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CJ1ABA ПРАВОСЛАВНИХ ЗЕМУНСКИХ РИБАРА ДО 1941. ГОДИНЕ

ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ВЕРСКОГ  
ЖИВОТА У ПРЕДРАТНОМ ЗЕМУНУ

У прсдратном Земуну било je вишс всћих 
всрских мамифсстација које су биле всзанс за 
поједине парохијске цркве, православпс, римо- 
католпчке и евангеличке.1 Међу тим светкови- 
нама врло занимљиве су one које су одржаване 
при Свстоииколајевској цркви, најстаријсм 
мирском храму y гралу, a то су биле: храмопна 
слава 9/22. маја (Пренос моштију св. Николе, тзв. 
летњи св. Никола) и слава земунских рибара 
православнс всроисповести, наставл>ача пози- 
тивних традиција бившсг рибарског сснафа,2 ко- 
ји су сваке године 29. јуна/12. јула свсчано обе- 
лежавали лан својих цсховских заш титника- св. 
аиостола Петра и Павла.

УЗ ЗВ О Н А И П Р А Н Г И ЈЕ

О Петровдану, како ce краће назива овај 
празник, писала je и тадашЈБа београдска 
штампа јср je рибарска слава окупљала велики 
број грађаиа, првенствено Гардоша и Д о јб с г  
града. Осим рибара и члаиова њихових поро- 
дица слављу су присуствовали:

занатлије (бербери Јоваи Атанаиковић, 
М илутин Чавић, Васа Клевернић, Арсеније Ру- 
совац; бравари Павле и Тома Пантелић; кро- 
јачи  Јопан Блажон, Славко ЛепшановиН, Новак 
Петровић, М илутин Недељковић, Сава 
Кричковић; гостионичари Аркалије Бокалић, 
Душан Петковић, Пантелија и Марко Теодоро- 
вић, Стеваи Драгичевић BaKOiba, Никола Jla- 
лић Чова, Никола Атанацковић Тииа; месари 
Глиша Поповић, Димитрије Салаћанип, Сава 
Медан; молери Спасоје Стефановић, М ихаило
-  Миша Боровац; обућари: Стеван ПлавшиН,

Славо Ж ивић, Кајица Зарић, Никола Јавремо- 
вић, К онстантин Симић, Драгутим Булић; 
опанчари: Никола Прерадовић, Јован Георги- 
јевић, М иливој Поповић; папуџије Светозар 
Раиков, Лазар Злравковић, М илам Јовић, Ђорђе 
Марковић, Светислав Умичевић, Душан 
Оиачић; мекари Сава и Петар Петровић, Ђорђе 
Поновић; грађевински предузимач Јован 
Блаж ић Кирета; зидари Божидар Замфировић 
Гига, Никола Суботић Рапа; столари П авле и 
М ихаило Чутуковић, Пегар Угљешић, Свето- 
зар Крајовап, Н икола Иетровић; фотографи 
Никола и Бранко Рајшић; чизмар Теш имир 
КлајиН), трговци (Грк Н икола Пахани, Коста и 
Александар Стефановић, Коста М ишкић, Тео- 
дор Тоша Теодоровић, Стојаи Дивић, Сава Ба- 
јић, Гаврило Аћимовић),3 угледни опш тински 
званичници (гралоначелиик др Петар Марко- 
вић, гра;1ски саветник Бранко Дреновап, ipan- 
ски физици др Сава Неделжовић и др Ђорђе 
Чучковић), наставници средњих и основних 
школа (директор Коста Теодоровић, учитељ и 
Сима М илеуснић, Лазар Лера, М анојло Делић, 
Коста Петровачки, Стеван Лепш ановић, Нико- 
ла Вујчић), лекари др М илан Д рагутиновић, др 
Димитрије Поповић; аногекари Ж и во ји н  Ата- 
нацковић, Н икола Бенко; адвокати др Богољуб 
Бањеглав, др Н икола Соколовић; пош тански 
чиновник Павле Паја Јовановић, представни- 
ии месних установа (И рвени крст), организа- 
ција (Соко), удруже»Ба (Добровољци српске 
војске -  Рихард Викерт, Бошко Оница, Стеван 
Ж ивковић, Анлрија Дабижић, Никола Јовано- 
вић и лр.) и друштава (Срп. ратарска певачка 
задруга, Хумано друштво ’’Добра вол>а”).

Уочи славе, пре иочетка всчерњег бого- 
служен>а (бденија), осим прквсних звона (ма-
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МНОДРАГ A. ДАБИЖ11Ћ

1. -  Чланови Одбора за обиову барјака Српског рибарског удружења 1935. године. Седс (с л. па д.): рибар 
Никола Јовановић Дракула, рибар Сава Петровић Гсја. трговац Милам JcpcMHh Ћапа, нротојерсј Нранко 

IlayiiOBHh, учитељ К оста Петровачки. поштар Мавлс Симић, трговацСава Бајић; стојс (с л. на д.): 
гостионичар Никола Лтапацковић Тииа. рибар Гаја Стојковић, рибар Ђ уро Iloimh Г.регур. ирквсм.ак Бошко

Јанчић и рибар Тома Замфировић Гига 
1. -  Members of the board for ihe renewal of the flag of the Serbian Fishermen Association in Zemun in 1935 togcihcr

with the parish priest (Branko Paunovié ( + 1951)

jio, срсдље и вслико) na сутраш њи дан грађани 
cy подссћани и пуцњавом из вишс црквепих 
прангија (мале, срсдн>с и велике), којс су сс 
о гл атав ал е  с лесног платоа брсга Гардоша гдс 
су задуж ени за овај носао, обичпо парохијаии 
из рибарског круга: рмбар Пстар Днмитријс- 
вић (зв. 11сра Штруца), иадничар Душан Кузма- 
новић (зв. Рифлач) и други, који су за ман.у 
новчану макмаду изваи занадиог зила срсдн.о- 
всковиог утврђсња организовали и обављали, 
односио изводили пуцњаву. Доносили су свс 
што јс било потрсбио, лож и ли ватру y којој јс 
лежао Rpx иггицс (луга гвоздсиа ваљкаста, па 
врху зашиљепа шипка усађспа y дрвсну дршку), 
пунили прангијс сксплозивном смсшом (нрии

барут), затим лрвсним чсповима затварали 
љиховс горњс отворс и кад cy сс огласила 
нрквсна звона, штицом, односио њсн ужарсни 
врх сгавл.ап je y мали дон>и отвор прангијс. 
Тала cy y кратким иптсрвадима пасгајале ск- 
сплозије и пуци.ава јс одјскивала градом.

Су ф адаи служспа јс литургија, чссто ар- 
хијерсјска, од странс вишс свсштспика (парох 
прогојсрсј Бранко Пауновић (+1951), вс- 
роучитсјћ Христифор М илошсвић (Поп-Ри- 
ста), ироф. Григоријс Коистамтиповић, др Фи- 
ларет Гранић4 и др), уз асистснцију мсшовитог 
хора Срп. заиатлијскс псвачкс и просвстнс за- 
другс коју јс водио вероучитсл» Ј1ука Гаврило-
Biih.
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РИБАРСКА 
ИСКАЗНИЦА

I» Е TA R Ј. S PA I С
z-akupnik ribolova

ПЕТАР Ј. СПАИЋ
гакупник риболова.

2. -  Дозвола за риболов с мочстка ф идесстих година
2. -  Fishermen identity card of the fishing lessee at the 

beginning of the thirties

ТРОКРЛТНИ ОПХОД

Посдс богослужен>а y иркви, opt амизована 
je литија која je три пута обилазила око храма 
и која je имала свој редослед: црквеии барјаци 
(3 до 4) на челу, деца школска (обичмо ман>е јер 
je расиуст), олрасли мушкарци, есиафски бар-

јак и позивпи рибари, мсш овити хор с 
друштвеном заставом (барјактар бравар Ми- 
лаи ЋурчиИ), посноци велнког слапског ко- 
лача и славског ж ита (ко.љиво), ђани y стиха- 
рима (с јсдним ”зла гним крстом”, шест с чира- 
иима и шсст с рипидама), a између љихова лва 
размакнута рела иш ли су ђаци послужиоци 
спештеника y олтару (м ипис 1р а п т и  код римо- 
католика) с целинајућом иконом тог даиа (св. 
аиостоли Петар и Павле) и лругим  икомама, 
ручним звонцима и јсдан с котлићем с 
освеИепом водом и босил>качом (више струко- 
ва сувог босилжа y лоњем делу повезаиих 
ирвеио-плаво-белом или  црвеном траком) и 
служ аш чи свеш теници. Затим je долазило ”не- 
бо” које су 110сили млађи рибари, a иол и,им 
био je y раигу најстарији свеш теинк или, ако 
су били присутпи, епискои или иатријарх. По- 
рел четири мосилаца црквено!' пеба иш ли су, с 
обе c tpaiie, no три рибара с сснафским дупли-

На темељу ове исказнице дозвољено je
...............С а в и Ј Ј  е т  р  о  в  y. h y  ...Г е ј и
рибу ловити, y Mojoj закупљеној води y 
хатару општина Ст. Бановци, Нови Банов- 
ци и Батајница, т. ј. на Дунаву уз целу 
дуж од Петринаца до Бељарице, т. ј. до 
хатара Града Земуна.

Старо-Бановачки хатар придржајем само 
за мој алат.

Рибари, који раде удицама и струковима, 
дужни су, кад наиђе велики алат, удице н 
струкове склонити и подићи, док велики 
алат не прође.

Ову исказницу има сваки рибар собом 
носити, и на захтев чувара риболова или 
органа јавне страже показати.

Плативо y Ст. Бановцима или y Зему- 
ну, утуживо y Земуну.

П е т а р  Ј .  С п а и ћ
з л к у т т н и к  р и б о л о в л

3. -  Грсћа страма рибарске исказмице
3. -  The third page of the identity card showing that the 

lessee permits fishing to Sava Petrovié ( + 1959)
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МИОДРАГ Л. ДАБ11Ж1ГЋ

рима (стакдом заш тићена свстиљ ка са по јсд- 
ном запаљеном свећом), a иза неба -  угледни 
званичници: прсдседник политичке и црквене 
опш тинс, кум (домаћин) славе, присутно војмо 
лиие, прсдставниии организација, установа и 
друштава, и грађани и грађанке, одпосно сви 
остали.

Поссбио мссто y спсчамој мовории и слав- 
j b y  нримадало je rcjimkom  еспафском барјаку са 
сликом иатрона св. аностола П сф а  и Павла, с 
једне стране, и св. Пмколе, с другс страис, јер су 
рибари и н.ихов сснаф од давнина припадали 
храму св. 11иколс y  немосредној близини Дунава. 
To je најстарија 11арохијска ирква y граду и нала- 
зи ce y подножју Гардоша, дсла сгарог Земуиа са 
мриземницама и фшћарама рибара, лађара, ве- 
слара, iiMjbapa, ситиих заиатлија, иадмимара и 
лругих, наравио, скроммијих могућпости и си- 
ромашиијег имовног cTaiba.5

У току дуге прош лости рибарског цсха 
или ссиафа барјак, замраво н,сгов тскстилии 
дсо je нсколико пута обнављам. Послсдњи, са- 
даш њи барјак замењен je 1935. годнме кад je 
иосебии одбор на чслу с марохом Нрамком Пау- 
мовићем, поручио код тада иозиате радиоиице 
Ивковића y Повом Саду нови барјак одсветло- 
илавог броката. Овај тексгилии лео ce за пре-

РИБАРСКИ БА РЈА К

4. -  Рибарски барјак на Богојављенској литији 19. 
јануара 1938: међу мосицима су Милан Јеремић 

Ћапа, Сава Петровић Геја и Пстар Стојковић Шимер
4. -  Fishermen’s flag in the Epiphany procession on 

February 19, 1938
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5. -  Литија ok o  цркве св. Николс на дан храмовнс 
славе 22. маја 1962. Исмод црквенбг неба јс патријарх 

српски Гсрмам ( + 1991)
5. -  The procession going around the church of St 

Nicholas on May 22, 1962 on the day of the church Slava
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зептацију и иошењс моптира на стари горл,и 
металии део с крстом, симболичиим ’’златним 
шарапом”, голубом и разноврсним барокним 
украсима од кованог гвожђа, свс обојсмо злаг- 
ном бронзом.Ta двадела(м стални и брокатни) 
стављају сс, односно подижу на осам дугамких 
ирвено-плаво-бсло обојеиих копал»а(обле мот- 
кс), којс рибари називају штице (die Stütze). IIo- 
стављан je y порти цркве и два пута годишње 
мошен y опходњи око црквс (црквена слава и 
слава рибара) и y пеколико устал>сних и про- 
пнсамих литија које су пролазиле главним 
улицама града (Николајевска -  Главиа -  Го- 
снодска -  Вслики трг -  Кеј 5. иовсмбра па Бо- 
гојављеље -  Змај-Јовика -  Главма -  Карамати- 
на -  Ф руш когорска- Николајевска). Најимире- 
сивније и најпосећсније литије биле су Во- 
скресеније y рамим јутарњим часовима, Бого- 
јављемска кад je освећивана вода и Врбина, 
уочи празника Цвети.

Ношсње барјака било je наиорно за осмо- 
рицу рибара. Иарочито je то било тешко но- 
сиоцу вертикалпог копл>а, који јс једими имао 
тзв. дупли каиш прско леђа и рамсна. Ова на- 
порна дужност поперавана je физички јачим 
рибарима -  А нтону Чези, зв. Лаинман и стаси- 
том Петру Стојковићу, зв. Пера Шимер. У 
нешто лакшем положају била су два носиоца 
предм,ег дела и иоследњи, тзв. корманош, који 
je иггицом лодупирао главпи стубац.

Посебни напор за све био je кад je литија 
пролазила улицама с приземпицама (Никола- 
јсвска, Караматина, на нримср) кад je тсшки 
барјак требало сиуштати, тачмијс под нагибом 
провлачити испод ваздушних уличиих елск- 
тричиих жица којима су куће билс иовсзане с 
главмим водовима ма стубовима (баидере). Та- 
да су помагали учесници литије, ирвенствеио 
из редова рибара јер су са странс иш ли лајм- 
лађи (у раније врсме -  шегрти, они који су ри- 
барство учили као занат). Иза барјака иш ли су 
старији рибари, мајстори, љихови по.моћмици 
и рођаци који су били обично лађари, корма- 
ноши, морпари и који су с извесним поносом 
сматрали да припадају кругу рибара.

СЕЧЕЊЕ СЛАВСКОГ КОЛАЧА

После обиласка литије око цркве она ce 
заустављала y јужној и западној страни иорте, 
и код источног зида црквене зграде je обављан 
обред oceehejba славског жита и колача, y ко- 
јем je одреНену улогу имао и кум који je 
учсствовао y окретању и прссецању колача и

његовом даривању. Ночетком 30-их година, па 
пример, дар je изиосио око хиљаду па и више 
динара. И данас je y сећању тада присутних 
грађана слика кад je кум на колач ставЈБао вс- 
лику банкноту од хиљаду динара с ликом св. 
великомученика Гсоргија на белом KOiby. Си- 
ромашиији свет je после препричавао да je до- 
маћин осим осиовне обавезе (колач, жито и 
свећа) на колач стављао ’’ђурђсвдан”, како je y 
то врсме називана ова највећа, односно 
новчаница највише вредности.

Ирквени део славља завршавап je пригодним 
словом једиог од служашчих свештеника. 11осле 
je народу деЈиено жито с иарчетом славског ко- 
лача, често и понеко пиће -  вино или пиво.

Р И Б А Р С К А ЗА К У С К А

Позвами гости и свеш теници с кумом су 
затим прелазили y малу салу, заираво y скром- 
ие иросторије нскалашњс Српске основне шко- 
ле (основане 1745), и y »вој je приређена богата 
закуска. Држани су краћи говори и злравице и 
псвапа су многољетства (Ммогаја л»ета и 
Услиши, Господи, ж елапија маша). За столом 
су били  и старији рибари и изузетно помека 
жена из рибарских породица. М еђутим, може 
ce рећи да je увек била нрисутна већ старија 
М илкаБуровац која je била припрсмљ ена да на 
иеприметап иозив пароха Б. П ауновића својим 
продорним, отвореиим гласом отпева гостима 
популарпу рибарску пссму Свс ce ibnne зсле- 
ииле, аласкс ce белс... коју су ирихватали мно- 
ги присутни јер су je више иута чули, али je 
водсћи глас баба-Милке свс надмашивао 6

После ове прве туре гостију на ред су до- 
лазили  остали рибари и позвани грађани и сви 
опи који су учествовали y оргапизоваљ у слав- 
л>а и псллуживанЈу. Наравно да je на овој трпе- 
зи љубави, како ce то назива y прквеним кру- 
говима, атмосфера била слободнија и веселија, 
али су оргапизатори настојали да не будс 
нсжсљсних, пепримерених иопашања и речи. 
О ни који су били расположени да славље па- 
ставе, могли су то да ураде y оближ њ им кафа- 
иама и ресторанима (Код илаветне штуке, Код 
златног шарана, Код седам граничара, Код бс- 
лог медведа) и крчмама (Код седам чунова) и 
другим локалима.7

Требало би поменути да су слављу рибара 
православнс вере присуствовали и рибари и 
становиици римокатоличкс вероисповести с 
Гардоша и Дунава. Рибари католици су при 
цркви Блажене девице Маријс такође имали
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6. -  Рибари Гиг а и Joua Ф рлог y евом чуну nut . ie 
лона паДумаву. Фот. март 1963. годиис 

6. -  The fishermen, brothers Frlog, after fish catching in 
the Danube, March 1963

свој есмафски барјак зелснкастс бојс на једном 
копл>у и ирни барјак за iioi ребе. Они су споје 
натроне (св. аиостоли Нетар и llaRao) славили 
29. јуна, али je ова верска манифсстација била 
мпого скромнија.8

На онисани иачии обслежаван je дан 
заш титника рибара до ратнс 1941. годимс м, ка- 
ко je Bch  »аведеио, о славл.у су писале и та- 
дашље београдске и локалие новинс. Полити- 
ка je, иа пример, 13. јула 1930. голине забе- 
леж ила да су земупски рибари, уз пуцњаву 
ирангија ”на свечани начин прославили своју 
славу”, и да cy ce ”по традицији окулили мио- 
ги Земунци” и да je ’’носле сечења колача го- 
стима приређена богата закуска”.

У истој вести писало je да су своју славу 
прослављали и београдски рибари. "Црквсни

обрсд и сечен.е колача извршеио јеу кафапи 
Иорча где ce налази ссдиштс удружеља”, да je 
кафапа за ову ирилику била поссбно декори- 

сана" и да ce ”у н>у улазило кроз рмбарску 
мрежу”. Домаћик славе био je Милоје Лрачић, 
некалашм>и народни иосланик, који je и и т б и о  
иоселпик великнх риболова.9

И иа крају: кад je обнапл>ан сснафски бар- 
јак рибара (1935), израђеи je и иови ирин барјак 
ма јсдном коиљу, на којем су крст од сребрна- 
сте граке, срсбриасте ресе ио ивииама и изве- 
зени i ck c i : Српско рмбарско удружсн>е /Зем ун 
1935.

Прпи барјак je иошсн на сахрапама рибара 
и оннх ipahaiia који су својим ралом на било 
који начип залуж или рибаре (стални при- 
ложниим м вншсс'трукн кумови). To je било y 
,iyxy пређашњих премсиа ка̂ ч су есиафи били 
и нека врста религијске и организације узајам- 
ие помоћи y врсме болссти и лругих невол.а 
својих чланова. У случајевима смрти м.ихове 
с груковие оргаиизације (еспафи) би иреузима- 
1И бригу око сахранс н посмртнс остагке чла- 

иова иосили би до вечие куће.
У уводномдслу напедено je бројчапо стан>е 

рибара y пре i ходиим вековима. Греба стога за- 
бележмти стање до 1941. голиие и из разлога 
шго he послс гога опадати број припадника 
овог старог занимаи.а. Овакав гренд he бити 
иаставл.сн нослс 1945. годинс кад cy y зсмљи 
иочелс промепе y друип вено-екопомским ол- 
носима. Сгарији рибари су изуммрали, подм- 
латка мије било, гако да ce y моследн.им деце- 
нијама оног века може говорити само о неко- 
лико ирофесиоиалпих рнбара међу којим су 
Милош С. lîajnh (+1991) п срсдовсчни Петар 
Кнежевић (зв. Пера Шу.ма).

Рнбарски мајстори и рибари (мравославнс 
вере): Никола (и гостиоиичар) Атанацковић 
Тица, Грифун (и пил.ар) Лтанацковић, Никола 
A ia i i a t iK o n i ih  (зв. Пепица), Пстар 1>арковић, 
Сиасоје Бајић, Ћ ура Башић, Петар Нуровац (зв. 
Пера Ж ужа), И лија Гавриловић Демда, Ђорђе 
Дими rp n jc B n h ,  Коста Пгић (зв. Која Машица), 
Божидар (зв. Божа Л ила) и B o p h e  (зв. Ђока Ј1и- 
ла) Замфировић, Ћорђе Замфировић (зв. Ђока 
Гига) и Тома (зв. Тома Гига) Зaмфиpoвиh, 
Bophe и Никола JoBaiiOBiih Дракула, Никола 
Јоксимовић (зв. Хусар), Никола (и гостио- 
пичар) Лалић (зв. Чова), Јован (и лahap) Л>у- 
бипковић 11уба, Ђ ура I l o iu i h  Бретур, Илија По- 
no B n h ,  Сава l l e r p o n n h  Геја, прославЈБени до-
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7. -  Стара руралпа црквена школска иризсмница 
(1745) моред цркве св. Николе, која je y иериоду 
између лва para (до 1941) служила за одржавапл  
есиафских слава, пробс мсшовитог хора, седниис 

умрава и одбора и смсштај круинијег црквеног 
инвентара На лсвој страни je улаз y нскадашњу 

кафаму "Код иггуке” Стеваиа Драгичевића. Фот. 0. 
1970. годиме

7. -  The old church singlc-slory building at the church of 
St Nicholas in which, among others, guild Slavas were 

celebrated

бровољац српскс војскс y првом свстском рату, 
Лазар (и гамбураш) 11стровић (зв. Лаза Тепсли- 
пац), Гаја и М ихаило (зв. Миша Брља) Стојко- 
вмћ, 1 Icrap Стојковмћ (зв. Псра Шимер), Симе- 
011 Суботић Pana, Василијс ТеодоровиИ (зв. Ba
ca Рус).

Налимчари и номоћмипи: Пстар Димигри- 
јсвић (зв. Пера Штруца), 6paha Стеван (зв. Спи- 
да) и брат му зв. Мица (презимс нспозлато) и 
чувсни ’’донаујегер” Душан Лислов-Кузмано- 
вић (зв. Дулс Рифлач). 0

Рибарски мајстори и рибари (рнмокато- 
личке конфесије): Тома Алексић, Сгефап Бср,

I Icrcp, Фрапц, Петар (зв. Псра Шифои.ср), Фра- 
iba (зв. Маџар) Бихлср, Јосип Богиар Kanac, l ia 
n te  (зв. Паја Шокаи), Вемил, Стсван, Јосин и 
Иван (зв. Joua Шокац, стодар који je правио и 
чамце) Кузмаповнћ, Ђура, Павле и Тома Ме- 
њак, Ђуро, Стсваи, Фран>а (изучени зрговац), 
Јосии, Јошка, Фраља, Стјспан и Алсксандер 
Шаидор (и лађар) ГТаушак, Фрања Фрај, Марко, 
Ђура, Глигорије-Гига, Јосип, Фраиц, Павле, 
Фрања, Габрнјсл-Гаја и 11икола Ф рлог (Verlog), 
11авлс Фелај Борчании, Франц и Јохап (зв. Јоца 
С вилсни) Цихабср, А нтун Чезо (зв. Лаицмаи) 
и Ћуро Чсзо.

Власници тиквара: Ђ уро Паушак (1), Па- 
влс Кузмановић 1Ј1окаи с Николом Л алићем 
(1), Гаја Стојковић и А итун Чезо Лаицман, y 
извссмом односу и И лија Гавриловић Дсида 
(1), Сси Лсли, па Фрапи Грацер (1), Ђ уро Чезо 
( 1) и Фрам>а Бо 1 и ар  ( 1 ).

Закумци риболова на делу Дунава и Саве: 
П етарС ирбу (власник дрварипа), Петар иадво- 
кат Ллександар II. Cnanh, Павлс Мецгср, Сеи 
Лсли, Никола А гапацковић Тица, Фра1Ба 
Паушак и Драгап Момировнћ.

Власник чамаца: К оистаитин-К ојка Си- 
мић који јс чамце издавао приватхим  лицима. 

♦ ♦ ♦

Па описани начин ирослављан je Пстров- 
дап до ратне 1941. године. У врсме окупацмје 
слава није одржаваиа, a и Николајевска црква 
није радила. Послс ослобође»ћа обележ ава1БС 
празника било јс скро.мпије (нош ен јс барјак и 
обавЈћан јс обрсд освећем»а ж ита и сечоБе ко- 
лача). Почетком 50-их година, под утицајем новс 
власти, односпо рсжима, y обелсжаваљу славе 
учссгвују само вернини, ирвенствено жепс, који 
су потицали из рибарских породица.
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Н А П О М Е Н Е

1 Православмс црквс y Доњсм граду: Светонико- 
лајевска (срсдима XV1I1 вска), Светобогородичипа 
(1780) и некад контумацка црква св. Лрхангсла Ганри- 
ла (1786) y Градском парку. lia гардошком гробл.у јс 
храм св. Димитрија, тзв. Харишсва камсла (1876). над- 
гробма ирква трговачке породице Петровић-Хариш, 
која je служила за иосмртнс обрсдс и само бдемијем и 
литургијом обелсжаваиа јс храмовпа слава 7. и 8. ио- 
вембра кад јс даван и парастос ктиторској породици. 
У предграђу Горња варош јс Свстотројичипа ирква 
(1842).
Римокатоличкс црквс: Блажспе девиие Марије (1795) 
иа Велнком тргу, мекадашња контумаика црква св. Ро- 
ка (1836) y Градском иарку и црква св. Ивапа Крстите- 
л>а (срсдина XVIII вска, обновл>ена 1838) фрањевачког 
самостана На гробљу -  мала капела Жалосне Госпе 
(1811).
У предграђу Фраицтал била je ирква са Венделипа 
(1893), која je срушсма 1955. годипе. На фраицталском 
гробл.у (Бежаиијска коса) налазила ce капелица (1926) 
која je такође порушеиа.
У Доњем граду биле су две симагоге: јеврејско-сефар- 
дска (1871) y Ул. дубровачкој, коју cy y врсмс послсд- 
ње окупације порушиле тадаи>е власти. Друга je и да- 
нас постојсћа синагога ашкенаских Јевреја (1850) y Ул. 
рабнна Алкалаја.
Евангелици су имали своју верску општииу и 1928-30. 
год. саградили су богомол.у (ротонда) на раскрсниии 
Прилаза и Ул. Тошин бунар.
Ж. Шкаламера, Старо је з г р о  Зсмуна, књ. II. Бсоград 

1967, стр. 75-80; Зборник Franztal 1816-1944, Salzburg 
1984, стр. 218-233; Водич Зсмун, Београд-Земун 1984, 
стр. 7-11 и др.

“ Рибарскн сснаф крајем XVIII в. имао je 50 (48 
православних и 2 католика) чланова. Оми су снабдева- 
ли рибом становништво града и села које нису ма ре- 
ци. Уочи и y време великих постова риба je куповаиа 
и за Бсоград и н>егову околииу. -  Ј1. Ђелап, Зсмуиски  
в о јн и  комунитст, Београд 1967, стр. 42 и 50.
Године 1888. било je 11 рнбарскнх мајстора (обртни- 
ка), 17 помоћника (кал(ј>с) и 7 шсгрта. -  И звсш гај Ч о  
главарства гра д а  Зсмуна за уп р а вн у  1888. год и н у , Зс- 
мун 1890, стр. 63.

3 Наведена су имсна привредника који су највећим 
делом имали радње и радиоиице и који су прилозима 
помагали рад локалних удружења, међу којима je и 
Срп. рибарско удруже»>е, културно-просветних, ху- 
маних и других друштава. -  Р. Мамузић, Заиатскс славе

српских еснафа y  Зсм уп у и  !ш хови  бнрјаци, рад ВМ 8, 
Нови Сад 1959, стр. 233.

1 Филарет (Бранко) Гранић (1883 -  1948). патролог 
и византолог, нрофесор Философског факултета y 
Скопљу и Теолошког факултета y Бсограду. Често je 
боравно y Зсмупу(Ул. Караматинаб) и тада јеслужио 
литургију y Николајевској иркви.

5 Г>;фјак je иосле литије демонтираи и текстилни 
дсо јс ставл>ан y плитки, посебно урађеии сандук ква- 
дратне OCIIOBC, a метални део и штицс полагаки cy y 
дугачке сандуке који cy y некадашн.ој школској при- 
земници служили за седсње. После ослобођем^« барјак 
je мошен до почетка 50-их годима кад су пол утицајем 
атеистнчке власти рибари, заираво н.ихови малоброј- 
ми следбеиици ирестали да славе. Обележавам.е Пе- 
тровдана преузели су иароси и жене вернице. По- 
служењс за служашче свештенике, чланове Мушког 
хора и ужи круг грађама обиовљено je почстком 80-их 
годипа мастојањсм ииж. Мирка Јеловца ( + 1986) и про- 
(јкгсионалиог рибара Петра Кмежевића (зв. Пера
III ума).

0 11ородица Вуровац имала je прнземницу y Иисо- 
кој улици 27. Мада je била под заштитом и словила као 
"најболлсачувами аутемтични примсрак тршчара ста- 
рог језгра Земуна", она ce срушила. -  Ж. Шкаламера, 
Сгаро јс з гр о  Зсмуиа, књ. II, Бсоград 1967, стр. 27.

7 У дворишту кафане "Код штуке" или "Код 
шарама" рибарн cy y поподневним часовима y вишс 
казанчића (котлић) кували рибл>у чорбу за вечеру.

8 Изјава рибара Антуна Чезо и Пантелије Дра- 
гичевића.

9 Политика, Бсоград, 13. јул 1930. год.
10 Душан Рифлач je, поред осталог. на зимски 

празник Богојављењс (19. јануар) скакао y хладми Ду- 
нав н вадио крст од лсда, који je после всрског обреда 
освећења воде (код ресторана "Венеција”), бацам y ре- 
ку. За учињеио добијао je no нску лару од учесника 
литијс.
За овај прилог аутор je користио и изјавс савременика 
реченог периода и проверавао податке и своја cchaiba. 
Дужност налаже да захвали: Антуиу Чези (Земун 
1904), Ивану П. Кузмамовићу Шокцу (Земун 1908), 
Пантелији С. Драгичевићу (Земун 1919), Фрањи П. 
Фрлогу (Земун 1927) и Ружици Дабижић, рођ. Симић 
(Земум 1892-1993), Маргарсти Фрлог-Рамковић ( + 1994) 
и r-ђи Блаики Спаић, рођ. Берковић.
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Miodrag Dcibizié !

SLAVA O F  ORTH O DO X ZEM UN FISHERMEN C ELEBRATED UNTIL 1941 A  
CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF RELIGIOUS LIFE IN PREW AR Z E M U N

In Zemun, once a separate town and tcxJay a com
munity within the city of Belgrade, used to be held a 
series of manifestations which were linked with parti
cular parish churches: Orthodox, Catholic, Protestant 
and Jewish places of worship. Among these festivities 
particularly were marked those held at St Nicholas 
church, the oldest non-monasterial church in the town. 
ITiese were the Slava of the church on May 22 and the 
Slava of Zemun fishermen on July 12.

The Slava used to gather together a large number 
of citizens. Aside the fishermen and the members of 
their families, craftsmen, dealers and the repre
sentatives of the community, schools, various organiza
tions and societies participated in it as well.

On the eve of the Slavu the townspeople reminded 
their fellow townsmen to the festivity by church-bcl! 
ringing and mortar shooting on the neighboring hill. 
Next day the liturgy was said by several priests and with 
the participation of the choir. After the liturgy, a pro
cession was organized, which, in accordance with the 
established order, went three times around the church. 
An important place in the procession belonged to the 
big guild flag with the representation of the patrons (St

Apostles Peter and Paul) and the symbol of fishermen 
(golden carp) whose staves were carried by eight fisher
men.

When the procession was over in the churchyard 
was blessed the Slava wheat (wheat boiled and ground 
with added sugar, walnuts and vanilla) as well as the 
cake which were then distributed among the folk. The 
ceremony ended by a speach delivered for the occasion 
by one of the priests and so the religious part of the 
festivity finished. 1Ће priests, guests and older fisher
men went then together with the host of the Slava 
(godfather) to the church hall where refreshment was 
served.

Aside the fishermen of the Orthodox faith in the 
festivity also took part the fishermen of the Catholic 
faith, who themselves celebrated the day of their pa
trons -  June 29.

At the end of this paper there is a list of the Or
thodox fishermen (Serbs) and fishermen Catholics 
(Croats, Germans and Hungarians), who had the per
mission to catch fish in the Danube and Sava, as well 
as of the owners of fish kegs (immobile floating vessels 
for live fish possessed by dealers in fish in the Danube).
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