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ПРВА ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ КАО ШКОЛСКОГ ПАТРОНА

Данас, када ce враћамо нским заборављс- 
ним обичајима и празницима дубоко укореље- 
ним y народној традицији, зиачајно лам поста- 
је и н.ихово порскло и смисао. У највсћсм бро- 
ју  случајсва они су всзами за зиамеиите 
личиости и догађајс из националне историје. 
Ујелно, оии су и мсра општих историјских 
околности и прилика. Двоструко празновањс 
светог Саве, као ирквсне и свстовне, однсоно 
школскс славе доказ je њсгове непроцсњиве 
улоге y формирању и опстајању срнског на- 
ционалног бића. Црква врло рано почиње да 
обележава дан смрти овог свеца, док je школ- 
ска слава новијег латума.

Писац и хроничар Земуна лр Пера Марко- 
вић^ маволи иодатак да je 1812. године, када јс 
основан Српски нрквено-школски фоид y Зс- 
муну, по први пут увсден празмик Св. Саве и y 
српске школе, одакле ce, уздш иут на пајвиши 
степен нреиео и y остале делове Српства.2) Ово 
je утолико интересантније када ce има y виду 
да je Земун почстком 19. века cpc;muiiba тачка 
y овом дслу Војне Граиицс. Статус ’’Слободног 
војног ком унитста”, који je љеговим станов- 
ницима омогућио да ce несметано баве својим 
занимањима, и Београдски мир (1739. годинс) 
када ce грамица између Момархије и ’’царства 
иолумесеца” усталила на Сави и Дунаву, биће 
пресудни за н>егов економски и политички 
просперитет. To he, са своје странс, позитивно 
у гицати на културне приликс, које he чрајати 
и онда кал о привредно.м благостању неће бити 
ни говора. Специфичан положај, граница али 
и веза са суседпим Бсоградом и станов- 
ништвом јуж н о  од Саве и Дунава, определиће 
љегов развој. 'Гако he Зсмун делити судбину 
осталих делова Монархије nacejbenMX право- 
славмим живљем, нал којим je од самог момен- 
та њиховог доласка овде висио ”.чач уни-

jahejba” a прозелитизам владајућег като- 
личког клера утирао иут настојањима да ce 
под коитролу ставе и српске школе, као нсод- 
војиви дсо црквспо-иаролнс аутоиомијс. Кул- 
турно-иросветни токови и овде ce могу носма- 
трати кроз борбу за 04yBaibc самобитности и 
Tpajaiba y страном нациомалном и верском 
окружен»у. С друге cipaiie, близима и повеза- 
ност са национално сродним становниш твом y 
Турској iiehe остати без утицаја на земунске 
Србс.

У том погледу нису, свакако, без последи- 
ца били ни иолитички догађаји y врсмену о 
којсм говоримо; први српски устанак 
вишеспруко je утицао иа ирилике y Земуну и 
иа живот његових становника, посебно на 
бројчапо супсриорно, срнско становниш тво. 
Први зајмодавии и снабдсвачи оружјем и хра- 
ном усганика, били  су iberoBH трговци a нрве 
и иајпоузданије вести о догађајима y суседној 
Ц арсвини одавде нотичу и овде сс стичу. Везе 
са устаницима продубиле су ионако јака на- 
ционалма ocehaiba земупских Срба, на шта ау- 
счријске власти нису глсдале са одушсвље- 
ibeM.

У Земуиу релативно рано мастају установе 
за основно 06pa30B a»be  младежи, iu to  ce може 
приписати онштем развоју иросвете y монар- 
хији Хабзбурговаца, где носле 1774. године то 
постајс лржаппа брига y складу са принципи- 
ма ’’просвећсног апсолутизма”. До почетка и y 
првој деценији 19. вска настава за српске ђакс 
одвијала ce y школи код Николајевске црквс y 
Д о ^ м  граду (нодигнута око 1745. године), док 
je y Горњој Вароши (Јозефштат) после 1799. го- 
дине отворена школа за коју су његови станов- 
иици одобреи»е добили од митрополита Стра- 
тимировића. У исто време, y близини Богоро- 
дичине цркве било je откупљ ено земљиште, на
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којсм јс планирамо подизање још  једне устано- 
вс y којој he српска деца стииати нрва знаља. 
Ово такође свсдочи о лајтешњој новсзаности 
народа и црквс, нркве и иросвете; верски по- 
главари српског иарода били су уједно и њего- 
во политичко BOhciBO y коме je он гледао: ”... 
свога оца и вођу и искао од сваког новог ми- 
тронолита, иовоизабраиог, да му ce јавпо заку- 
не да he чувати веру мравославну и y њој по- 
стојан бити...”3 IIpRH учитељ и били су свеште- 
иа лица a прве школе насгају y близиии вер- 
ских средишта. Како српски учигел»и, за ра- 
злику од пемачких, нису биди плаћени преко 
држ авног ерара, то су средства пристизала од 
прилога родитеља учсника и ирквених нрихода.

Сама прослава св. Савс иптсресаптпа je ка- 
ко но личностн најмлађег Н емањиног сина, 
који je још за живота иостао светац, тако и мо 
низу митаља која ce y всзи са гим јављају. 
Ч иљ еница je да je м,егово дело времсиом код 
српског народа иод туђинском влашћу, ирера- 
сло y легемду ”... која je имала више снаге 
можда, »сго ibei OB нрквени рад за живота...” a 
његова прослава постала je ”... ирослава лацио- 
нална, нразник матерњсг језика, словенскс 
идеје, словенског јсдинства и маде y бол.у бу- 
дућмост, нарочито y нашим крајевима 
изложсли.м културном масил>у западних наро- 
да, ли  малобоЈБих, као господари, одТурака...”4

Једио од иитањ а везаних за ову нрославу, 
било je и iiHTaibe да ли ce свсти Сава свсткује 
и y римској цркви. У два узасгопна прилога y 
листу ”Ново време” земунски прота и писац 
Д и м и ф и је  Руварац даје нсгативан одговор и 
тумачеи>с како ce оио појавило. Босаиски би- 
скуп Ивам Томко Мрн>авић y свом делу "Rcgine 
sancitaiis Illyricanae foencu ditas", које je штамиано 
1630. године y Ватиканској библиотеци, 
уврстио je св. Саву међу свсцс ове цркве. Како 
je то иш ло y прилог јсзуитима, оии га иотом 
унесу y "Acta sanctorum", али ce највећи међу 
српским свецима ме налази y тзв. ри.мском мар- 
тирологијум у, што значи да ce и не слави код 
католика. Исти аутор овом приликом отвара 
један други асиект светосавске нрославе: док 
ce код Срба слави 14. јануар (по старом кален- 
дару) дотле га на Светој Гори и y Русији свет- 
кују 12. јаиуара. У вези с тим je и nn iaibe дату- 
ма Савине смрги, које je толико неизвесно да 
”пи о јсдном ирепориом питању из српске 
историјс мије тоЈжко конф овсрза као о годи- 
н и  смрти Светог Саве...”5 Тако ce узимају 1235. 
или  1236, па чак и 1237. годима, a помеиути ce 
аутор определио за прву, полазећи од тога да

су Савимм биографи, Тсодосије и Домсмтијаи 
иавели да je умро ’’пошто je субота прошла a 
иедеЛ)а иаступила”6 а тс je годние нсдсл.абила 
14. јануара”... који дан од како ce зиа слави 
српска прква као спомеп смрти Светог Саве...”7 
Најстарији извор за светковап>е 14. јалуара je 
’’Дечансков мјесјацсслав” при јевамђељу 
Дсчанског маиастира.

Посебмо je зиачајна и иитересантна ра- 
справа о ’’византинизм у” Савииом од др Тихо- 
мира Остојића8: ’’Византинизам! К олико хва- 
лилапа нађе овај појам и опет ce двапут толико 
кудилаца дигоше на љ, па ииак једаи од нај- 
већих Срба којсга je мајка игда родила, беше 
присталица византинизма! Да, главом Свети 
Сава, просветитсљ наш и учигељ, којега ових 
дана свс Српство слави и ирквемом и светском 
славом. Свети Сава je баш и положио мајмшри 
темелЈ грчко-визамтијској иросвети међу 
Србима. Ou je коиачио утврдио оио што ce до- 
тле колебало, он je стожер око којега ce про- 
светни правац сриског марода одлучно савио 
ма једму одређену страну да ју  вишс иигде не 
остави. Просветни иравац грчкога хришћап- 
ства који je join и дамас тако моћан y српском 
народу, ou je утврдио, ои je извојевао самостал- 
иост српске цркве, која јс била духовна држава 
и одбраиа народу, иош тоТурци униш тиш с по- 
литичку државу; ou je започсо и књ иж свносг 
која je y том правцу текла све до Доситеја, y 
свем православиом делу нашсг народа. IberoB 
рад je на векове умапред одрсдно правац рада и 
мишљеља српског марода. Ома сс (визаш  ијска 
просвета) ради близиие и размоврсних свеза 
морала срссти са српским мародом. Па кад ce 
пореди српско, ондаппве, варварство са визан- 
тннизмом, који je тек ипак хришћанство, омда 
нсма сумње да je то билајош и добит за српски 
народ. Нто то je омај Савин византинизам, да 
богме стотнну пу га прекупан y крви, и сузама, 
стотину пута усијан y огн>у сриских домова и 
задужбина српских владара...”

У комтексту свсга тога може ce посматра- 
ти y вођси>с овог свеиа y школе код Срба, јер  до 
тада онјс слављен превасходмо y иркви, a сада 
je уздигнут на још виши стспен и значај. Када 
говоримо о просветмим и кул гурним токови- 
ма не можемо a да не спомемемо од коликог je 
змачаја дсловање појединих личности. Једна 
од љих месумњиво je био и Јсфтимије Иваио- 
вић за чијс je име всзано устаиовљење Светог 
Саве као школског иатрона. Прота Јефтимије 
Ивановић (1773. Сем Миклуш-1849. М итрови- 
ца) провео je на месту протопрезвитера чи гав-

178



Г1РНА ПРОСЛАВА СВЕТОГ CABO KAO ШКОЛСКОГ ПАТРОНА

них 38 година. Прс свог службован>а y Зсмуну 
(од 1812. године до 1834. годинс) био je шидски 
прота, a y манастиру Кувеждин гдс je ђаковао 
манастирска слава био je Свети Сава, одаклс je 
сигурно дошао потстицај за љегово деловање 
y Земуну током 1812. год. После Зсмуна пре- 
мештен je y Вуковар a одатлс y М итровицу где 
je остао до краја живота. У заслугу му ce став- 
л>а буђење и неговање националне свести y 
свим деловима Српства гдс je боравио. У томе 
je следио свог претходника на месту земумског 
мроте Михајла Пејића, чије су симпатије за су- 
народиике биле иескривене. Сигурно je, исто 
тако, да je полршка и одобрељс за љегово дело- 
вање долазило из Карлована од митронолита 
Стратимировића, јер y супротном ис би му ce 
могло ставити y заслугу и то да je ’’школство 
српско под љим ироцветало”, имајући y виду 
најтешњу иовезаност ових двеју установа, та- 
ко важмих за духовпи онстанак срмског иарода 
под туђимском влашћу. Када je, иосле слома 
првог српског устанка јвсгов  несретни Вожд 
напустио Србију, прота Ивановић je отишао y 
Фенек и настојао да палог вођу духовмо опора- 
ви и умири јер  ”муке су његове биле страшне. 
У Србији ce чуо само писак и лслек наролни и 
звекет оружја турског...”10

Оншта крстан>а y Земуну y то врсмс била 
су п о г о д н а  за ib e r0 B 0  деловаЈБС  -  р е л а т и в и о  до- 
бро cTa»t>e цркве и просвсте и пробуђена нацио- 
нална свест земунских Срба, iipahcno економ- 
с к и м  благостаи>ем ЈБегових с т а н о в н и к а .  На 
иницијативу Јефтимија Ивановића дошло je 1. 
новембра 1812. године до оснипања Сриског 
нрквено-школског фонда a основни документ 
о његовом установљењу потиисали су, уз мро- 
ту, пароси Јелисије Петровић и Константин 
Ракић као и други угледни грађани Срби. По- 
себно je том приликом y 8. тачки Устава на- 
глашено да ce Савин-дан y српским школама y 
Земуну има увек и на исти начин прослављати 
и обележавати: спомињем свих нриложника, 
живих и мртвих, кратком бсседом y којој he 
један учепик изрећи захвалност свим ”фунда- 
торима” a y корист ’’науке и просвеш тенија”.1 
И y другом уставу црквено-школског фонда 
Срба y Земуну, који je донет 14 година касније, 
исто на залагаље проте Јефтимија a потписала 
су га 72 лица, регулиш е ce обелсжаван>е овог 
дана y српским школама на најсвсчанији 
начин. ’’Сриске новине” из 1847. године y броју 
8. дају приказ ове прославе y Земуну, истичући 
то као пример који би трсбало ла следе све 
црквсно-школске општине: ”На дан св. Саве

држи благочестиво обшество земупско нод 
предссдатељством господина протопрезвитера 
земунског y сали своју скупш тиму, коју y осам 
сати огласи велико звоио и сваког родољупца 
на скунш тину позове, где једно мушко Ј)аче 
сходним словом торжество отвори, па затим 
једио женско ha4c побудитслно слово изгово- 
ри. После булу две несме од деце ученика ipo- 
гателно одиојане, које ce на свстог оца Саву и 
добродјетели српског народа, који ce кроз то- 
лика бурпа времена y народности својој непо- 
вредиво и јуначки  одержао, вознесе. Сад један 
од куратора, којих има шест, школског фонла 
нрочита устав фонда и све родиољубиве при- 
ложпике, живе и мртве, са њ ини ирилози. По 
свршетку помуди г. предссдател» мрисуству- 
jyhe родољупце на жертводаније које ce под 
мојаљем мпогољествија преиоси... Кад ce при- 
лози приме, онда сва скуиш тима иде y пркву 
на Божаиствелу литургију . После службе 
Божијс поји ce ”Тебе бог a хвалимо” и читају ce 
молитве за добар успех српског просвештени-

Фоил je временом нарастао y зиачајну су- 
му из које je плаћено зидаи>е нове школске 
зграде код Богородичне цркве 1822. годиие y 
износу од 16 000 ф, док je остатак од око 3 600 ф 
послужио за оправку контумацке каиеле св. 
Архангела М ихајла.1

Богородичина црква y Д о »бсм  граду, где ce 
ово одигравало, иостала je седиште црквено- 
школске опш тине и фонда. Настала између 
1776. и 1780. године као једнобродна грађевина 
са нолукружном апсидом, певникама и барок- 
ним кубсгом, које je касиије замс»>ено звони- 
ком, била je највећи црквепи споменик y Зсму- 
ну и једаи од jiajRehwx y овом делу Срема. По- 
злаћени иконостас радио je Лксентије Марко- 
вић a иконе Арсеније Тсодоровић. Десна стра- 
на y иркви била je резервисана за земунске 
Грке и на тој страни налазио ce ’’орман” y ко- 
јем су стајала љихова црквсна лица a иза, y 
’’столовима” стари уважеии грчки грађани. 
"Ормани” и ’’столови” нрквеиих тутора и си- 
нова Срба y Земуну налазили су ce на левој 
страии y унутраш њ ости Богородичине 
цркве.14

Бсседа код прославе св. Саве y српским 
школама y Земуну увсдена je каснијс по осни- 
Baiby Српске црквеио-певачке задруге (1864. 
годиие) a постоји податак да заслуга зато  при- 
иада пароху Јоци Јовановићу.14 Сигурно je, 
међутим, ла je њен приход био намењен сиро- 
машмим ђацима и да je нпр. 1872. године он
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износио 650.01 ф као једаи од ”Црквсно-школ- 
ских фондова којима земунска правосдавиа 
онш тина рукујс”. 5 Иако јс непосредни повод 
мојаве бессдс код обележавања najuehei праз- 
иика y сриским шкодама, био материјадис 
природе, оиа јс врсменом заузсда важмо мссто 
и добида своју исдагошку, стичку и сстстску 
димснзију. Сачувана нам je она говорсна 19(H). 
годинс коју je састаиио Теодор Панић, учигсЈБ 
из Зе.муна. На нрвом месгу бидо je спомим>ање 
имена и дсла св. Саве: ”1 (оштоваии зборс, ево 
дођосмо из храма Бож ијсг y хра.м просвете да и 
овде прославимо успомсиу оснивача нрве 
српскс школе и мросвете. Узноссћи славу и 
хвалу данашњсм на нашсм светител.у, доказу- 
јемо ми, доказујс цео сриски народ да јс досто- 
јан  такових великана, као што бијаше св. Сава 
јср уме да цсии и уважава неизреиивс заслуге 
и жртве, које je св. Сава па олтар cpehe и на- 
претка српског народа прииео... ’’Следило je, 
потом, ређање псдагошких начела и савста ве- 
запих за правилпо формирањс личности дете- 
та: ”... Срие детињ е je као восак y који можеш 
утиснути  лик какаав xoheiii. Cpue детињс je 
као кљ ига бсз слова, као листић чисте неписа- 
ие (х)артијс на који можсш по вољи иапнсатм 
како добре и благотворне речи, тако н зле... 
Греше родигел>и који сав терег н задатак ва- 
ciiHTaiba стављају само на ш колу.јер дом родн- 
теЈБСки и школа ф еба међусобиода ce иомажу; 
главни и B ch u  удео y томе, пак, имају родитс- 
л»и...” Па крају речено je нешто и о путевмма и 
начииима одбрапс м очуван>а српског нацио- 
палиог бића: ’’Одржавајмо и чувајмо све one 
liaiuc леме и дивне српске обичаје који ce о св. 
Николи, БожиИу, Новом Љ ету, Ускрсу, Лухо- 
вима и др. нашим свстковииама обдржавају и 
које су нам наши дични ирадедови y амапст 
осгавили, да их као зеницу ока чувамо, јер су 
м ноги наши обмчаји са вером спојени, те ако 
м>их презрсмо, презрећемо и сами себе. Предај- 
мо y аманет деци својој славље свтосавско и 
све иаше најдраже светиње, које смо ми од 
наших славпих мредака чисте и светлс мрими- 
ли, наиме свегу веру прадедовску и поносно 
име српско, којим су ее они толико дичили...”16 
11итањима нрославс св. Саве y Зсмуиу бавио ce 
je и Збор српских учитељ а земунских (осмоваи 
1870. г одине) сваке школске годиме уочи праз- 
ника 14. јамуара. Замиспик Четврте рсдовне 
седиипе овог тсла, које je руководило радом 
српских школа, од 11/23. децембра 1885. године 
садржи детаЈђам опис предвиђеног програма, 
чије je  извођсњс било иремуштено галемгова-

пим ђакима. Овом прилнком сачињен je и из- 
бор декламапија: ’’Ћ укипо сф ад ап и је” од Јова- 
па ЈовановмИа Змаја, ’’Пссма о пссми” и ”Мо- 
лигва мале Даиице” од истог аутора, док je за 
крај било нредвиђсио читање ’’Пазара” (из ”Нс- 
вепа”)17

Песма, која je временом п о с т а л а  химпа св. 
Сави и део свих приредби мосвећсмих првом 
сриском м р о с в е т и т е Ј Б у ,  иремијерпо je изведе- 
на 1839. годиие y Сегедииу од стране слушала- 
ца ’’филозофије о причасиом” на хору с с г е д и и -  
скс нркве.1 Заслу1 а за т о  ирииада ондашњем
сегеидииском катихети Павлу Стаматовићу.

19 •Јован Ђорђевић , к о ј и  нам ово саопш тава y 
јсдном прилогу y ’’Брапковом К олу” пига ce 
који јс текс г старији и ко би могао бити аутор 
лене, дирл>иве мелоднје, али с поуздањем 
тврди да je ’’српски” текст већим дслом од Ста- 
матовиИа и наводи га фрагмен гармо, мрема 
cehaiby:

1. Ускликмимо с л>убавл>у све i и гел.у Сави, 
Српске иркве врховмој светител>ској глави, 
Тамо вемци, тамо слава
Где нам сриски иас гмр Сава,
Нојтс му Срби иссму и утројте.
2. Пуиа јеси кошмица, лрудол.убна Србмјо, 
Са свих сф ал а  сви Срби и ти љумки Среме, 
К нсбу главе подигните Саву тамо угледајте 
Саву гамо угледајте
Саву српску славу иред престолом Творпа.
3. Ој Србијо рођена сестро Херцеговиме 
Ти сал баци мили взор lia Савине дворове 
Там почетак српске славе,

Фрушка Горо краси сс телом Кпсза Лазара
4....................................

Вукашиме вране,
Царства сриског враже 
Уроша тн уби a зла не избежс.
5....................................

Србијо устани и лицс прохлади.
6. Ч етир’ стотин’ и чстрдесет девет лета20 
Ти y мраку почиваш и не вилиш свста,
Чуј нам вопл Саво,
Архијсрсјска главо,
И ирослави Србију и сву Србалију.
lia  крају he.MO приказати како j e  изгледала 

прослава св. Саве код Срба ван тери горије та- 
дашње Крал>евиие Србије. Свечаност јс 
одржапа 1904. годиие y Солуму, са срсдиштем
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на метоху Хиландара и срмској гимназији y 
Солуну. Аутор (”Хомо”) чланка из којсг смо 
иреузели податке21 истиче ово као свсдочан- 
ство о томе да y ”... Маћедомији живи срмски 
иарод и да ce вјерује всра православна...” Као 
гости били су нрисутни сриски конзул и ком- 
зули Италијс и Румуиије, ’’реформатори” којс 
су послале владс Русије и Аустријс, руски rh- 
цсконзул Разумовски, заступници валије Хал- 
ми-паше и митрополите Алексанлра и ммоги 
лруги угледни грађаии. Звамичии део просла- 
ве протекао јс иа највишсм иивоу те су ”... ови 
млади Српчићи и Српкин>ицс доказали да су 
чеда племснитог и за културу створсног наро- 
да... Локазашс да нису "Souvages Je Balkans" 
(’’дивљаци са Балкана”) како нас називају злу- 
ради и необавештени туђинци...”. Прослава je 
настављена и поподнс, али без странаца и љсп 
врхунац био јс ’’тријалог” измсђу иредставии- 
ка сриског народа из Босне, Максдоннјс (ми- 
сли ce иа територију -  Г.К) и из КраЈБевиис 
Србије. Аутори гекста и музике били су Шај- 
новић и Брож. Замочео јс ’’Босанац” са ослика- 
вањем стања свог иарода y Босни: ”...

Где ce некадДуш анов оро иад
Над зсмљом мојом поносно вио
Душман ce шири сад!

У сличном тону маставл>а Србип из Маке- 
доније:

Спутама y беди и вају и Маћедонија 
И М аћсдонија ивили y ропству и уздисају

Ал’ залуд пада браг ce не ccha брата!
Гледа га мирко како робује,
Крикс за iio.Moh ко да нечује...

И на крају љихов сународиик из КраЈБеви- 
не Србије:

Пије 6paho малаксала храбра мишца Срби- 
нова!

Јоште није пала нада оствареља сриских 
снова!

Јоштс љ уби братаи брата 
Само слога, слогс није!
Сложи.мо сс браћо драга,
Залечнмо тешке јаде 
Покажимо да од Срба 
Јоштс Балкам дрхтат знаде!...

Школска слава св. Савс, чији je зачетак био 
y Зсмуму лалеке 1812. године, врло брзо je пре- 
иета и y лруге земл.с где су Срби ж ивсли и 
добила смисао и значај који припада улози и 
месту Растка Нсмањића y националној тради- 
цији, духовној и магеријалној историји. Bch 
1823. годиие y Србији, где je увелнко одмакла 
наиионална и политичка еманципација, кнез 
Милош наређујс да ce овај светац обслежава по 
школама, a намесништво љ еговог сина Михаи- 
ла то законски регулиш е 1840. године; том 
приликом je усвојена иракса светосавске про- 
славе и y гимназијама y Србији. Када јс Ми- 
лошева држава добила територијално 
проширење за шсст округа, недуго затим увс- 
дсно je ’’1Ј1КОЛСКО торжес гво” и y тим крајеви- 
ма. Код српског народа северпо од Саве и Ду- 
иава, где врло рапо настају школе, Савим-дан 
je редовио обележаваи па иајсвечанији начин. 
С другс странс, a y прилог миш љ ењ у о ситуи- 
раности оваквих празпмка y одређено историј- 
ско врсмс, дан смрти најмлађег П емаљ иног си- 
на y нашим крајевима под туђинском влашћу
11рославл>аи јс на други мачик и с друкчијим 
смислом; он je ту и ва-пај поробљеиог и борбс- 
ии поклич за ствар народног ослобођс»Ба и ујс- 
ди>Беи>а.
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Gorduna Когас

THE FIRST CELEBRATION OF THE D AY OF ST SA V A  AS OF SCHOOL PATRON

'1Ћс personality and work of Rastko Nemanjié, the 
youngest son of the founder of the Serbian state, make 
certainly the foundation stone of the history and tradi
tion of the nation from which he derives. A person who 
rejected wordly might and temporalities which derive 
from it must have passed over to the legend. However, 
the first Serb Orthodox archbishop, founder of the 
Serb education and literature in those parts of our 
nation under the foreign domination became, as time 
went on, the essence of its entity, the testimony of its 
pcrsistcncc, which had to be discontinued by the bur
ning of the remains of St Sava at VraCar.

The Serbs in the Ilabsburg Empire were exposed 
to "finer" form of tyranny: the destruction of their na
tional and religious peculiarity by forcing the culture, 
language and religion of the ruling nation. If we take 
into consideration Zemun then this process is obvious: 
being since 1718 in the possession of the Ilabsburgs, as 
time went on, it got the form and ordering suitable to 
the outpost towards the neighboring Ottoman Empire. 
Through administrative measures migrations were 
channeled in order to prevent numerical superiority of 
the Serbs from the periods of war waging with Turkey. 
Aside this the Orthodox craftsmen were prevented to 
form their guilds, to finance the schools with Serbian 
language, which was exempted out of the state interfe
rence, and the policy of Uniating had the same forms 
as in the other parts of the Empire where the Orthodox 
Serbs lived. On the other hand territorial proximity 
with the Serbs in Turkey had advantages, but dangers 
too for state interests and it will give specific importan
ce and status to the town and to its inhabitants of 
"Graeco-Eastern" religion. When in the period of the 
First Serbian Uprising the closeness and solidarity of 
the Serbs on both sides of the frontier became appa
rent, special measures of protection were introduced, 
but at the same time the authorities tried to make use 
of this situation and extend their power over Karadjor- 
dje’ s Serbia as well.

Favorable position will be financial basis for cultu
ral education also to the Serbs of another religion in 
the state where the prevailing language was German 
and religion Catholic. Until the arrival of Jeftimije Iva- 
novié in Zemun, there were here several private tea
chers and schools for educating the Serb youth and for 
showing religious feelings of the Orthodox citizens the
re were church centers in the town. The closest links in 
religious and educational matters determined the sphe
re of action of the Zemun proto-Presbyterians and the 
head-pricst Jeftimije Ivanovié in particular is credited 
with the promotion of the education in Serbian schools.

The celebration of St Sava’s day, as of the highest 
school festive day had, aside moral and pedagogical, 
also its practical purpose. Reminding the people of the 
life and deeds of oneof the greatest historical persona
lities with the Serbs should have underlined his sacrifice 
for the matters of independent church and education 
and had also to induce all the participants to continue 
the work of Sava by giving their money donataions. As 
time passed by St Sava’s Day got in Serb schools the 
appearance and course which differed it from all the 
other festive days. A celebration was introduced after 
the Serb Church had been formed (1864) intended to 
give aid to poor pupils, as on that occasion donations 
used to be gathered. However, in essence it was the 
central part of the festivity when there were mentions 
of the Saint’s deeds and when the glorious past of the 
Serbs was revived to memory and when people were 
encouraged to continue to nurse everything that had 
saved the Serbs throughout the centuries, which goal 
could have been attained in the best way by correct 
educating young generations.

The festivity which came into being in Zemun, 
quickly went beyond the framework of the surroun
dings from which it derived, as well as of its original 
meaning. It was conveyed to all the parts of the Ser- 
bdom andit raised to the rank of the national festive 
day and so it became the way of showing national and 
religious peculiarity and endeavors to preserve it.
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