
 

 

 Електронске изложбе  

Библиотеке Матице српске  



 

 Библиотека Матице српске приредила је 178 

изложби у витринама. Од јануара 2011. године изложбе 

се презентују у електронском облику, у јавном каталогу 

Библиотеке.  

 Електронски каталози изложби се трајно чувају 

на CD-у и доступни су у Библиотеци, а заједно са 

штампаним каталозима досад постављених изложби и 

на сајту www.bms.rs.  

Библиотека Матице српске  



Изложбе БМС у 2020.  
 

(290) 9. јануар – 2. фебруар: Иван Алексејевич Буњин (1870–1953) – 150 година од рођења 

(291) 3. фебруар – 1. март: 800 година Номоканона Светог Саве 

(292) 2–31. март: Милан Кашанин (1895–1981) ‒ 125 година од рођења 

(293) 1. април – 3. мај: Јубилеји штампаних србуља:  

          500 година Псалтира Божидара Вуковића (1520); 

          460 година Зборника за путнике Вићенца Вуковића (1560); 

          460 година Октоиха Вићенца Вуковића (око 1560); 

          450 година Молитвеника (Требника) Јеролима Загуровића (1570)  и        

          450 година Служабника Јеролима Загуровића (око 1570). 

(294) 4–24. мај: Ђерђ Сабо (1920−1963) ‒ 100 година од рођења 

(295) 25. мај − 21. јун: 330 година од Велике сеобе Срба 

(296) 22. јун – 15. јул: Лудвиг ван Бетовен (1770−1827) – 250 година од рођења 

(297) 16. јул – 9. август: Сергеј Александрович Јесењин (1895–1925) ‒ 125 година од рођења 

(298) 10. август – 6. септембар: Миодраг Поповић (1920–2005) – 100 година од рођења 

(299) 7–27. септембар: Милан Савић (1845–1930) ‒ 175 година од рођења 

(300) 28. септембар – 25. октобар: Георг Вилхелм Фридрих Хегел (1770–1831) – 250 година од рођења 

(301) 26. октобар – 22. новембар: 250 година Штампарије Јосифа Курцбека у Бечу 

(302) 23. новембар – 13. децембар: Павел Јозеф Шафарик (1795–1861) – 225 година од рођења  

(303) 14. децембар 2020 – 3. јануар 2021: Фридрих Хелдерлин (1770–1843) ‒ 250 година од рођења 

  

 



Библиотека Матице српске  

 

 

 

330 година од  

Велике сеобе Срба  
 

                      Електронски каталог изложбе број 295  

 

                               Нови Сад  

                          25. мај − 21. јун  



Библиотека Матице српске  

 

Библиотека Матице српске је на основу грађе из својих  

збирки приредила изложбу поводом 330 година од 

Велике сеобе Срба. 

   

Електронска изложба садржи опис оригиналних издања  

и литературу са сигнатурама.  



 330 година од Велике сеобе Срба 

                                            

 

Аутори  

Ненад Станојевић 

Срђан Граовац 
 

Скенирање, снимање и обрада фотографија 

Мирка Свркота и Мила Дајевић 
  

 

Уредник  

Селимир Радуловић  



Било је сеоба и биће их вечно, као и 

порођаја, који ће се наставити. 

Има сеоба. 

Смрти нема! 

 

                             Милош Црњански 



     Велика сеоба је, истина, разредила број Срба у срцу 

српског царства, али је зато истурила српску културну 

стражу, многобројну и способну, из варварског дивљаштва у 

Турској ближе западном просвећеном свету. 

 

Никола Радојчић 



Библиотека Матице српске  

•     Историја српског народа обележена је бројним сеобама од којих је једино она из 

1690. у колективној свести нације остала упамћена као Велика сеоба. 

ФГ II 4729 



     И тих година беше велико зло по читавој земљи од амира султана 

Мехмеда. И велика невоља је владала хришћанским родом, беху велики 

намети и глобе по читавој земљи. Крећући се по мору и по сувом, све силе 

измаиљћанске летеле су као змије крилате на град Беч. Али, Господ се 

охолима противи. Празнославан везир се вратио, а војску му сву Угри мачу 

предадоше. И би велика невоља по читавој земљи. 

 

              Патријарх Арсеније III Чарнојевић  

(запис из 1683. године у манастиру Никољу) 



•      Током Великог бечког рата (1683–1699), војска коалиције хришћанских држава, 

Аустријске царевине, Пољске, Млетачке републике и Руског царства, постепено је 

потискивала oтоманске оружане снаге.  

Библиотека Матице српске  



     Године 7197 (1689) сабраше се Немци и Срби и Угри и дођоше сви заједно на 

велики Београд. И сметоше се сви Турци и сва Македонија узбуни се и сам 

Цариград и сва српска земља подиже се и побеже у планине и сви Турци 

бежаху према Цариграду. А српски војници који су били под Београдом у 

цесарској војсци, сви ти дођоше одатле и сабраше се заједно, и би војска 

велика. И разделише се на три дела, те се разиђоше по читавој српској земљи и 

уђоше у жесток бој с Турцима што беже и не беже. И тукоше се читавог тог 

лета и сву зиму, чак до пролећа, и паде са обеју страна велико мноштво без 

броја...  

     Ове године Немци заузеше Београд. 

 

Атанасије даскал Србин, 

Из летописа српских царева и војевању цара турског са цесарем хришћанским 

и о пустошењу српске земље  



•     Врхунац успеха у потискивању турске војске хришћанске трупе су постигле 1689. 

када су успеле да се пробију до Скопља и Вардарске долине. 

 

 

•     Локално српско становништво, после вишевековног турског ропства, војску 

хришћанских савезника дочекало је као ослободиоце, масовно ступајући у њихове 

редове. 

 Знамење Хабзбурга  Знамење Отоманске империје 



     И опет друге године посла цар војску на Турке. И сви Срби сабраше се на помоћ 

цару, те пођоше од Београда на сто врста и сретоше се с Турцима на реци Морави. 

И падоше Турци и пребегоше. И опет по други пут те године сакупише се Турци и сам 

везир дође са свим силама царским, те стадоше под градом Нишом. И ту дођоше 

Немци и Срби и поразише их ударцем великим веома и нагнаше их на реку и утопи се 

много Турака у води...  

     И многољудни град Скопље Немци и Срби попалише и разорише.  

 

Атанасије даскал Србин, 

Из летописа српских царева и војевању цара турског са цесарем хришћанским и о 

пустошењу српске земље  

 



• Суочена са нападом Француске, Аустријска монархија била је 

принуђена да већину снага пребаци на запад, чиме је фронт 

против Турака значајно ослабљен. 
 

 

 

• Пораз код Качаника 1690. натерао је Аустријанце на 

повлачење пред турским аскерима који су свирепо кажњавали 

локално српско становништво због подршке исказане 

хришћанској војсци. 

 

 

 

• Сведочанства о свирепости Турака брзо су се рашчула, а масе 

Срба у страху су кренуле у сеобу према Београду, рекама Сави 

и Дунаву.  
 



     Пред таквом перспективом, патријарх Арсеније, као и многи други 

народни представници, компромитовани енергичним радом на ослобођењу 

од Турака, нису смели дочекати турску војску, која се светила, нарочито 

устаницима када би јој пали у руке. Стога је патријарх, са црквеним 

представницима и најугледнијим и најимућнијим људима из народа – 

верујући, да је турски успех само привременог значаја – опет морао 

напустити своју резиденцију у Пећи и по највећој зими, штићен 

устаницима и аустријском војском, повлачити се, преко Новог Пазара и 

Студенице, за Београд, где је успео да стигне у рано пролеће 1690. 

 

                                                                                                  Радослав М. Грујић 



Изглед Београда уочи Велике сеобе Срба, 

гравира из 1685. године 

БМС IV 6759 



• Предвођени својим 

патријархом, Арсенијем III 

Чарнојевићем и 

свештенством, носећи 

мошти српских 

средњовековних владара и 

светитеља, рукописне и 

штампане књиге и друге 

црквене драгоцености, 

десетине хиљада људи 

напустило је своја вековна 

огњишта. 

БМС III 73662  



     У току оног дугог путешествија без повратка, налик на у Библији 

описане изласке читавих народа, није се могло ни назрети да је тим чином 

патријарх превео не само један део свог народа са Балкана у Средњу 

Европу, већ да су тиме, пре свега, омогућени свеколики друштвени 

преображаји, чије су плодотворне духовне тековине трајно присутне у 

националној култури. 

 

Динко Давидов 



     Средиште слике, које нам 

одмах пада у очи, а око кога се 

групише цео догађај, приказује 

нам седога патријарха како јаше 

на коњу замишљен и удубљен у 

неку тешку сету. Тик њега јаше 

Исаије Ђак, нагао се мало њему, 

гледа му у очи, а десну руку 

опружио мало, те тако изгледа 

као да хоће разговором да 

растресе утучена и забринута 

патријарха.  

     Седо патријархово и врло црномањасто, преплануло лице Ђаково, показују два 

изразита типа, каквих ћете и данас видети у околини Косова, Пећи и Дечана. Па докле 

нам обе физиономије исказују сличности типа дотле у самим њиховим лицима 

налазите два сасвим супротна психолошка момента, у којима се баш и огледа дубина и 

разноликост идеја, које ову двојицу покрећу... 

Драгутин Илић 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=numerated&id=4255&m=2#

page/174/mode/2up 

 

 

Сеоба Србаља под патријархом Арсенијем 

Чарнојевићем, Паја Јовановић 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=numerated&id=4255&m=2
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=numerated&id=4255&m=2


     На челу коњице истиче се 

пластична и изразита фигура 

војводе Монастерлије, са чијих 

груди одскакују сребрне токе. Он 

јаше на плаховитом белцу, пун 

витешка самопоуздања, изразита 

лица, оштра погледа и стаса, који 

је као камена статуа опкорачио 

седло. Гледа право у патријарха, 

као да отуда очекује нешто... А 

пред свом овом групом, сасвим 

напред, испрсила се огромна 

фигура једног пешака, одевена у 

суро сукно, као што се и данас  

носи по Пећкој нахији, а пригрнута косматом бугар-кабаницом, под калпаком, с пушком 

на рамену, оружјем за силајем и рањеном десницом, која почива у окрвављену платну што 

му о врату виси. То мрко натуштено лице са дугим као повесмо брцима и хајдучким 

изразом ступа пред свима, те калаузи стазе и богазе...                

                                                                                                                                 Драгутин Илић   

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=numerated&id=4255&m=2#page/174/mode/2up 

 

Сеоба Србаља под патријархом Арсенијем 

Чарнојевићем, Паја Јовановић 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=numerated&id=4255&m=2
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=numerated&id=4255&m=2
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=numerated&id=4255&m=2
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http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=numerated&id=4255&m=2
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=numerated&id=4255&m=2
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=numerated&id=4255&m=2
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http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=numerated&id=4255&m=2


• Патријарх Арсеније III 

Чарнојевић је јуна 1690. године 

у Београду сазвао Збор 

црквених и световних лица на 

којем је одлучено да епископ 

Исаија Ђаковић оде у Беч и од 

хабзбуршког цара Леополда I 

тражи црквену аутономију и 

друге привилегије за Србе. 
 

 

  

БМС IV 6759 



БМС III 99889 

• Писмено 

овлашћење 

епископа Исаији 

Ђаковићу са 

Београдског сабора 

1690. године, са 

потписима и 

печатима 

патријарха 

Арсенија III и 

осталих учесника 

Сабора (Државни и 

дворски архив у 

Бечу) 



• Цар Леополд I је августа 1690. 

године дао Србима Прву 

привилегију, да би у наредних 

шест година издао још неколико 

важних докумената, којима су 

уобличене српске повластице у 

његовом царству. 

БМС IV 4489 



• Привилегијама је допуштено 

да Срби у Аустријском 

царству сами бирају 

митрополита, који управља 

црквом, поставља епископе 

и наслеђује земљу оних 

верника који немају 

наследника. Уживали су 

слободу вере, право да 

користе стари (јулијански), 

православни календар и 

били су ослобођени плаћања 

десетка католичкој цркви. 

Р18Ср IV 16 



Р18Ср IV 16 

• У Одељењу старе и 

ретке књиге и легата 

БМС чувају се два 

примерка 

Џефаровићевог 

бакрорезног издања 

превода Павла 

Ненадовића на 

матерњи 

славеносерпски језик, 

у збирци српских 

књига XVIII века, под 

сигнатурама Р18Ср IV 

16.1 и РСр IV 16.2. 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/550 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/550


http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/pubid:3686/id:0 

Р18Лат IV 5/1 

• У БМС чува се, такође, 

примерак текстова 

привилегија које су 

издали цареви Леополд 

I, Јосиф I и Карло VI, а 

потврдила царица 

Марија Терезија. Ови 

текстови повезани су у 

једној књизи. Реткост и 

јединственост овог 

примерка је, између 

осталог, у томе што 

садржи документа која 

су колационирана и 

званично потврђена од 

највиших државних 

власти.  

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/pubid:3686/id:0


• Почетком октобра 1690. 

године Турци су поново 

заузели Београд, а велики 

избеглички збегови 

почели су да прелазе 

Саву и Дунав, крећући се 

и даље на север све до 

Будима, Сентандреје, 

Коморана, Острогона и 

Ђера. 

БМС IV 4489 



• Српске избеглице су путовале и 

по 40 дана, пешке и запрежним 

колима, или пловећи лађама по 

Дунаву, носећи са собом сва своја 

покретна добра која су могла да 

буду брзо скупљена и понесена. 

 

 

• Део избеглица је успут остајао у 

насељима Потисја и Подунавља, 

Срема, Бачке и Барање. 

 

 

БМС III 400313 



• Напуштајући своју отаџбину, са 

Косова и Метохије, из Јужне 

Србије и Македоније, Рашке, 

Шумадије, Поморавља, 

Подриња и Тимочке крајине, у 

Угарску је према различитим 

проценама пресељено од 30 000  

па до 500 000 људи. 

 

• Опустелу област Косова и 

Метохије населили су Албанци 

из планинских подручја 

Малесије чиме је етничка 

структура тог простора трајно 

измењена. 
 

 

БМС IV 6759 



• Вероватно су најтачнији подаци они који говоре да је у Угарску тада 

избегло 70 до 80 хиљада душа, од чега се само у околини Будима населило 

око 15 000 српских избеглица. 

БМС IV 4489 



     Повлачило се на све стране; сеоба се није одједном догодила; као што је 

трајала за целог рата, исто тако се није збивала на једном месту. 

Карактер ове сеобе је растрешеност; народ се није преселио једном 

одлуком ни вољом, он је на територијум друге државе прелазио кад су га 

генерали позвали, или кад је догорело до ноката... Главни моменат траје од 

почетка године 1690. до у јесен исте, а сеоба се кретала од Старе Србије 

до Сентандреје. 

 

Каменко Суботић 



• Део Срба продужио је мало 

северније од Будима до места 

Сентандреја, где је подигнуто 

шест православних цркава, од 

којих су данас сачуване 

четири, а једна од њих је 

Благовештенска црква. 

БМС IV 6759 



БМС IV 6759 

• Инсигније породице Чарнојевић 

БМС III 401532 

• Печат патријарха Арсенија III Чарнојевићa 



БМС III 73662 

• Силазак Светог Духа, 

празнична целивајућа икона 

из српске цркве Ваведење 

Богородице у Коморану, 

крај XVII века 
 



Коморан у XVIII веку, Српска православна 

црква прва слева 

БМС IV 6759 



БМС III 73662 



• Српски патријарх Арсеније III 

Чарнојевић (1674−1706),  

      рад Христифора Џефаровића,  

      Музеј СПЦ у Београду 

БМС IV 6759 



     Још одмах по доласку, крајем 17. века уз патријаршијски двор ту су се 

сместили калуђери манастира Раванице, Крушедола, Хопова и Раче – ови 

потоњи чувени „браћа Дрињани”, представници једног великог књижевног 

средишта, које је пренело своје делатности са Дрине на Дунав.    

     Књижевност је и овде, у Сентандреји, била насушна потреба – ваљало 

је ако ништа друго преписати довољно књига за црквене обреде, али се на 

томе није стало. Сам Арсеније III Чарнојевић (1633–1706) дао је најбољи 

пример. Под утицајем Чарнојевића јавили су се у Сентандреји и други 

списатељи, као Јеротеј Рачанин, писац једног од најзначајнијих српских 

путописа 18. века, који је боравио у Фелдвару на Дунаву, а у Сентандреји 

Кипријан Рачанин, који је при тамошњем храму Св. Луке основао књижевну 

школу. 

 

                                                                                                        Милорад Павић 



• Стихологија 

Кипријана 

Рачанина,  XVIII 

век, рукописна      

     књига БМС. 
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• Арсеније III 

Чарнојевић, портрет 

на икони Исуса 

Христа, из цркве 

Светог Архистратига 

Михаила у 

Острогону, сада у 

Црквено-уметничкој 

збирци у 

Сентандреји, око 

1708. године 

БМС III 73662 



     Поједини делови писма патријарха 

Арсенија III Чарнојевића руском царском 

саветнику Теодору Алексијевичу Головину, 

датираног 29. октобра 1705. године, 

одликују се снагом прворазредне пјесничке 

речи. Издвојене из ове епистоле, Миодраг 

Павловић их је са чврстим антологичарским 

и естетским  разлозима уврстио у своју 

Антологију српског песништва (1964). 

Кретање обескућеног народа по беспућима 

историје патријарх, као скривени пјесник, 

метафорички изједначава са лађом на 

пучини великог океана – што је чест  како 

средњовековни тако и барокни топос – 

потајно се надајући да ће тамној ноћи 

лутања угледати  свршетак.  
 

                                                          

  Душко Певуља  

(Поговор из књиге „О пустошењу српске земље”) БМС II 538889 

Антологија српског песништва: XIII–XX 

век/ [саставио] Миодраг Павловић 



     Растурени на великом, сразмерно ретко насељеном простору, без вођа 

изнад сеоских главара нижих војних старешина и неколицине епископа, 

повезаних само посредством далеког патријарха, потомци давно раније 

насељених Срба нису располагали знатнијом одбрамбеном снагом...    

     Ситуацију је изменила Велика сеоба из 1690. године, не толико тиме што 

је увећала број Срба, колико тиме што су они који су дошли са патријархом 

Арсенијем III били заштићени привилегијом и дипломом из 1690. које су имале 

у виду слободу вероисповести досељеника, њихову православну цркву и њену 

хијерархију. Разливена и житка маса добила је ограду и унутрашњу 

структуру, неку врсту скелета који је повезивао и држао на окупу надалеко 

растурене делове. 

Сима Ћирковић 
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Р19Ср I 209.1 



Писали су о Великој сеоби 



     Наш се народ, у својој прошлости, веома много селио, у већим и мањим 

размерама, и овим својим сеобама стицао и губио читаве области, али све 

те сеобе одигравале су се тихо и готово неприметно. Сасвим је други случај 

са сеобом од 1690. године. Ова сеоба, која је из основа изменила односе у 

двема нашим веома важним периферним областима, дубоко се урезала у 

памет целог нашег народа, а нарочито у Старој Србији и Војводини. 

 

Душан Ј. Поповић 



     Четири писца ипак су доспела до књижевноуметничког и ширег виђења 

сеобе и збивања која су је пратила. То су четири очевица и савременика 

сеобе. Прва двојица, Атанасије даскал Србин и даскал Стефан Раваничанин, 

пишу још у току трајања великог рата. Њих крај рата и не занима. 

Неуспели рат за ослобођење за њих се завршава великом сеобом.  

 

Ђорђе Трифуновић 



     Ово је било у дане господства светејшег архиепископа српског кир 

Арсенија, поклоника гроба Господња и свете несагориве купине. И сам 

свети већ споменути архиепископ од лукавих Немаца и Угара многа 

искушења, муку и напасти претрпе, али није имао шта да учини... (пошто 

је) таква изрека: Чија чаша, тога и Оченаш. 

     Писах године 1696, месеца маја 31. дан, у Ораховици. Простите, оци 

свети и браћо, молим вас, мене грешног скитача Стефана Раваничанина.  

 

                                                                                  Даскал Стефан Раваничанин 

 

 

 



     Пред толиким мноштвом народа ишао је светејши патријарх господин 

Арсеније Чарнојевић као Мојсије пред Израиљем кроз Црвено море. Онај је 

носио кости Јосифове, а светејши патријарх је водио христоимените људе 

преко славног Дунава и преносио је свете ћивоте са светитељима. И 

стигоше до у свету познатог града Свети Андреј. Ту патријарх подиже 

цркву и сви хришћани домове. И манастире саградише, а цркве са именом 

неколико светитеља. 

     Тамо су пребивали неко време.  

 

                                                                                      Јеромонах Ћирило Хоповац 

 



      

 

     Све до опсаде Ниша надали су се српски бегунци, у Београду и на обали 

Саве, да ће се ускоро вратити својим домовима, али на вест да је Ниш 

опседнут и да је војска, која је требала да спасе нишку тврђаву, отишла 

преко Дунава у Ердељ, ишчезла је ова нада и место да се врате кућама, биле 

су избеглице принуђене да прелазе Саву и да беже даље. Вицекомандант 

Коморана Ђорђе Замори тужио се средином октобра 1690. генералу 

Хофкирхену да су српски досељеници преплавили Коморан и околину и да 

непрестано нови долазе... 

 

                                                                                                             Алекса Ивић 

      

                                                                                                                                              

 

                                                                                                             



          

     У време сеобе 1690. године Коморан је био можда једина српска општина 

у тадашњој Угарској која је могла умногоме помоћи патријарху и српском 

народу. Коморанци су понудили преко посебног изасланика своје услуге 

патријарху док се још налазио у Београду и патријарх их је оберучке примио. 

Већ у свом писму од 21. априла 1690, у којем им захваљује на указаној 

пажњи, моли он Коморанце да се у Бечу интересују за ствари српскога 

народа те да му одмах јаве „всаку вољу и мисал господску”. 
 

                                                                                                                    Душан Ј. Поповић 

 



     Бегунцима су два моста служила за прелаз, један на Дунаву код 

Петроварадина, а други на Драви код Осека. Преко ових мостова прелазили 

су Срби у Бачку и у Барању па су ишли уз Дунав у правцу према Будиму. Неки 

су ишли на колима, други на коњима, неки на лађама, а многи су ишли и 

пешке, нарочито они, који су гонили собом марву. Барањом уз Дунав кретао 

се је патријарх Арсеније са три епископа рудничким Теофаном, зворничким 

Герасимом и београдским Симеоном и са многим калуђерима. 

 

                                                                                                             Алекса Ивић 

 

                                                                                                                                  



     Ваљда нема у по Европе христијанског народа који би се на укрепљеним 

тачкама у одбрани тако дурашан показао као Србин. И то не говорим из 

хвалисања, да Србе преко јего уздигнем; јер имам обичај Србину, из уверења, 

много пути и оно казати што му се не допада. 

     Држим да други ма који народ у Аустријској монархији са тако малим 

средствима не би се толико дуго држао на тим бранилачким тачкама као 

Србин. 

     Србин од пет столећа амо више се бранио него што је нападао, и тај 

дефанзиван карактер прешао му је у крв, у карактеристику. То се свуд, 

сваком приликом показало.  

 

                                                                                                         Јаков Игњатовић 



     На путу између Београда и Беча има на Дунаву једно старо српско гробље 

и око њега варош која није више српска... Насељена први пут српским 

живљем још у 15. столећу, пошто ју је угарски краљ Сигисмунд даровао уз 

остале поседе српском деспоту Стевану Лазаревићу, Сентандреја је поново 

ојачала свој српски живаљ крајем 17. века, када је пред турском опасношћу 

са пећким патријархом Арсенијем III Чарнојевићем дошло до повлачења Срба 

уз Дунав.  

 

                                                                                                          Милорад Павић 



     Ако се у једном коначном сабирању осврнемо на целокупну културну 

баштину Срба у Угарској, није тешко исказати мисао да је она једна од 

битних, угаоних каменова свих оних вредности које су Срби назидали 

током 18. века.  

     Управо на овом подручју створен је и најнапреднији део грађанске класе, 

оно језгро код којег све измене у духовној култури у првој половини 18. века, 

а посебно у уметности, као и сва везаност за барокну Украјину нису битно 

утицали на основне захтеве српског народа – да у туђој и многонародној 

држави сачува своју посебност и да у црквеноканонском погледу и даље 

негује своје историјске корене са матичном црквом у Пећи. И српска лаичка 

мисао укључена је у процесе дограђивања српског националног бића.  

 

                                                                                                    Дејан Медаковић 


