корену, ми Срби свом 

светитељу и својој колевци – старој Србији.
1. рецитатор: Све што је на Косову и Метохији изграђено, и у светску ризницу као духовно благо унето, створили 

смо ми, Срби.
2. рецитатор: Синан-паше су палиле и рушиле и у наше време, али још постоје Велики Дечани.
3. рецитатор: Пећка патријаршија.
4. рецитатор: Богородица Љевишка,
5. рецитатор: Грачаница,
1. рецитатор: Девич
2. рецитатор: Још се свет има чему дивити.
3. рецитатор: Свети Сава је наш темељ и све што смо зидали мимо тог темеља распадало се и нестајало.
4. рецитатор: После много година чини се да смо данас, под пепелом свега онога што нам је вековима спаљивано, 

поново напипали крајеугаони камен који се зове Свети Сава.
5. рецитатор: Тај камен је почетак пута.
СВИ: Пута куда?
1 рецитатор: Пута из незнања у сазнање, пута из самоће и тескобе у васељенску породицу.15

   

• Рецитал:  „Свети Сава – школска слава” (Жарко Симеуновић) •
(Види у уџбенику за основну школу на 24. стр.)

• Монодрама:  „Три Ане” или  „Последње бденије Светог Саве” • 
(Педагошки преглед 2000/452)

Сцена: Просторија с неколико икона на зидовима, великим крстом на једном (чеоном) зиду и упаљеним кандилом 
испод једне од икона. 

Место радње: Трново у Бугарској. Кад се завеса подигне, на сцени је Свети Сава, остарео и болестан. Седи у 
овећој наслоњачи, публици лицем (као према камину) окренут. Преко ногу, до појаса,  увијен у дебели ћилим, подупрт 
јастуком као наслоном, загледан у публику као у ватру камина. Док говори, повремено, се окрене као да неком у соби 
говори.
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 (...) Примакосмо се добрано дому, ама нас овај кијамет (...) и моја слабост саплетоше, мој Доментијане, брате 
мој богобојажљиви, ученику и сапутниче мој (...)  Ела ми помогли да се мало подигнем, потури ми под плећа још 
један јастук, е, да бих лакше дисао (...) Тако (...)  добро је (...) Не бриши ми зној и не гледај ме тако жално...

 Ма, жуља ме ова перина. Меканији ми бејаше камени под моје испоснице у Кареји (...) У Кареји? (...) Рекох ли? 
(...) Очас ми се учини да то бејаше јуче (...)  Јуче? (...) А, видиш, начас, опет, као да је прошло три стотине година (...)  
Знам, знам, добри мој Доментијане, не мораш ме подсећати... Што сам старији, оно даље ми је ближе... Ближе, а Бога 
ми, и милије. Милија ми је камена постеља моја од ове Асанове перине у Трнову (...). Жуља ме, брате (...).

И, кажеш, презадовољан је пресветли цар (...). Ако, ако (...).  И треба. Само ти и ја, мој Добри, знамо колико 
зноја смо исцедили из себе да бисмо и његову цркву осамосталили (...). Нека се радује Асан. Зна стари лисац каквом 
светлошћу је обасјана његова Бугарска (...). Зна Бугарин (...).

Нека, нека се и замарам. Не брини, Племенити мој (...). Дуго је ћутање преда мном.
Дуго (...) Осећам.(Устаје и полако прилази рампи. Пружа руке као да се греје.) Ово је последње моје бденије и 

уместо молитве ја ћу да ти причам (...) Да се огрејем мало (...) Да ти причам (...) Само Створитељ наш пресветли и 
превисоки зна колико сам му се усрдно молио. Па? (...) Време. Немам више времена, мој Мученику (...). Скотрљало се  
оно као камен кад се са литице откачи. Све брже и брже што је земљи ближе (...) Е, у том лету што учиниш – учиниш у 
животу. Упамти то! (...) И не мрачи чело, нећу да мудрујем (...). Хоћу само да ти причам. Ти запамти.  Слутим да ћеш и 
понешто записати... Мој ти је савет да што пре узмогнеш, ти запиши (...). Ништа није тако несигурно и варљиво као 
људско памћење (...).  Људско памћење и жене. И жене, мој Богоугодни сине...

Што ме гледаш тако згрануто? Видим ти веђу како темену бежи... Знам шта говорим. Није ми врућица у главу 
ударила. Није ни сотона ушла у мене. Знам, рекох (...).

И нећу ти причати о себи. Наслушао си се, ако је за вајду било, добра но на нашем путу у Јерусалим и Никеју (...).  
Причаћу ти, видиш, нешто ме вуче у овој мојој последњој ноћи, о (...) женама. О Анама (...).

Заустави руку и не крсти се, молим те. Нису ми свраке мозак попиле. И не чуди се, Сине мој. Знам, знам. Видим. 
На челу ти пише.  Питаш се: шта могу ја, монах и мученик који ни жену није омирисао, да знам и о њима другима 
казујем (...) Не мислиш ваљда да сам завет наш монашки (...). Не греши душу, Брате. Нисам, нисам, Чедо моје.

Ни Бога нисмо додирнули ни видели, али га знамо, дух Његов величамо, узносимо, и ка Њему и за Њим жудимо. 
Не мора све руком да се дотакне да би се осетило и знало, Милостиви  мој, сапатниче. Схваташ? (враћа се и седа)

Три су Ане ушле у дом Немањића (...)  три Ане (...) Три. Ана, мати моје браће, Вукана и Стефана, моја и сестара 
наших... Ана, мати моја благодарна. Прва Ана.  (пауза)

Видиш, мој  Доментијане, Ана, мати моја и пресветли ми отац Стефан Немања двапут су се крстили. Да, да (...)  
двапут. Прво по законима католичке цркве, а други пут, у старости, у Петровој цркви, по византијским законима. У 
тој цркви крај Раса су и мене крстили (...).

Питао сам се, добри мој Доментијане, да мати моја није послушала глас домаћина својега, којим бих путем ја 
пошао.  Да ли бих довде стигао? (...)  Као што добра кућа  не стоји на темељима, него да доброј  и умешној жени, тако 
често и са државом бива. Умна жена из кревета управља, поготову кад крај себе обневиделог мужа има...

Жена је, мој Доментијане, подстрек за многа људска чињења. Добра и лоша. Због ње се царства освајају и губе. 
Због ње се често и глава губи и (тише)(...). Бежи (...) да, да, бежи (...).

Стави још коју лучевину у огањ да на тамјан замирише. (...) Кад ми оно отац постаде брат Симеон, кад предаде 
круну брату ми Стефану, моја премила мати постаде моја сестра Анастасија (...) Анастасија благочастива (...) Руке 
њене, чију мекоту, топлину и милошту и сад на образима својим осећам и носим, везле су анђела с мојим ликом у 
монашкој ћелији Свете Богородице (...) Анастасија, мати моја (...). Светице моја.

Сине мој, ма колико дуго живео, ма колико те дугим животом Бог подарио – дете си.  Увек ти мајчина рука 
потребује (...).  Мајке наше, Богородице наше (...).

Оросио си зној, а око крста студено ми је, табани ’ладни као да сам бос само по леду ходао  (...).
Рекох ти, Доментијане,  двапут су се крстили. Код нас се то почесто дешавало. Раније поготово  (...).
Хладни су двори Асанови (...) Хладни, Бога ми (...) Туђи (...) (осмехнуто )А кад пресветли и мироточиви Симеон 

оно дође мени у Ватопед, признаде ми да се, у ствари, све време најсвесрдније молио словенском богу Перуну (...) 
Перуну, Брате мој... Ни Истоку, ни Западу, већ словенском Перуну! (...) Крсти се, крсти (...) И ја сам се крстио и, нека 
ми Бог опрости, смејао кад то чух. И никад ми не бејаше милија и дража Старина моја, брат ми и отац мој, до у тој 
ноћи заједничког бденија. Никада се нисмо тако срели и додирнули као у тој ноћи (...). Седа моја Старина. Наивна и 
дечја душа моја (...) разнежи ме сећање (...) Не замери старцу, сине (...).

Мишљаше он, а и ја сам се томе надао, да ће Стефана жена његова Јевдокија, кћи византијског краља Алексеја 
Анђела, чврсто држати за своју и нашу веру, те му зато престо дарива (...)
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Како често грешимо? Кад смо најсигурнији, промашимо.  Јевдокији би важније да синове своје Радослава и 
Владислава дворским манирима учи, да над њим као квочка над пилићима бди, занемари да милоштом својом и 
женским чарима учврсти темеље дома свог, те је се брат мој и муж њен брзо засити и одби од ње. Одби (...) и отера је. 
Отера, Бога ми (...) Теби вруће (...) Млад се и на снегу зноји (...)

Е, и тад уђе у наш дом и друга Ана. Ана Дандоло. Ћерка Ренијера Дандола, унука млетачког Ерика Дандола (...) 
Латинка (...) Латинка, мој Доментијане. И шта да ти причам, знаш и сам какви су Латини (...) И повуче она Стефана. 
Окрену воду на своју воденицу. И окатијег би заслепила, а њега обневиделог. Млада и лепа, женски мудра, изради 
му папску курију и убеди да се крунише по католичким законима. Да ли је она баш много умешности уложила да 
курију измоли или су лукави Латини то једва дочекали, а можда и унапред све испланирали и припремили, нисам 
баш сигуран, тек та 217. ми бејаше једна од најтежих година.

Много тога се преко жене може добити, а Бога ми и изгубити, сине мој. Због ње и лакоумног  Стефана сам морао 
да плаћам и шаком и капом, да и лукавство користим. Свачије клупче се на крају одмота. (...)  Не шапући молитве. (...) 
Рекох ли ти, плаћао и шаком и капом? Крунисао сам га  у Жичи по нашим, православним обредима. Двапут крунисан 
(...)  Двапут (...) Моја би задња (...) А платио сам, као што смо и за Бугаре сад плаћали (...) Ништа се забадава не добија 
ни од Истока ни од Запада. То запамти и запиши и дебело подвуци, мој Доментијане. Нека се зна. (…)  Велики и 
моћни не поклањају. Само мењају за ово или оно, за оно што им потребује и што ће их окористити или што им у 
политици паса. Само сиротиња поклања, јер и нема шта да да.

Стефан, загледан у своја писанија, предан књизи и уметности, загледан више у небо него у земаљски живот, не 
виђаше да му брат на зло њему и народу нашем приправан би.  Ја сам то са Атоса видео. Опомињао их, преклињао 
узалуд. Црно делање њихово црно народу нашем донесе. Напосле сам их мртвим оцем и свецем нашим морао мирити 
(...) Кад се неко слеп роди, прогледа прстима својим и душом својом.  Кад окат обневиди и душа му се загуби, мој 
Сине.

Стефан је и после јурио свој реп, те сам морао да га присилим да престо преда свом сину Радославу. Стефана сам 
замонашио...

Ма, рекох ти, жуља ова перина. Расточиле се кости моје (...) Дуга ми је ова ноћ као пут на који се нерадо пошло.  
Ужежи још једну лојаницу, нешто ми твој лик измиче (...) И студено ми. Мора да напољу дрво од мраза пуца (...) Не 
шапући молитве, молим те (...).

Е, видиш, мој Доментијане, ма колико милио да сам умно водио политику цркве и државе, да сам на све мислио и 
пазио, осамосталио цркву, ишколовао калуђере, попове и чатце, истерао Грке и богумиле, отворио школе и болнице 
за пучанство, увек нешто промакне и изненади. Рачунао сам, грдно грешио, као и премили ми отац: Радослав је 
ожењен грчком принцезом Аном, ћерком Теодора I Анђела. Млада је и лепа, образована и господствена.  Ласно ће 
мужа држати у правој вери. И Радослава сам крунисао у Жичи (...) И њега, трећа Ана, Сине мој (...) Рекох ти: Три су 
Ане ушле у род Немањића (...) Три.

Колико је било далековидо и паметно што сам тело оца својега пресветлог Симеона, обложио мирисном смешом 
стираком, која ће вечно да мирише, и његов ћивот из Хиландара онако побожно и свечано уз молитве недељама 
носио кроз села и градове до Студенице, да својом миром опомиње браћу на слогу, а народ окупља и вери приводи, 
толико сам погрешио што Радослава крунисах (...). Погрешио, Бога ми (...) Грдно погрешио. Како је све несигурно, 
Брате мој (...).

Трећој Ани бејаше одвећ малена мужевљева кнежевина. Навикла на свирку трубадура, игру и раскош, вукла га 
је по еленским и латинским дворовима, Дубровнику и Драчу. Вукла га је као мечку што Цигани вуку с вашара на 
вашар.  Не знајући добро женску ћуд, иђаше за њом као слепац за тојагом.  Успут га варала са ким је стигла.  У Драчу 
га умало не уби њен  љубавник, командант града.  Боже, саклони и сачувај.  Нема веће невоље, мој Доментијане, него 
кад женина сукња домаћину поглед замрачи. У таквом браку и кућа пропада, а некмоли држава...

Мој отац, премилостиви Симеон, говораше им на самрти: „Чувај сине, законе оца  твојега, не одбацуј поуке 
матере своје. Јер је блажен муж који послуша мене и човек који путеве моје сачува. Не помешај се са безумним. 
Исправи знање на разум, јер онај који кори зло, навући ће на себе мржњу, а онај који изобличава нечастивог, порећи 
ће себе (...) Покажи премудроме кривицу, и биће мудрији: поуку праведноме и продужиће ти примати је (...).

Тако Он мени недостојном рабу Божјем (...) Мудро, а наивно. Ја често не имах времена да се  са онима од којих 
судбина народа мојега зависи дуго погађам и памети их призивам. Е, и Радослава сам приморао да се са престола 
уклони. И њега сам замонашио. Замонашио, Бога ми. 

Тако ја: ако је у корист државе, помогнем да се ожени онако како је за добро народа најбоље. А и у монашку их 
ризу обучем кад ме на то прилике натерају... У монахе, него. Што даље од двора и власти. Нека у ’ладу, тишини и тами 
испосничких ћелија размишља, мудрије и премишља и каје се. Нека грди и псује ако му је воља. Слободан је, а руке 
су му везане (...) Мудро, а? (...)
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Видео си кад сам Владислава оженио и крунисао. Због њега и његовог таста Асана морали смо на овај пут у 
Никеју. Зар је то било за моје године, Сапатниче мој? Не, не жалим се. Свако мора свој самар да изнесе до краја. 
Мој ми није био тежак јер сам га за добро својега народа носио. Све има своју цену и све је променљиво. Само је 
Свевишњи вечан и недокучив. Имао сам срећу да ту истину сазнам у право време. Док бејах млад, Богу хвала. Неко 
то у старости, кад му то најмање потребује, спозна. 

У сваком учењу мора имати бар зрно истине за све људе који ће то учење чинити трајним. Научих то на двору 
стрица ми Мирослава, на коме сам често и радо у детињству обитовао. Ми смо на простору на коме се сукобљавају 
и преламају истине Истока и Запада и на коме ће се, мним, ломити вековима иза нас.  Богумила смо се, Богу хвала, 
ратосиљали. Једној вери се морало приклонити. Једној истини. А којој? Е, то је мудрост, мој Растко. Одабрати праву. 
Не погрешити. Отуда колебљивост наших кнезова и властеле – говораше ми премили ми стриц мој Мирослав (...) 
Разумео сам и опраштао им... Нисам им одобравао, зато сам их често у манастире отправљао (...).

Ужеже ли још једну свећу, Добри мој? (...) Јеси? (...) Ама ми нешто све тамнија ова ноћ (...) Умориле се очи као и 
душа ми... Не спавам, само сам капке приклопио, одмарам их (...) Спавај ти ако те сан мами. Ја ћу да причам, волим 
понекад да се чујем. Дуго неме разговоре водим у себи, па се уплаших да нисам оглувео (...) Не спава ти се.

Може један човек, снагом своје личности, умом својим и делањем својим да окупи и обједини народ свој. Може 
да га помете и закрви ако на зло ради.  Али шта је човеков век у времену? (...) Кад ован предводник нестане, стадо се 
оспе и вуци га ласно растргну. Народ који је трајан, мора да има неки стуб око којег ће се окупљати.  Ја сам тај наш 
стожер поставио у Студеници. Нека вас Мироточиви и Свети Симеон опомиње да у вери истрајете. Не буде ли тако, 
Сине мој, узалуд вам манастири које подигосмо. Узалуд цркве наше. Избледеће и Крмчије и све друго што написах и 
што написаше они пре мене (...).

Страх ме је. Страх, мој Доментијане (...) Бојим се ветрова који ће још дувати дуж наших сањивих Морава (...) 
Барбароса је с миром прошао, али ће наићи други, снажнији и лукавији, који се неће палцем потписивати (...) Бојим 
се и неких других Ана (...) Разумео си?

Звоне ли то јутарња звона или ја то студеничка у сећању чујем? (...) Тамно ми још. Ужегни још једну свећу, 
Помазаниче мој (...)  Ето, чуо си (...) Три Ане (...) Три Ане у дому Немањића (...)  Три.16  

 
                                                                

• Свети Никола •

Још за живота сматран светим, архиепископ мирликијски, Никола, названи Чудо-
творац, важи за једног од највећих византијских светитеља. Свети Никола је општи 
помоћник. Он спасава из сваке невоље: неправедно осуђене, заробљене, од смртне 
опасности, од буре (...).  Умро је 6. децембра 343. године. Његов култ раширен је широм 
света. Пред опасношћу од навале ислама, његове мошти су 9, односно 22. маја 1087. 
године пренете из Мира у тада православни, град Бари у Италији.

• Свети Великомученик Георгије •  

Легендарни избавитељ хришћана, рођен 270. године у Лиди, посечен 303. године у 
Никомидији по заповести цара Диоклецијана. У српском народу је његов култ изузетно 
жив и распрострањен, важи за помоћника и заштитника у рату.  Празнује се 23. априла, 
односно 6. маја и 3, тј. 16. новембра (Ђурђиц, када је спомен преноса његових моштију, 
положених у велелепни храм у Лиди).
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• Видовдан  •   

У хришћанском календару не постоји светац са овим именом. Српска 
православна црква ће га тек 1892. године  први пут унети као празник у своје 
календаре. Косовски мит, као најзначајнији знак српске народне свести, 
развијао се напоредо са паганским култовима старог словенског божанства 
Вида.     

   

• Преподобна мати Ангелина •    

Деспотица српска, снаха Ђурђа Бранковића и супруга деспота Стефана 
Слепог, родом Шиптарка, кћи православног кнеза Аранита из околине 
Елбанаса. Ангелина се по мужевљевој смрти замонашила у женском манастиру 
близу Крушедола. Умрла је између 1516. и 1520. године. Поштована и 
омиљена, па отуда названа Мајка Ангелина, празнује се 30. јула,  односно 12. 
августа.

• Арханђел Гаврило •

Један од осморице анђела познатих по имену. Чувен по блискости Божјем, 
весник три зачећа која црква слави Богородичино, Исусово и Претечино. 
Назива се и Благовесником, јер је на Благовести дојавио Деви Марији тајну 
ваплоћења. Од 9. века се 13, тј. 26. јула празнују сва  његова јављања и чудеса.

• Арханђел Михаило •               

Вођа и чиноначелник многобројног збора анђела који се деле у 9 
небеских чинова. Архистартиг Михаило је један од осморице анђела чија 
су имена позната. Као јуначки ратник и борац, светкује се као крсно име,  
Аранђеловдан, 8. односно 21. новембра.
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• Свети Димитрије •

Пошто је многе учврстио у хришћанству, бивши проконзул Ахаје, назван 
Чудотворцем, по заповести цара Максимијана бачен у тамницу, и, потом, 
избоден копљима. Свети Димитрије је патрон града Солуна. Димитрије се 
празнује 26. октобра, тј. 8. новембра, код нас познатији као народни празник 
Митровдан.

• Свети Илија •      

Старозаветни пророк Илија Тесвићанин у нарочитом је поштовању више од 
две хиљаде година. Разговарао је са самим Господом, а приликом преображења 
Христовог на галилејској гори Тавор у друштву Мојсија појавио се и Илија. 
По предању, био је жив узнет на небо огњеним колима, са огњеним коњима. У 
Срба је Илија, чији се дан празнује 20. јула, односно 2. августа крсно име, дан 
светковања у појединим насељима.

• Свети Јован Претеча •       

Ако се изузме Ускрс, затим 12 великих празника, Свети Јован је 
најсветкованији међу свецима. Рођење Светог Јована се светкује 24. јуна, 
односно 7. јула (Ивањдан). Нероткиња Јелисавета, жена пророка Захарија, 
родила је сина који доби име Јован.  Тридесет година живео је у пустињи. Смрт 
Светог Јована, коме је по заповести цара Ирода одрубљена глава, празнује се 
29. августа, односно  11. септембра. Празник Усековање се у цркви светкује од 
5. века.  Глава Светог Јована била је једна од најславнијих реликвија Цариграда. 
Главна улога светог Јована је била на Богојављење, када је у реци Јордан 
крстио Исуса Христа. Зато црква празнује спомен на Светог Јована сутрадан 
по Богојављењу,  7, тј. 20. јануара (Сабор Светог Јована Претече). Истог дана 
црква обележава и празник преноса десне руке Светог Јована из Антиохије 
у Цариград, а то се збило 956. године. Једна рука Светог Јована је сачувана 
захваљуући Светом Сави. Ову руку је Свети Сава набавио приликом путовања 

по истоку. Чувана је у српским земљама све док није посредством Јелене, супруге Лазара Бранковића,  године 1461. 
однета у Рим и дарована папи Пију II, а он је поклонио катедрали свог родног  града Сијене, где се и данас налази. На 
окованом реликвијару који има облик десне руке, стоји натпис на српскословенском језику:  „Пр’едтечева десница 
иоанова, пом’ени ме саву архиепископа ср’бскаго”.

OK9-szerb.indd   39OK9-szerb.indd   39 8/10/2014   11:56:55 PM8/10/2014   11:56:55 PM



40

• Света Петка •            

Светица коју народ празнује 24, односно 27. октобра, пореклом је Српкиња 
и у цркви се води као преподобна мати Параскева. Рођена је при крају 10. века 
у селу Епивате у Тракији. По смрти родитеља отишла је у Јорданску пустињу. 
Умрла је у родном месту. Касније се на њеном гробу дешавају многа чудеса.  
Књегиња Милица је 1396. године измолила султана Бајазита да пренесе 
мошти у Београд (Калемегдан). Сада се налази у румунском граду Јаши.

• Свети Тодор • 

Светац у особитом поштовању у народу, коме је посвећена Тодорова 
недеља, а у њој посебно Тодорова субота. Житија светих га знају као Теодора 
Тирона (регрут) који се у православној цркви празнује 17. фебруара, тј. 2. 
марта и пре суботе у ускршњем посту. Настрадао је 306. године приликом 
гоњења хришћана. Бачен је у тамницу и морен глађу, па је предат огњу.  
Кад је једном цар Јулијан Одступник  наредио да се  прве недеље  Великог 
поста храна попрска крвљу жртава принесеним идолима, посла Бог слугу 

Теодора цариградском архиепископу 
да му јави да хришћани не купују 
храну на пијаци, него да једу само 
кувано жито са медом. У црквеним 
обредима кољиво се употребљава од 
362. године. Култ Светог Теодора  је 
нарочито развијан од 16. века пошто су у манастир Хопово у Фрушкој гори 
доспеле његове мошти.

СЛАВА

Кнез Лазар је славио пророка Амоса (15, тј. 28. јуна)
Немањићи су славили Стефана Првовенчаног.
Карађорђевићи: Светог Климента, од 1890. године Светог Андреја Првозваног.
Обреновићи: Светог Николу.
Београд: слави Спасовдан.
 
Слава је опредељујуће обележје Срба. Слави се заштитник куће и породице на начин како су то чинили  и сви  

преци. Светкује како ко уме и може. Свака српска породица има своје крсно име. Слава није лична, већ породична 
светковина. 
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Слава се не мења и преноси се са колена на колено. Има породица које славе и по две славе годишње. Слава жене 
се назива преслава. На дан славе свештеник свети водицу и ломи колач с домаћином. За водицу се обично спрема 
тамјан, кадионица, свећа, вода и босиљак. Славски колач се меси овом водицом. У славском се обреду употребљавају 
свећа, кадионица, тамјан, читуља, босиљак, икона, кандило, уље, кољиво, колач и вино. Славски обреди и обичаји 
врше се за живе, за здравље, благостање, напредак живих укућана, а преко кољива свечар се сећа својих предака. 
Према томе, кољиво је за покој душе предака. Колачи се и посебно украшавају. На самој ивици колача је круг у 
облику троструке плетенице. После ломљења колача следи дизање у славу или напијање у славу. Наздрављање је 
посебан славски чин. У неким крајевима се на славу позива, у другима не. За ручак се припремају најбоља јела и пића, 
како би славу што радосније прославили. Свако се труди да госте што боље дочека и почасти. Слава се проводи у 
добром расположењу и често настаје  право  весеље.

Вук је записао много здравица, напијалица.
Од око 80 светаца који се славе као крсне славе, 

Светог Николу слави готово половина свечара. 
После Светог Николе, по броју свечара, долазе Све-
ти Ђорђе, па Свети Арханђео, затим Свети Јован, 
Митровдан, Света Петка, Свети Лука, Свети 
Трифун и други. 

Осим породичне, славимо и црквену, сеоску 
(заветну), школску славу. У давна времена биле су 
еснафске славе, док данас и цивилне организације 
славе своју славу, нпр. у Будимпешти Културно 
удружење (Српски клуб) и помашки тамбурашки 
оркестар  „Мешелија” славе Светог Трифуна.

Крсна слава је кандидат за УНЕСКО. Тим стручњака Етнографског музеја ради на обухватном истраживању 
крсне славе, као елементу културног наслеђа који представља основни део идентитета српског народа. Трагови 
славе назиру се код Трачана, Дачана, Илира, старих Грка и Римљана. Црквене каноне по којим се обележава дан 
породичног свеца прописао је почетком 13. века Свети Сава. О крсној слави прва сазнања датирају из 1018. године. 
УНЕСКО тражи да је обичај жив, да живи најмање у три генерације и да је дефинисан на једном простору.

Задатак: сети се, понови, потражи здравице за славу.
(Литература  „Народни обичаји,” (...) Београд 1981, 233–250. стр.)

 СРПСКЕ НАРОДНЕ НОШЊЕ

 (...) Формирање националних држава носило је са 
собом и потребу формирања националног идентитета. 
Један од битних облика испољавања идентитета су народ-
не ношње, постајале су препознатљива карактеристика 
једног народа (...). Национални костим је облик одеће 
одређених карактеристика неке етничке групе, али нису 
верне копије народне ношње (...). Народна ношња носи 
се у свакодневном животу, док национални костим 
представља манифестациони облик ношње (...). У изради 
народне ношње значајно место заузима народни вез 
(...). У косовском везу се уочавају византијски и српски 

?
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властелински средњовековни узори. У северним српским деловима има много утицаја барока (...) у приморским 
местима се откривају утицаји ренесансе и каснијег барока (...). Шумадијска ношња је најразличитија. Она је 
доживела бројне промене у друштвено-политичком животу српске државе. Ипак, сачувала је неколико сопствених 
карактеристика: чакшире тураче, антерију или копоран од сукна или чоје, јелек богато украшен, гуњ-крџалинац, 
шајкачу, итд.17

Народна ношња Срба у Мађарској
Мохачки музеј је своје експонате сакупио у следећим местима где живе Срби:

а) Мохач и околина: Мохач, Липова, Илочац, Борјад, Мечка, Сечуј, Мађарбоја, Медина, Шумберак, Виљан;
б) Бекешко-чонградска жупанија: Деска, Батања, Чанад, Нови Сентиван, Сириг:
в) Пешта и околина: Калаз, Чобанац, Ловра, Помаз, Српски Ковин, Бата, Сентандреја, Чип, Будимпешта.

Потражите на карти Мађарске наведене жупаније и у њима насеља кoја су наведeна у тексту.
Обележите на немој карти у радној свесци горенаведена насеља.

 „Карактеристични предмети код Срба су оглавала 
(конђа, капица). Младе Српкиње су носиле „рогаљ”. 
Конђе и рогаљи су били у складу са цијелом народном 
ношњом и сваки нараштај је имао другу конђу. У свако 
вријеме женске су велику пажњу посветиле кићењу 
главе (...) Богате тканине Срба користе 4 врсте основе: 
конопља, лан, вуна и памучна нит (...). Најстарији 
украсни елементи су линије, црте и пруге. При ткању 
су употребљавали црвену и црну памучну нит, основна 
боја је бијела (...)   
Српске бијеле тканине 

су сaткане од веома танке памучне нити и свједоче о финој изради: украшене су 
пругама и цртама различите ширине. Покриваче су украшавали шлингањем и 
бијелим везом, а крајеве су порубљавали хекланом или творничком чипком (...) 
Српкиње су биле добре ткаље, везиље. Пажњу заслужују дјеверски „отарци” 
и мараме, рогаљи и капице везене металном (срма, злато) жицом, израђени у 
народном барокном стилу. Народну ношњу су промијенили. Од некадашњих 
одјевних предмета сачували су подсукњу, кошуљу, прегачу. Горњу одјећу шију од  
штофа, тканина, свиле и баршуна. Новија женска ношња наличи на градску: дугачка 
сукња, затворена блуза, итд (...) Мушка љетна ношња састојала се од кошуље, гаћа, 
прслука, опанака и шешира. Зимска је шивана од штофа и тканина. Срби су  своје 
благостање радо приказивали и преко ношње: осим скупе одјеће од свиле и баршуна, 
дјевојке и младе су око врата носиле више низова дуката различите величине (...).

?
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(...) Посебно мјесто заузимају предмети везани за народне 
обичаје. Најприје треба споменути оне који су прављени за 
сватове с којима су дјеломично даривали сватове, а дјеломично 
украшавали сватовску поворку. Најлепши сватовски пешкир се 
правио за дјевера (...) Уобичајени пешкири су украшени утканим 
пругама или цртама (...) Текстил везан уз погребне обичаје исто 
је богат (...) Код покопа на црквени криж су увијек свезали двије 
тканине  (мараме) једну за свећеника, једну за кантора (...).”18

Ношња у Будиму  и његовој околини
Народно се одело већ одавно изгубило (...) старије жене још 

носе и то само свецем, сервијанку  од вунене материје, опточену 
чипком и са два дугмета позади. Раније су жене носиле убрадач, 
који се китио седефском иглом и перјем код ува. Сад се све убрађују, 
најобичније црном марамом.  

Под ношњом се подразумевају одело и накит. По оделу и накиту 
може се посматрати свака друштвена заједница. Одело и накит су 
део материјалне културе.   

 У Десци је створена радионица народног веза и ткања. КУД 
„Банат” је у сарадњи са Кнежевцем из Србије покренуо течај где 
заинтересовани могу научити златовез, бели вез, труковање. 

Прати информације о раду ове новонастале радионице народних рукотворина.

Народне ношње у српским крајевима развијале су се под турско-оријенталним, 
а доцније првенствено под европским утицајима. Сеоске ношње биле су претежно производ домаће кућне и 

сеоске радиности. Рукотвориле су их жене а понеке делове радиле и сеоске занатлије. Разликују се ношње динарског, 
приморског, центранобалканског и  панонског подручја.

Српска ношња у Војводини: међу хаљецима зимске кожне 
одеће  истичу се кожуси и грудњаци.   Капу златару – младина капа
– носиле су жене после удаје док не роде прво дете. Ове капе 
израђивале су се од домаћег платна и биле често украшаване 
златовезом.

?
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Богато украшаван оплећак (кошуља из три поле) носиле су жене и 
девојке.   

Ношње динарског подручја захватају пределе Српске Крајине, део 
Босне и Херцеговине, континенталне пределе Црне Горе и југозападне 
крајеве Србије. Народне ношње израђене су претежно од вуне (сукна). 
Женска одећа: ланена кошуља с рукавима, ткани вунени појас, прегача, 
зубун (врста дугачког прслука), хаљина с рукавима, црвена капа (за 
девојке),  а удата жена преко капе полагала је мараму. Мушка одећа: узане 
чакшире, прслук и краћи капут с рукавима (гуњ), ткани појас, плитка 
црвена капа, сребрни накит (токе за груди састављене од сребрних плоча 
или пуцади).

Ношње приморског подручја Црногорског приморја и 
Бококоторског залива користе домаће платно од лана, конопље и 
памука. Женска одећа: горња хаљина (дугачка сукња сложена у набо-
ре за коју је пришиван прслучић),  вунени или свилени појас, прегача, 
марама. Мушка одећа: капа, кошуља с украсним умецима, широке наб-
ране гаће, појас, прслук и капут дугачких рукава, око појаса  „ћемер” 
са две кубуре.

Ношње централнобалканског подручја (Моравска долина, 
Косово и Метохија, Рашка. Женска одећа: кошуља с богатим везом 
на рукавима, сукња отворена целом дужином, зубун (дугачак сукнени 
прслук с извезеним цветовима). Мушка одећа: шајкача.

Ношње панонског подручја: (централна Србија, Војводина, 
Барања, Славонија, Посавина. Женска одећа: дугачка набрана кошуља, 
вунена сукња, појас, прегача  (предња и задња), марама (или пеш-
кир с подлошком) или цветна круна и златовезна капа. Мушка одећа: 
кошуља преко гаћа, прслук, гуњ, кабаница, кожух с нашивеним 
украсима. 

Пажљиво погледајте снимке да бисте запамтили 
и препознали што више делова од мушких 
и женских српских народних ношњи.

Занимљивост
У Нишу је, за време турског господства, постојала и нарочита мода у облачењу, која је била мешавина грчког, 

цинцарског, нарочито турског и словенског утицаја. Мушкарци су носили чакшире са великим туром и пачалуцима, 
појас, фес и јеменије нарочита врста ниских ципела. Жене су пак носиле шалваре, јелече и ћурће, а на ногама плитке 
ципеле, путине, или папуче. Сиромашније су их носиле од обичне коже, а богатије рогаинл, лаковане, или у боји, 
обично црвене,  једренске.19
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 Г Е О Г Р А Ф И Ј А  И   П Р И Р О Д А 

БУДИМСКА И ПОМОРИШКА РЕГИЈА СРБА У МАЂАРСКОЈ 

Драгомир Попноваков у роману „Српска рапсодија” 
пише о насељавању Срба у Угарску.20       
  

Један део избеглица населио се уз пут у Суботици, 
Баји и Сегедину, други део у Шиклушу, Мохачу, Сечују, 
Пакшу, Кемледу (...) Фелдвару, Рац Алмашу, Адоњу, Рац 
Сент Петеру, Рац Крстуру, Рац Ковину и по жупанијама 
Стонобеоградској, Коморанској, Толнанској, Ђерској и 
Веспримској. Велики број Срба населио се и у Поморишју.

Калуђери из манастира Шишатовац зауставише се у 
Адоњу и у цркви Светог успенија положише свете мош-

ти Стевана Штиљановића. У Калазу су се  настанили калуђери овчарских и кабларских манастира. Јеромонах Соф-
роније из манастира Сретење и јеромонах Висарион из мана-
стира Благовештење; у Коморану Аксентије Хоповац и студе-
нички проигуман Василије; у Фелдвару калуђер Теофан из мана-
стира Хопово; у Јегри јеромонах Исаије Рачанин.

У Сентандреји су се настанили  патријарх Чарнојевић и 
јеромонах Кипријан Рачанин, као и калуђери из манастира 
Раваница, Крушедол и Хопово. Ту Срби подигоше скромну 
цркву, чатмару, на брегу поред Дунава, у коју сместише ковчег 
с моштима кнеза Лазара, књиге и црквене утвари из својих 
манастира. Велики број рукописа и старих штампаних књига, 
србуља, пренео је у Сентандреју Кипријан Рачанин. Иако је био 
у дубокој старости, окупио је око себе најписменије калуђере и 
са њима почео да преписује књиге за потребе српских цркава.

Властелини су давали земљу на коришћење досељеницима, 
а ови су се обавезивали да ће је вредно и поштено обрађивати, 
убирати плодове и своје обавезе према властелину и владару  
благовремено извршавати. Велики десетак давао се у житу, јечму, 
зоби, кукурузу, просу, а мали у јагањцима, јарићима, паткама, 
гускама, голубићима, меду (...). Контрабуција се плаћала новцем. 
Неки досељеници добили су на коришћење по 24 јутра земље, 
нешто винограда, воћњака и 8 јутара ливада за испашу стоке. 
Сељак који је толико земље добио звао се  „цео паор”  или  „цела 
глава”, а који је имао само половину од поменутог земљишта, звао 
се  „полуглавац”.

Потражи на карти Мађарске насеља 
која се помињу у тексту. ?
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ПРИРОДНЕ ОБЛАСТИ СРБИЈЕ

РЕГИЈЕ СРБИЈЕ 

Нови Сад

Београд

Приштина

Сомбор

Суботица

Кикинда

Зрењанин

С. Митровица

Шабац
Лозница

М. Звопник

Ваљево

Ужице

Прибој

Чачак Краљево

Крагујевац

Смедерово

Јагодина

Крушевац

Прокупље

Лесковац

Врање

Ниш

Неготин

К. Митровица

Панонски басен

Обод Панонског
басена

Старовлашко-рашка
висија

Шарске планине

Доњоподунавска
низија

Српско-македонска
маса

Косовска и Метохијска
котлина

К
арпатско-балканске планине 
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Да ли си препознао/-ла ове области Србије? Опиши једну од регија Србије. 
Испиши у радну свеску информације које су ти помогле 

да одредиш о којој регији Србије је реч.

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 м) 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.     

• Бање •

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

Најпосећеније бање у Србији су Врњачка, Матарушка, Нишка, Сокобања, Буковичка, Ковиљача, Пролом, 
Богутовачка, Јошаничка, Овчар бања.

Потражи бање на карти Србије.

?

?

?
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• Национални паркови •

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 средњовековних рудишта, старе воденице 

Шар планина – 34 средњовековне цркве и манастира, Душанов град

Златибор је једна од најлепших питомих планина Србије, материјални остаци прохујалих епоха од 
праисторијскик трагова до народног градитељства. Сачувано наслеђе налази се у Музеју под отвореним небом  
„Старо село”  Сирогојно. 

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

Фрушка гора је дугачка 78 км, широка 15 км са 
виноградима, воћњацима. 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 Ново 
Хопово потиче из 15. века. У 16. веку био је најзначајнији 
центар Срба с обе стране Дунава и Саве. У то доба Београд 
није имао школе, па су овамо долазили да се науче читању 
и писању. У 17. веку био је седиште Сремске епархије. Тад 
је развијена преписивачка школа. У 18. веку постојала је 
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школа живописа (руски сликари). Овде је 3 године боравио Доситеј (1757–1760). Манастир је страдао више пута. 
Палили су га Турци, усташе и партизани (од 61 иконе са иконостаса Теодора Крачуна спалили су 42). Од 1921. је 
први женски манастир СПЦ. Од 2005. поново је постао мушки.  У току године се одржава више црквено-народних 
сабора (Свети Тирон, 15. август пренос моштију архиђакона Стефана; Св. Никола и Теодорова субота). 

У  банатском месту Идвору 27. септембра 1854.  
године родио се знаменити физичар, проналазач  
Михајло Пупин (1854–1935). Истраживао је 
на пољу телефоније, радио-технике. За своје 
аутобиогафско дело „Од пашњака до научењака” 
1924. године добио је  Пулицерову награду. У 
политици је био присталица америчке демократије. 
Његова родна кућа с карактеристичним забатом 
у стилу сеоског барока данас је спомен-музеј. 
Грађена је у опеци, омалтерисана и обојена. 
Покривена је двоводним кровом са бибер црепом 
– данас меморијални комплекс Михаила Пупина.

Поморавље је пространа целина у Србији са 4 посебна 
дела: горњим, јужним, западним и великим Поморављем. 
Обухвата 25% територије Србије, три Мораве, Врањску 
котлину, Грделичку клисуру, Лесковачку котлину, Нишку 
котлину (...).

• Највећи српски природњак – Јосиф Панчић •

Јосиф Панчић је један од знаменитих 
Срба рођених на простору данашње 
Хрватске. Био је лекар по позиву, ботаничар 
по наклоности, први председник Српске 
краљевске академије. На Медицинском 
факултету у Пешти докторирао је 1843. 
године. По доласку у Србију 1846. године 
службовао је као окружни лекар у Јагодини, 
да би 1853. био постављен за професора 
зоологије, ботанике, минералогије и агро-
номије на београдској Великој школи и 
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то указом кнеза Александра Карађорђевића. Врхунац ње-
говог истраживачког рада представља откривање једног 
четинара (1875. на планини Тара, који ће по њему добити име  
Панчићева оморика. Поред оморике Панчић је у околини 
Ртња открио и рамонду. Током свог вишегодишњег рада 
открио је 102 и описао око 2500 биљних врста. Одликован је 
многобројним орденима: Орденом Светог Саве првог степена; 
Таковским крстом; Крстом друштва црвеног крста. 

Умро је у Београду 1888. године, а од 1951. почива у ковчегу 
направљеном од оморике, на највишем врху Копаоника који по 
њему носи име Панчићев врх. 

Јесте ли чули да постоји место у Србији где су 
сједињене Фрушка гора, Динара, Клек, Ловћен, Вршачки брег и Авала?

Први српски романтичар, поштовалац Вука 
Караџића,  Бранко Радичевић гајио је велику 
љубав и према ботаници. Свој најбољи хербаријум 
направио је од биљака са Стражилова. Умро је од 
туберкулозе у Бечу 1853.  године. Трошкове сахране 
подмирио је кнез Михаило Обреновић који га 
је стипендирао да студира медицину. Бранкове 
кости су 30 година касније пренете из Беча на 
Стражилово где и данас почивају. Том приликом 
најлепши венац, искован од сребра у Русији 
поклонио је црногорски кнез Никола Петровић, 
а две године потом подигнут је и споменик који 
је конструисао београдски архитекта Светозар 
Ивачковић. Тако се на Стражилову налази споме-
ник направљен од топчидерског камена и камених 
коцки са Фрушке горе, Динаре, Клека, Ловћена, 
Пљешевице, Вршачког брега и Авале.

   

?
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• Из привреде Србије •

Пшенична родна поља су у Војводини, Поморављу, Мачви, на Косову. Главно подручје производње кромпира 
је Драгачево. Познати „паприкари” су Лесковчани, а „љуто ћоше” се назива 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. Замрзава се и извози 90% произведених 
малина. Старе српске сорте крушке буле су караманка, лубеничарка, калуђерка. И виноградарство је стара грана 
пољопривреде. Први чокоти винове лозе засађени су у 4. веку пре нове ере на Фрушкој гори и у Смедереву. Данас 
има око 375 000 родних чокота винове лозе. Карловачки бермет, вранац, фрушкогорски бисер, смедеревска, 
прокупац, банатски ризлинг су позната вина Србије. Самородна, тамјаника, сланкаменка су познате сорте винове 
лозе и у Мађарској међу српским виноградарима.

У коњарству, познате ергеле су Карађорђево, Зобнатица код Бачке Тополе, Љубичево код Пожаревца. Јагодина 
је познат крај по гајењу ћурки.

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

Које привредне гране су развијене у Србији?

ПОПИС И СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ 
О СРБИМА

                                               1948. 2002.
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 периоду од пола века?

ПОПИС  2011. године  У ХРВАТСКОЈ
Статистичка слика о српском становништву у региону или још трају „ сеобе”

Број Срба у Хрватској од укупног броја који износи 4 284 633 њих 183 633 су Срби.  На претходном попису из 
2001. године Срба је било 201 631. Према званичним подацима из 2010. године у Хрватску се вратило 130 220 Срба.

?

?
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У Вуковарско-сремској жупанији живи 27 824 Срба (15,5%); у Осјечко-барањској 23 657 (7,7%) у Шибенско 
-книнској 11 518, у Задарској 8184, у Истарској 7206, у Личкосењској 6949.

У Хрватској се 190 143 житеља изјашњава да су православне вере, али има и 2391 Србин католик, 24 муслимана, 
350 протестаната, док 17 385 себе сматра атеистима. Са друге стране, међу Хрватима који су у великом проценту 
католици (86,3%) њих 16 647 се изјаснило да су припадници православне вере, а 124 811 себе сматра атеистима.

Српским језиком у Хрватској говори 52 879, српско-хрватским 7822, хрватско-српским 3059 становника 
Хрватске.21 

• Карактеристике Срба • 
( Јаков  Игњатовић  „Мемоари”, 480–482. стр.)

Срби су, уопште рећи, говорљиви, па тако и Српкиње (...) У Срба је тиха  конверзација ретка ствар, и брзо 
прелази у инат (...) Нестрпљива природа у нас не допушта лако да се ко у разговору мирно преслуша (...) то је 
симптом народног темперамента (...)  Глагољивост Срба нагиба се на говорништво (...) на демагошко говорништво 
(...) Србин је практичан (...).

   

• Српски народ •

Две темељне институције у историји српског народа биле су црква и држава. Без ових установа, по мишљењу 
Црњанског, не би се очувала српска национална свест ни национално биће. Истакнути државотворци су Стефан 
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Немања, Карађорђе и Александар Карађорђевић. Српска православна црква је током векова чувала и ширила 
духовну снагу српства у отпору према османлијској и  другим окупацијама. Од времена Стефана Немање и Светог 
Саве, Срби су, у сталним селидбама, подизали и остављали иза себе храмове. Црква је била чувар духовне снаге 
и када су неки од њих остали без верника. „Невидљиве су и огромне моћи наших напуштених цркава.” У кретању 
балканским просторима, српски елемент се препознавао по својим црквама и манастирима. То је био материјални 
и духовни траг њиховог живота, сеоба и смрти. „Где год постоје манастири, задужбине наших великаша, има и наше 
прошлости, наше историје, наше државе. Цркве наше и звона њина тачно и непобитно кажу докле је наш народ 
допирао и земљу крвљу својом залио.” 23

КЊИЖЕВНО ДЕЛО КАО ИСТОРИЈСКИ ИЗВОР 
ЗА СТИЦАЊЕ ЗНАЊА О НАЧИНУ ЖИВОТА

Масним словима издвојене речи објасни и уз помоћ сопственог знања 
и приложене песме (песника Милована Витезовића) причај подробније 

о историјској епохи, животу, судбини српског народа. 

1. Дедина прича 
 Дедина прича, овлаш призвук сете              
 Још на врату памтим куцавицу жилу
 Једном на Крфу, зване шеснаесте
 Србија и Срби беху у егзилу                        

 Слутим тугу птица кад остављају гнезда
 Птице и Срби знаше исту тугу да поделе
 Са провалијом између срца и звезда
 Кад у непознату јесен мораху да се селе

Наведи узрок, ток и последице Првог светског рата, судбину и страдање српског народа 
у Великом рату. Потражи на карти места која се вежу за значајније, славне и трагичне, 

догађаје у историји српског народа почетком 20-ог века. Причај о истакнутим 
личностима (Србима и странцима пријатељима Срба). Отпевај или научи 

по коју познату српску песму, које су  настале у годинама Првог светског рата. 

?

?
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2. Крајпуташ на извору
     Крај ове чесме што вам у жеђ точи
     И на ме овде одвојите очи
     Погледајте жалосна весељака
     Коме је тешка српска земља лака

3. Стари бог*
 У нашем светом и старом веровању
 Високо над нама бдео је наш Дабог 
 Бог дате речи    

 Када је васкрсао изнад нас  
 Христ је прогнао нашег Дабога  
 Бога дате речи    

 Дабог се склонио у нас
 Тамо му се склупчаном клањамо
 Тамо га дозлабога ниподаштавамо

 Кад погазимо дату реч

 У нама склупчан Дабог се
 Претвара у црва сумње

4.  Спаљивање Светог Саве
 Бејаше Турке мртвог га страх
 Спалише га и развејаше му прах
                                                                                                  
 Србију целу попаде прах
 А Турке стеже још већи страх
 Јер нам се светац премаче у дах

5.  Сеоба Сербије
 Најтежа је мисао о повратку
 Родна кућа све даља и даља
 С мирисом ивањског венца на довратку
 Сербија се низ путева ваља

 Светих Срба носе свете мошти
 Од цркве до цркве моле ти се, боже
 Да пакао на живе не вошти
 Сербија се одселитсја не может

 Тегле светиње, вуку кошнице
 Грудву земље, наду или коб
 Ко им умре да се прими гроб
 За свећу дукат скривен под мошнице’

* Дајбог – бог сунца
Перун – бог грома
Весна – богиња пролећа
Жива – „плодности”, живота
Морана – „зиме”, смрти
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 Кнежеву клетву, хлеб у зрну
 Стрпали су у простране своје коже
 Глуво доба и ноћ српску црну
 Сербија се одселитсја не может

 Гроб за гробом даље и од Срема
 Крст се прима, јаблан или стожер
 Већ су тамо где их више нема
 Сербија се одселитсја не может

8.    Ратни извештаји
Срби очајно бране Београд, 
у Тополи је седиште краљево
У Нишу су влада и скупштина, 
у Крушевцу јеванђеље Мирослављево

Немци су узели Београд, 
заузимају Шабац, Ужице, Ваљево
Ка Косову се повлаче Срби 
и јеванђеље Мирослављево

Бугари су заузели Скопље и Ниш, 
Немци запосели Краљево
Док се Мојковац још држи, 
кроз Албанију ће Срби 
и јеванђеље Мирослављево

6.  Таковски запис
 Иду Цвети
 Већ нам ваља мрети
                                                                                     
 Турчин роби
 Омча нас стеже
 Колац је у утроби
 Пита глава у торби
 Хоће ли преостати ико

 Милош нам нуди
 Проклет спас

 Ето мене, ето вас
 Чиниш волико
 Да гинемо

 Да гинемо, кнеже,
 Избија судњи час
 И последњој жртви
                                                                         
 И тако се дигнемо
 Чини нам се из мртвих

7. Апис 
 Никако да саставимо
 Библијска три краља
 А да бар сваког другог
 Не убијемо
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9.  „Манастир Хиландар”  (Ранко Симовић )
Шуми чемпрес, хучи море
Уз обале Свете Горе 
и мирише морска пара 
уз зидове Хиландара.

Ту векови обилазе 
к’о уходе шумске стазе, 
а монаси с кула мотре 
историјског тока смотре.

Ту Симеон, седе главе,
мудром руком сина Саве          
претаче све своје жеље 
у житија и повеље.

И оставља српско име 
а и српске земље с њиме, 
и потписе, и тапије, 
а да се зна шта је чије.

Векова већ осам тако 
светли као бакља сваком 
тај Хиландар из даљине 
као очи домовине.

10. Ђавоља варош24 
Богатац неки у Горњој Топлици вазда зебао за своју богатињу 

и по глави пребирао како би је сачувао да се не разврши. Умовао 
и расуђивао на сваку руку: ма, ничему се не досетио, већ накпосле 
упитао нечастиве да га они светују шта му је чинити. Ђаволи 
каоно ти ђаволи реку му да уда своју кћер за свог сина, па ћему сав 
мал уцело останути.  Послуша и’несретник, сакупи свате, крене  с 
младенцима цркви, кад у путу сви се у трен скамене поради грехотна намеренија. Ондак се у сваки кам стани по 
један нечастиви и на томе месту постане Ђавоља варош.

Прича се за ове сватове да се запајају својом нечистом водицом са тајновитог киселог врела у грму до којег човек 
не може допрети.

Мање познате речи:
Разврши – растрести, растурити, начети с врха
Каоно – као
Мал – имовина
Поради –због
Кам – камен
Стани- настани

Причај о својим доживљајима, о природним  лепотама Србије.?
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11. Нама сија25 
Засени деспота Стефана Лазаревића црква Раваница, задужбина оца му Лазара, те се зарекне да ће сазидати 

красотнију богомољу. Пош’ље перјанике у Приморје да му добаве вичне неимаре, а челнике у планину да изнађу 
удесно место за градњу.

Наскоро пристигну мајстори с мора и за три године подигну голем храм у Ресави: изнутра га живопишу златом 
и наресе срмом и биљуром, споља опашу дебелим зидовима и високим кулама.

Ово се зданије изнајпре именује Ресава, но народ, удивљен црквом што сјакти у злату, почне говорити:  „ Деспот 
сагради намастира да нама сија”, па се по томе прозове  Намасија.

После у Србији настану невољна времена, провале Турци, хрупе у Намасију, са олтара опљачкају злато, са зидова 
састружу златан прах. У Стамбол превуку деветнаест товара блага.

Сад наружена светиња више не сијаше и људи са те њене мане нујно говораху:
„Мана сија”. И још једама јој се предене име, назове се Манасија.
Село што ниче крај деспотова двора крсте Двориште; насеље које се рашири на његовом имању добије име 

Деспотовац.
Мање познате речи:
Удесно – одговарајући, погодан
Биљуром – кристалом
Срмом – чисто сребро
Наресе – украси
Сјакти – сјаји
Једама – једном
Нујно – тужно 

Разговарајте о задужбинарству код Срба кроз векове.

12. Стефан Грубач:  „ Пасје време”, 
Богданов салаш „Фантаст” (...) тамо иза дворца (...) има једна црквица. На улазу с леве стране пише: „Богдан 

Дунђерски, велепоседник бечејски и сентомашки (1862–1943). Богдан Д. до Првог светског рата имао је 2600 
јутара земље, а 1918. остало је свега 500 јутара (...) Његова љубавница Мара носила је чизме лети и зими, и јахала је 
коње. Дунђерски је Мару купио од свог ковача за 20 јутара земље, плус 50 јутара лично Мари. Био је од ње старији 
20 година. Огроман део својих средстава поклонио је Матици српској (...) У Пешти је био јако цењен па је чак 
и између два рата био почасни члан мађарског парламента (...) Најрадије се дружио са својим кумом, бечејским 
береберином Маринком Станисављевићем, и сликаром и побратимом Урошем Предићем. Са Предићем заједно је 
бекријао (гледали како голе женске скачу у базен поред дворца). Иконостас у малој цркви урадио је Урош Предић. 
(... ) Дунђерски се никада није женио, али је у Бечеју имао и другу љубавницу Мађарицу Марицу (...) Неки његови 
списи налазе се у Пољопривредном музеју у Будиму (...) до 1945. у ергели Дунђерског било је 1400 коња. У старој 
Југославији ко је гајио коње за војску, тај није плаћао порез (...) Славко Црвени је вратио коње на Богданов салаш. 
Сада у некадашњој ергели Дунђерског има око 100 грла. Црвени је успео да обнови и цео дворац. Дворац се зове  
„Фантаст” по једном расном коњу, првом носиоцу трипле круне код нас. На улазу у свечану салу дворца „Фантаст” 
пише: „Земља ће припасти радницима и сељацима. Карл Маркс”.

13. Радивоје Бојичић  „На ушћу двеју река испод Авале”
Хумористички и сатиристички водич кроз Београд и његову митологију је један од најдуховитијих савремених 

уметничких дела. Књига садржи искошен, али проницљив преглед дуге историје и разуђене географије Београда, као 
и лексикон београдског духа, карактера и појмова. Све то писац поставља наспрам имагинарног „светског” схватања 
Србије и Београда – произведеног крајем 20. века.

?
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• Наш човек у цркви • 

(...) али кад наш човек уђе у цркву, он то не чини ради себе, него то он најчешће другога ради. Да му покаже 
како ни ми нисмо од јуче. Да му покаже да смо ми знали да пишемо и читамо пре него што Запад појма није имао 
о компјутерима. Да му покаже како смо победили на Косову пољу. Да му покаже фреску светога архистратига 
Арханђела Михаила, чији су дан обележен црвеним словима преци нашег човека држали за крсну салву. Да му 
покаже где је крштен. Да му покаже где није венчан. Да му покаже где 50 година није хтео да уђе. Да му покаже одакле 
га последњих 10 година не могу истерати. Али, пре него што приступи олтару, наш човек ће прво купити свеће. 
Четири комада. Једну ће запалити за живе. Другу за упокојене. А две ће да понесе кући, јер струја често нестаје, а у 
цркви су свеће јефтиније него у самопослузи. Па, кад је већ ту. Онда ће прићи икони. И уместо да пољуби, погледаће 
гледа ли ико. Па, ако не гледа, онда ће доћи у искушење. Многи ће у последњем тренутку одустати. Али, биће и оних 
који ће са олтара однети неки динар. Скупоћа је. После тога ће стати пред иконостас (...) кад он узме да се крсти. Ту 
се никад не зна да ли користи леву или десну руку, два или три прста, обе руке истовремено, а на метанисању би му 
позавидела и свака модерна плесна група (...) и најзад кад наш човек прима нафору, неретко ћеш га чути како каже: 
„Лебац је добар, али би уз ово добро дошао бар један ћевап” (...). 

• Наш човек на славама • 

Духовно биће, како се другачије зове наш човек, с посебном пажњом негује култ светаца и мученика. Када нашег 
преподобног човека станеш запиткивати о житијама светаца, он ће о свакоме понешто знати. На питање шта зна о 
првомученику архиђакону Стефану, наш човек ће ти одговорити: „Свети Стефан пада 9. јануара и то је слава мога 
комшије Симе. Свети Стефан је познат по телетини на виноградарски начин коју овом делу Европе не припрема 
нико како је припрема Симина друга жена Рада (...) Ко је Свети Јован? Ништа лакше. Свети Јован је слава колеге 
Жике, који је по Крститељу добио име Крста, а зашто га сви зову Жика, то само Бог зна. Иначе, Свети Јован је познат 
највише по куваном вепровом буту с реном и јабукама које сваке године тањир да олижеш припрема Јоцина мајка 
(...) О Светом Сави наш човек зна више него о другим светитељима не само што му је Растко Немањић земљак, него 
и зато што је то школска слава. Основна Школа „Владимир Иљич Лењин” представља колектив који сваке године уз 
помоћ спонзора припрема и закуску за наставничко веће и виђеније родитеље, међу које спада и особа коју одавно 
познајемо под називом „наш човек”, а утемељивач српске државе и цркве се овде нарочито памти по рибанцу у рерни 
и по томе што парох на славу неће да дође док год ова ОШ носи назив по оном антихристу (...) Свети великомученик 
Георгије (...) преко целе године остаје упамћен по препеченцу са сремском кобасицом... Свети Илија ...громовник 
највише се поштује по погачи на други начин. (...) А Света Петка је слава фирме нашег човека и позната је по печеним 
препелицама с купусом. (...) Зашто Свети Димитрије пада редовно на Митровдан, наш човек не зна, али... се нигде 
не могу наћи такве русинске пирошке као што се могу наћи на слави код Жуће. (...) Ипак, наш човек највише зна о 
Светом Архангелу Михаилу, који није само слава Васојевића, међу којима он има толике пријатеље, него и већинске 
Црне Горе (...) мора да обиђе бар педесетак кућа у којима се Архистратиг слави, а да притом није сигуран да ли је 
Арханђео познатији по чорби од купуса с месом код Вуксана, по манастирском киселом купусу код Мила, овчијем 
буту на сељачки начин код Мома или по запеченом кромпиру код Блажа (...). Светог Николу и нашег човека везује 
Батајница код Београда, где се код прија-Љубице, као нигде на свету, једе штука у „мундиру” (...) Треба походити сва 
та места и треба издржати све те сате у великомучеништву, од којих су гастровегетативни проблеми нешто што се 
може поднети само кад је наш човек потпуно предан вери. И нади. Да ће до идуће године сви ти проблеми са чиром 
на желуцу некако бити санирани (...).

Поведите разговор о особинама карактера Срба данас.?
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   УМЕТНОСТ

ХРАМ СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЈА У ПЕШТИ

Српска црква у Пешти подигнута је на средњо-
вековним темељима. Црква из 16. и 17. века имала је 
посебно српско гробље на данашњем тргу Калвин. 
Пештански Срби су 1695. године тражили да им се 
дозволи да обнове цркву, коју су имали под Турцима, 
а која сада разорена стоји. Обнављање је завршено 
1698. године. Свечано ју је осветио сам патријарх 
Арсеније Чарнојевић. У углу дворишта је била школа 
и дом црквењака. 

Звоник је дограђен 1752. године, а свечана капија 
постављена је 1776. године. Унутрашње уређење је 
у потпуности пропало приликом велике поплаве 
1838. године (споља у зиду цркве је спомен-плоча, 
која обележава водостај приликом поплаве 3./15. 
марта 1838. године). Цело данашње унутрашње 
уређење цркве дело је дрворезбара Михаила Јанића 
из Арада. Слике иконостаса насликао је Карло 
Стерио. Најдрагоценије уметничко дело, везана 
плаштаница Христофора Жефаровића, налази се у 
позлаћеном оквиру. 

У протоколу венчаних светођурђевског храма 
у Пешти заведено је венчање „Светле Књегиње 
Јелене, кћери Светлаго Књаза г. Александра Карађорђевича” 
с Георгијем С. Симићем „из Књажества Сербији”.  Обред 
венчања је обавио 11. јуна 1867. године епископ будимски 
Арсеније Стојковић. Према сведочанству протокола 
кнез Александар Карађорђевић живео је тада у Пешти, 
у Липотварошу. Венчању своје кћери је присуствовао и 
кнез Александар са супругом Персидом. Поводом венчања 
кнегиња Персида Карађорђевић је богато даривала нашу 
цркву у Пешти. Поклонила је  сребрне и позлаћене венчане 
круне, скупоцену одежду за обред венчања, као и два велика 
сребрна свећњака.
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Из записника седница црквеног одбора  1858–1869 
(архивски рад објавио је Коста Вуковић)  знамо да је  
данашњи иконостас 1856–1857. године сликао Карољ 
Стерио, сликар грчког порекла. У другој половини 19. 
века обновљен је цео ентеријер цркве. Израђени су 
нови столови, нове празничне иконе, литијски барјаци, 
свећњаци и црквене одежде. Старе, сувишне предмете 
поклањали су сиромашнијим црквеним општинама 
(Адоњ, Ловра, Рацалмаш, Пантелија, Чобанац). 

Књегиња Персида Карађорђевић поклонила је 2 
сребрна свећњака за украс часне трпезе на блажену 
успомену и покој  душе своје незаборавне, рано 
преминуле кћери кнежевне Јелене. (фебруар 1868). 

Маја 1868. године „Његово високопреосвештенство и часна 
конзисторија на молебницу овдашње општине (...) архипастирским 
благословом допуштено је 1500 форинти на поправљање овдашње 
цркве, парохијалног и училишног дома, као и на регулисање 
порте и прочих потреба из црквеноопштинске благајне узети и 
потрошити”.
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Који су важни датуми у историји пештанске српске цркве?
Запамти и личности које се вежу за српску цркву у Будимпешти. ?

Основа црквене 
порте у Грабовцу

Тлоцрт манастира Ковин
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    СОШИГ 

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

 

Српско забавиште, основна школа, гимназија и ђачки дом  „Никола Тесла” представља једину просветну установу 
Срба у Мађарској у којој је језик наставе српски језик.

На територији  Будимске епархије Срби су већ од 18. века имали своје вероисповедне школе. Свака црквена 
општина у порти своје цркве изградила је и једну учионицу (школу) и стан за вероучитеља или свештеника. Све 
трошкове школе и учитеља сносила је српска заједница под строгом контролом школског надзорника Будимске 
епархије. На основу имовинског стања Школски одсек Будимске епархије за сваку српску породицу одредио је 
(прописао)  количину школског разреза. Настава је вршена пре подне у неподељеном, коедукованом разреду од 1. од 
4. „Пофторна” настава је трајала још две године у поподневним часовима за децу узраста 10-12 година. Предавали 
су се предмети: читање, писање, рачун и црквено појање. Најбоља оцена је била јединица. Школска година се 
завршавала јавним испитом у присуству надзорника. На дан православног празника деца су са својим учитељем-
појцем заједно одлазила у цркву и активно учествовала у појању.

Државне школе су се почетком 20. века почеле градити. Национализација наших основних школа, као и свих 
верских и културних установа у Мађарској, извршена је 1948. године. Тако су све српске вероисповедне школе у 
околини Будимпеште укинуте.

У Помазу је основана једна окружна 
Јужнословенска осморазредна основна школа са 
ђачким домом. Док је у српским вероисповедним 
школама најбоља оцена била јединица, у првим 
годинама новоосноване окружне школа највиша 
осена била је седмица да би се поново вратила петица. 
Директор ове Државне јужнословенске школе био је 
Миленко Милошевић. У ђачком дому деца су радила, 
сама су спремала своје собе, помагала су у кухињи и 
обрађивала су школску башту. Срби-Помазлије су за 
децу ове школе од велике баште направили спортски 
терен за рукомет. 

У Печују је 1946. године основана гимназија за ђаке јужнословенске народности. Обе школе су пресељене у 
Будимпешту на Трг ружа 1954. године. Ново име школе је  Српскохрватска основна школа и гимназија са српским 
наставним језиком. Године 1960. уводи се двојезична настава. Раздвајање на хрватску и српску школу почиње 1992. 
године. Самостална Српска школа почела је са радом 1. септембра 1993. Обнова, проширење простора трајала је 
годину и по дана од септембра 1995. до јануара 1997. године. Ово време заједно са Хрватима – проводили су у 
згради  у улици Фештетич.  На свечаном  „усељењу” присутан је био и председник Мађарске господин Арпад  Генц 
и министар просвете Балинт Мађар. Августа месеца исте године школу је посетио и Његова светост патријарх 
господин Павле. Почетком сваке школске године организован је јесењи излет у околне планине и јесењи концерт за 
грађанство. Ликовне колоније радовима и фреском Светог Саве обогатиле су школску галерију. Године 2008.  школа 
је добила име Никола Тесла. Године 2010. сликар Драган Мартиновић, аутор мурала у СОШИГ-у, оставио је свој 
уметнички рад. Од школске 2011. године уведена је и двојезична настава у гимназији.
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Наводимо посвете из Књиге утисака СОШИГ:  

Председник Мађарске Г. Арпад Генц: 
Szent Száva ünnepén, az első kenyeret megízlelve szívem min-

den melegével kérem Isten áldását az iskola hivatásának teljesíté-
sére, az ősök nemes hagyományának, Szent Száva hagyatékának 
megőrzéséhez szükséges hétköznapi hősiesség gyakorlásához 

(1999. január 26.) 

Председник Србије Борис Тадић, 2009:
Српска школа у Будимпешти је инспирација за сваког председника Србије због наше културе, идентитета, 

очувања језика на простору и наше историје, а не само мађарске. Узбудљив дан за мене и обавеза да помогнемо како 
би школа и у будућности постојала као подручје српске духовности.

Мр Јован Вуксановић, школски надзорник Министарства просвете Републике Србије:
Љубав људска све нас спаја. Она нема међа. Достојанствено и поносно чувајте језик и писмо народа коме по 

пореклу припадате.
    
  Профил и предност наше школе је локација. Наша гимназија и оба ђачка дома налазе се у центру Будимпеште. 

СОШИГ је једина српска народносна гимназија у Мађарској.
Наши ученици долазе из свих крајева Републике Мађарске и Србије. Осим Срба доступни смо за све 

заинтересоване који желе упознати и српску и мађарску културу.
Језик наставе је српски, али имамо и двојезичну наставу. За ученике који слабо владају српским језиком у гимназији  

је уведен припремни разред. Писмо у нашој школи је ћирилица. У дворишту школе имамо зидну слику  „ћирилице”. 
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У кабинетском систему се предају предмети, међу њима и историја и култура (народопис) српског народа. Школска 
слава је Свети Сава. У аули школе имамо фреску Светог Саве, а у дворишту на великој зидној слици, муралу,  
налази се лик Светог Саве. Дан школе је посвећен Николи Тесли. Православна веронаука се може учити. Додатна 
настава се организује на основу интересовања ученика. Ванчасовне активности су спорт, хор, фолклор, драмска 
секција, ликовна секција.  Најбољи ученици могу се пријавити на државно такмичење (ОКТВ) из српског језика и 
књижевности. Организујемо летње кампове. Гимназијалцима школска фондација додељује стипендије. За истакнуте 
резултате у учењу, владању и раду на пољу спорта или српске културе један матурант сваке године прима највећу 
награду школе „Ђак генерације.” Ђачко уредништво саставља школски лист „Гимназијалац”. Имамо побратимљену 
школу у Темишвару и у Земуну.

Школски аутобуси из околних места северно од Будима и из Бате свакодневно довозе ђаке у школу. И исхрана 
је обезбеђена у школском ресторану и бифеу. Добротворни бал је „јесења атракција наставника и ученика” наше 
школе.

Запамти што више података из историје и националног обележја 
ове једине српске средњошколске установе.

Традиције школе су: примање првака у основну школу, бруцошијада, полагање венца код Вукове бисте у Будиму,  
јесењи излет, обележавање божићних обичаја – чајанка, једно одељење или генерација припрема програм за школску 
славу „Свети Сава”, маскенбал, предаја матурских пантљика, Дан спорта и разоноде, опраштања, Ђурђевдански 
уранак – пролећни излет, школски излети, Добротворни бал и аукција слика савремених српских уметника 
приређује се ради помагања рада на очувању националног идентитета Срба у Мађарској, слави се Сретење – Дан 
државности Републике Србије и  Дан школе посвећен Николи Тесли.

НИКОЛА ТЕСЛА 
(1856–1943)

Уз помоћ извора из уџбеника и сопственог знања 
(истраживања) напиши писмени рад под насловом 

 
• Портрет Николе Тесле •

 
Никола Тесла припада изузетним људима који су својим делом обележили доба у 

коме су живели.
Рођен је  10. јула 1856. године у пограничној области аустријске монархије у 

Смиљану (Лика). Теслин отац био је православни свештеник.  Лика, као посебна 
територијална јединица, укинута је 1873. године и припојена је Угарској. У таквим 
условима Тесла тражи стипендију прво од Матице српске, а када је није добио, 
обратио се карловачком војном округу и успео је да је добије. Студира у Грацу, Прагу, 
ради у Будимпешти (1881–1882) у телефонској, а у Паризу у Едисоновој компанији. 
Године 1884. одлази у САД, оснива „Теслину електричну компанију.” Пожар му је у 
марту 1895. године уништио лабораторију.

?

?
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Све је почело када је помазио најмилијег мачора. Тада се десило чудо, појавиле су се варнице на мачоровим 
леђима. Никола је био опчињен. Најзначајнији Теслини проналасци су полифазни систем, обртно магнетно поље, 
асинхрони мотор, синхрони мотор и Теслин трансформатор. Његов систем наизменичних струја је омогућио 
знатно лакши и ефикаснији пренос електричне енергије на даљину. Од раних дана имао је способност да у мислима 
створи прецизну  слику проналаска пре него што га направи. Изумио је мотор и трансформатор наизменичне струје 
(у градском парку у Пешти индукциони мотор на бази обртног магнетског поља 1882. године). Саградио је и велику 
експерименталну радио-станицу.

Тесла је веома волео голубове који су га мистериозно привлачили. Имао је много тешких периода у животу, 
али и у њима није заборавио на њих. Хранио их је у хотелима у којима је одседао и баш због тога је смештаје тешко 
мењао.  Вреди споменути да му је неку животну инспирацију дала једна чудновата  снежнобела голубица која  је увек 
долазила код њега, ма где он био. Када је угинула, Тесла је наслутио да је то био крај његовог животног рада. 

Умро је у 87. години живота. На сахрани је свирао његов пријатељ, виолиниста Златко Балоковић, тада један од 
највећих виртуоза на свету, и то по Теслиној жељи, прво Шубертову композицију  „Аве Марија”, а онда српску песму  
„Тамо далеко”.

Данас се Теслина оставштина и урна с Теслиним пепелом чувају у Београду у Музеју Николе Тесле.26  
 

• Породично стабло његове родбине у Мађарској (Помазу) •

Димитрије Лупа и Софија Николић

Василије Лупа и Марија Калић

Петар, Светозар, Паулина, Јован, Веселин, Ана, Меланија 
   (1835–1916)   (Никола Мандић и Софија Обрадовић)и Паја Мандић   

                                                                                                       (сестра) Георгина Мандић и Милутин Тесла
   Марија, Милан     НИКОЛА ТЕСЛА
          Нађа         

OK9-szerb.indd   65OK9-szerb.indd   65 8/10/2014   11:57:27 PM8/10/2014   11:57:27 PM



66

• Цитати •

О Теслином животу и раду написано је много студија. Издвојили 
смо неке његове изјаве о себи и мисли, оцене његових савременика о  
„горостасу духа из Смиљана.”

1. Никола Тесла: „Једнако се поносим мојим српским поријеклом и 
мојом хрватском домовином. Осјећам се поноситим што сам потекао 
из витешког народа који је у непрестаној и љутој борби за европску 
просвјету и своје идеале, заслужио поштовање читавог свијета, а 
нарочито Америке.”

2. Скот: „Уређај Теслиног полифазног система представља  
најогромнији догађај у целој историји инжењерства.”

3. Моборнј: „Тесла је својим делом заробио мисли целе његове 
генерације.”

4. Игор Мандић, новинар: „Теслина галаксија: Онако као што 
је Мек Лухан Гутемберовом галаксијом назвао последњих 5 столећа 
типографске културе, тако ми данас живимо у Теслиној галаксији 
која се не може лако спознати, јер смо сви ми уроњени у електрично 
светло онако као што риба плива у води.”

5. Нилс Бор, дански физичар: „С дивљењем размишљамо о томе 
како је Никола Тесла постигао тако велика достигнућа и тако утицао 
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на земље с већим научним и индустријским развојем него на земљу свога рођења и младости, одакле је понео 
истраживачки и независан дух.”

6. Ламберт фон Биндер, аустријски инжењер:„Тесла је надишао границе своје егзактне науке да би нам прорекао 
оно што нас чека у будућности. Савремени Прометеј који се усудио посегнути за звездама.”

7. Едисоново мишљење о Тесли из  „Теслиног Дневника”: „Готово годину дана моје уобичајено радно време 
било је од десет и пол ујутро до пет ујутро следећег дана, и тако свакодневно. Едисон ми је рекао: Имао сам много 
марљивих асистената, али Ви сте без премца.”

8. Бехренд, амерички научник: „Кад би ми извукли из наше индустрије резултате Теслиних дела, котачи 
индустрије престали би се окретати, наша електрична кола и жељезнице престале би радити, наши градови били би 
у мраку, а наши млинови изумрли би и опустели. Његово дело је толико далекосежно, да је оно мрежа и ланац наше 
индустрије.”

9. Е. Џ. Амстронг: „Свет ће још дуго морати да чека на ум раван Теслином, по стваралачкој способности и 
богатству маште.”

ТЕСЛА ЈЕ ЗАДОВОЉИО РОМАНТИЧНЕ ЖЕЉЕ РОМАНА ЖИЛА ВЕРНЕА!
ТЕСЛА ЈЕ ГЕНИЈЕ!

СЛАВА МУ И ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ!

Занимљивост
У немачком граду Хусуму откривен је чувени „Плави портрет” Николе Тесле, за који је познати научник 

један једини пут у животу седео у атељеу и позирао. Током јануара 1916. године принцеза Виљма Љвов-Парлаги, 
екстравагантна мађарска аристократкиња настањена у Америци, иначе Теслина пријатељица, наговорила га је да се 
скраси у фотељи неко време.  Назив  „Плави портрет” настао је тако што је Тесла, коме се није допало осветљење у 
принцезином атељеу, направио сопствени светлосни аранжман и одлучио да позира под светлошћу јаких светиљки, 
филтрираној кроз плаво стакло.

У архиви Музеја Николе Тесле у Београду налази се око 70 000 писама између Николе Тесле и 7000 разних 
рођака кореспондената. Писма, писана рођацима  су писана у периоду  од 60 година, од 1882. до 1942. године.

Писма Николе Тесле, највећег Србина и космополите, објављују се у Години Николе Тесле проглашеној у СР 
Југославији, а која обележава 50 година од смрти једног од највећих електротехничара свих времена. Година 1993. 
значајна је годишњица и неких других догађаја тесно везаних за дело Николе Тесле. Године 1993. навршава се 
100 година од чувене чикашке светске изложбе на којој је Теслин полуфазни систем забљеснуо и кренуо на свој 
тријумфални поход у свет; пре 100 година почела је електрификација Србије која је уследила само годину дана после 
Теслине посете Србији и Београду у јуну 1892. године.27
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• Писма Николе Тесле Паји Мандићу •

Њујорк, 20. октобар 1893.

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

(....). Ако се овђе успије, новаца ћу стећи доста. На то не мислим ну мило би ми било кад би могао рођацима помоћи. 
Славе сам стекао више него иједан у мојој струци, тако ми сви кажу. Одлику за одликом добивао сам, то ме бодри 
и гони напријед. Ну неколико мисли увјек ми је пред очима. Кад би могао само једну практично развити, сав свијет 
широм би то осјетио. Здравље ми је прилично. Најгоре је што нема добра вина. Ја би га радо платио кад би га могао 
добити у малим флашама, јер у великим флашама незгодно је пошто мало пијем (...). 

 Мило ми је да су сви тамо здрави (...). Поздравите најсрдачније све (...).
     

                                                                     Ваш нетјак Никола

Њујорк, 17. маја 1894.

 Драги ујаче,
Ваше и Маријино писмо добио сам данас и, ево, са неколико речи да Вам се 

одазовем и то у преши, јер време је скупоцено. Немојте се бринути ради вина, 
дочепао сам се приличнога – некаков француски изум, добро није, али могло би 
и горе бити.

 Намеравам тамо наскоро и мило ми је да ћете бити у Помазу јер моћи ћу 
Вас тамо посетити.

 Послати ћу књигу Пери овај који дан а Вама шаљем један број великог 
магазина  „Центури” (столеће) у ком су преведене неколике Змајеве песме. По 
успјеху судим да сам тим мојим чланком више користио Српству него радом на 
пољу електрицитета.

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

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

      Ваш Никола

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

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

У Помазу, на бившем дому  чувене племићке породице Лупа 1994. године 
откривена је спомен-плоча великану електротехнике Николи Тесли.
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• Тесла28  •

 
(I ЧИН – лица)

Никола Тесла. Проналазач електричар, стар 44 године. 
Висок 6 стопа и два инча. Човек сух, коштуњав, снажан, лепе 
главе, с профилом грчких скулптура. Има црну, валовиту, 
меку косу, с оновременим раздељком на темену; меке, густе, 
рашчешљане, невезиване брке; крупне очи, с погледом као 
хипнотизера. Тесла је био скроман, али поносит. А каткад и 
плаховит. Према Американцима понаша се врло уљудно, али 
као странац. Глас му је био оштар. Све то не значи да Тесла и на 
позорници мора бити овакав.

(...) ја сам пацифист, то знате. Не заборавите, ипак, да сам и 
ја из једне земље где људи не воле претњу. Нити су бојажљиви. 

Навикли су на тежак живот, и борбу. Пре седам година, Ви знате, да ми је неко украо цртеже одавде. Знате и да 
ми се радионица запалила и да је изгорела, случајно, случајно. Па? Јесам ли се уплашио? То, што сам све изгубио, 
натерало ме је да још више мислим. Изнад свега земаљског. Смешно је да претите песницом. Нисмо деца, Чарлс. У 
мом завичају деца иду у школу, и по снегу, далеко. Десило се да и вука сретну. И да га каменицом убију. (смеје се) (...) 

Види библиографију за израду самосталног писменог задатка и ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ свог рада.

Литература за ПРЕЗЕНТАЦИЈУ портрета Николе Тесле: 
Брајковић Драгомир „Теслин појмовник”
Дујмов Драгомир „Воз савести”
Змај Јовановић Јован „Поздрав Николи Тесли при доласку му у Београд 1892.”
Ластић Пера „Никола Тесла”
Тако је говорио Тесла
Тесла Никола – преписка са родбином  
Никола Тесла „Проблем повећавања људске енергије” Београд, 2006.
Филип Шкилјан „Никола Тесла чаробњак технике” Загреб, 2006.
Горан Милекић „Никола Тесла” („Алманах” Сомбор, 1998.)
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