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ЕТНОЛОШКИ ЗНАЧАЈ ВЕЛИКЕ СЕОБЕ СРБА ПОД 
ПАТРИЈАРХОМ АРСЕНИЈЕМ ЧАРНОЈЕВИЋЕМ 

Прилике пред Велику сеобу Срба 1690, образовање српских група по Угарској, Влашкој 
и Молдавији, стварање српских заједница и одржавање Сабора. Развијање српске грађанске 
и етничке свести, али и постепена мађаризација. 

Кључне речи: Велика сеоба Срба, мађаризација, етнички идентитет, грађанско друштво. 

I 

О узроцима и последицама Велике сеобе Срба под патријархом Арсенијем III Чар 
нојевићем (Црнојевићем) данас постоји релативно обилна литература различите науч 
ностручне вредности и различитог жанра. Нека од тих дела послужила су за облико 
вање овог прилога чији  је  задатак да укаже на етнолошки значај Велике сеобе Срба 
1690. године, која је својом трагедијом и тешким последицама оставила веома дубок 
траг у народној души и народном сећању. 

Етнолошка  литература,  уз  радове Цвијићеве  антропогеографске школе  дала  је  и 
овој  проблематици неколико  запаженијих прилога. Реч  је углавном о проучавањима 
Т. Ђорђевића 1  (Српске колоније у Будиму и околини, Становништво у Србији после 
Велике  сеобе  1690),  Ј. Ердељановић 2  (Стара Црна Гора   О пореклу патријарха А. 
Чарнојевића, О пореклу Буњеваца), М.С. Филиповића (у више расправа), Р. Весели 

1 Т .Ђорђевић,  Српске колоније у Будиму и околини, Наш народни живот, књ. IX, Београд 1934; исти, 
Становништво у Србији после 1690. године, Годишњница Николе Чупића, књ. XXXVI, Београд 1927. 

2  Ј .  Ердељановић,  Стара Црна Гора, Српски етнографски зборник, књ. XXXIX, Насеља и порекло 
становништва, књ. 24, Београд 1926; Исти, О пореклу Буњеваца, Посебна издања Српске академије наука, 
књ. LXXIX, Београд, 1930.
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новића 3  и једном прилогу С. Зечевића о савременом стању српске енклаве у Будиму и 
околини 4 . 

Циљ овога саопштења је да укаже на нека општија питања која могу бити значајна 
за целовитија сагледавања етничке историје српског народа у времену и простору. 

II 

Велику сеобу Срба треба схватити само као један од процеса о коме се више писа 
ло него  о  другим кретањима  сличне  врсте. Срби су, као што су показала Цвијићева 
проучавања,  и  проучавања  његових  савременика  и  следбеника,  у  више  махова  под 
принудом масовно напуштали своја огњишта, почев још од Маричке (1371), и Косов 
ске битке  (1389). Усељавања Срба у Мађарску забележена су у периоду од 1404. до 
1421. године, када су доспели до Будима. Процес усељавања настављен је још јаче у 
време деспота Бранковића, када је српско становништво, осим Будима и Сланкамена, 
населило и нека друга места у Угарској (Липа, Токај, Мункаш, Вилагошвар, Сатмар, 
Дебрецин). Падом Смедерева (1439) многе српске избеглице нашле су се у Јанполу у 
Арадској области. У време М. Корвина око 1459. године известан број српског живља 
освежио  је  српско  становништво  у  Срему.  Нови  талас  усељеника  (по  некима  око 
50.000 породица) приспео је у Банат и Срем око 1481. године. Током XVII века усле 
дило је неколико сеоба, међу којима је посебно значајна она 1525. године, која је су 
штински  допринела  подизању  неких  фрушкогорских  манастира.  Познато  је,  такође, 
да су после продора Турака у Угарску, после Мохачке битке 1526, уследила нова усе 
љавања Срба у пределима Јужне Угарске. 

Све те сеобе о којима смо говорили, биле су проузроковане историјским догађаји 
ма, односно условљене турским продирањима, с југа Балканског полуострва на север, 
којима је српски народ, с променљивом ратном срећом, скоро два века пружао жилав 
отпор,  померајући  државне  центре  из  Повардарја  и  Поморавља  према  Подунављу. 
Дакле, знатно пре тзв. Велике сеобе 1690, постојао је у Панонији, дуж Саве, Дунава, 
Тисе, Мориша, Тамиша, Караша, и осталих река низ српских насеља која су освежи 
ла доста разуђен стари словенски слој, који је овде обитовао још од досељавања Сло 
вена у Панонску низију. 

Историјски извори указују да је у време турских продора српски етнички простор 
обухватио широко подручје: од Истре и Горског Котара, преко Покупља и Дравског 
поља, до Коморана, Сентандреје и Ердеља на северу и североистоку. Разуме се, срп 
ских енклава је било и по Влашкој и Молдавији, које су сеобама јужно од Саве и Ду 
нава повремено освежаване. Уосталом то су потврдила и Цвијићева проучавања који 
је, методом непосредног посматрања, повезивањем историјских и осталих чинилаца с 
природном средином и конфигурацијом земљишта, издвојио неколико важнијих ми 

3  Р.  Веселиновић,  Арсеније  III  Чарнојевић  у  историји  и  књижевности,  Београд  1949.  исти, 
Војводина, Србија и Македонија под турском влашћу у другој половини XVII века, Нови Сад 1960, издање 
Матице српске. 

4 С.Зечевић,Срби у насељима око Будимпеште и неки њихови обичаји, Гласник Етнографског музеја 
у  Београду,  књ.  33,  Београд  1970; Младена  Прелић,Срби  у  селу  Ловри  у Мађарској током  XX  века, 
Будимпешта  1995, М.Филиповић,Таково,  Српски  етнографски  зборник,  књ.  LXXV,  Насеља  и  порекло 
становништва, књ. 37, Београд 1960. и други радови.
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грационих  струја, које су дале основу савремене етничке слике балканскопанонског 
простора. Осим шопске, моравсковардарске, косовскометохијске и динарске, значај 
не су струје које су прешле Саву и Дунав и зауставиле се у простору чију је окосницу 
чинила  тзв.  Војна  граница.  Занимљиве  су  такође  струје  на  југу, Шкумбија и Тоска, 
малисорска  и  друге,  са  арбанашким  живљем  које  су  водиле  у  косовскометохијске 
области и Малесију. Велика сеоба Срба под патријархом Арсенијем III Чарнојевићем 
још више  је освежила и ојачала српско становништво у поморавском простору а ра 
слојила Стару Србију, па ће о томе бити више речи у даљем излагању. 

III 

Велика сеоба Срба 1690. године није имала организовано, смишљено, одређено и 
прецизно померање народа. Почела  је,  по  свој  прилици у  јесен 1689, достигла своју 
кулминацију  крајем  1690,  нарочито  после  пада  Београда  у  турске  руке  (8.  октобра 
1690), а настављена  је и касније, у мањем обиму, све до 1694. односно 1697. године 
када  је патријарх Арсеније III молио државну комисију за Славонију да тамо насели 
око 20.000 Срба из Босне. 5 

Непосредан повод српске сеобе 1690. године био је, као што је познато аустротур 
ски рат, у коме су и Срби имали знатног удела. Србе је на сарадњу определило увере 
ње да се приближио крај турској сили која је војнички трпела поразе још од 1683. го 
дине и да треба помоћи општу хришћанску ствар. То је омогућило аустријски продор 
до Штипа и Велеса 6  на југу, и до Призрена и Пећи на југозападу. Међутим, аустријска 
ратна срећа се променила не само у Ердељу и Влашкој него и на југу Балканског по 
луострва. Томе је допринело и грубо понашање Пиколоминијевих наследника, што је 
изазвало револт и огорчење у народу, и што је довело до бојкота аустријске команде и 
условило повлачење њене војске према северу. Ту голготу, коју је изазвало турско на 
предовање од победе код Качаника 2. јануара 1690. године над аустријском војском, 
пратила је епидемија куге, глад и све друге недаће које с тим упоредно иду. Турци су, 
према В. Ћоровићу,  пленили, секли и жегли  једну за другом нахију: Тетовску, При 
зренску, Ђаковичку, Пећку, Плавску, Вучитрнску, Моравску, и све друге до Новог Па 
зара. 7 Патријарх је пошао и сам на брзину а његов правац кретања, прикључујући се 
успут, следиле су групе престрашеног становништва са Косова, из Рашке, Поморавља 
и централне и северне Србије. Кретало се у неизвесност, бескрајну даљину, негосто 
примљиву  туђину,  да  би  се  очувала  слобода,  избегли  ланци  ропства,  створила  соп 
ствена држава и сачувала црква у коју се полагала нада и упирале очи. 8 Према неким 
подацима, Турци су из освете исекли око 75% укупног становништва у овим предели 
ма  које  су  насељавали  Срби.  Умногоме  то  потврђују  и  записи  који  су  сачувани  из 
оног доба. У манастиру Пакри чува се белешка која одсликава тежину догађаја: "Уви 
нами! И ва та лета беше лутије рати и крви излитија и пламенија христанскому роду 
проклетих Турков и Немцов и расеја се по всеј земли србски народ. И ми зде приудо 

5 Ст. Чакић, Велика сеоба Срба 168990. и патријарх Арсеније III Црнојевић, Нови Сад 1982. 
6 Вл. Ћоровић, Историја Срба, књ. II, Београд 1989, с. 205. 
7 Исто, с. 206. 
8 Ст. Чакић, нав. дело, с. 121.
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смо на место сие зовом свети Андреј". 9 В. Ћоровић такође наводи неке записе чији са 
држај одсликава тежину тренутка који је био судбоносан за етничку историју српског 
народа. Уосталом сам запис то потврђује: "Људим страх и беда тода беше; матере од 
деце  тада  раздвајаху, и од оца сина, младе робљаху а старе секаху и дављаху. Тада 
људи призиваху насе смрт а не живот". 10  "И то лето једоше људи месо пасје и човечје 
и коњско и много нечисто". "Силан народ помре у великој муци. Куд год би се макао, 
лежаху мртви, нит се копаху, нит имадаше ко". 11 

Што  се  даље  одмицало  од  матице,  тешкоће  су  се  повећавале,  о  чему  сведочи  и 
следећи запис: "Јиђаху ресу липову з дрвља кору, винову лозу, псе, мачке. У Сарајеву 
изидоше деца матер мртву. У Бањој луци кога су обесили, обноћ би га гладни људи 
свега изили. У то време паша сицијаше и вишаше и ускоке и рају, кога год би довели: 
и те би људе мртве све изили". 12  Због таквих и сличних појава с разлогом се сматра 
да  од Косовског  страшног пораза  српски народ у  то  време није  стигла  већа невоља 
него што је био овај прелаз на угарско земљиште. 13 Кретало се са Косова, из Пришти 
не и околине, Прокупља, Ниша, Јагодине, Смедерева и Београда, од Црне Горе и Ста 
рог Влаха, Ужица, Подриња, прелазила се Сава код Заслона (Шабац), Палежа (Обре 
новац), Београда. Од Осијека до Будима и Арада разбијаху се Срби, каже Смичиклас, 
наслањајући се на јаке градове. Њихова "многа плодна и многородна земља запустије 
сва"... "Запустијеше жртвеници и олтари свети. Где се је приносила некрвна жртва та 
мо се сада коте звери нечисте и дивље", забележено је у повесници. 14 

Становништво Старе Рашке, Косова и Метохије,  као што  се види, било  је веома 
проређено  о  чему  сведоче  многа  опустела  српска  насеља  која  постепено  запоседају 
Арбанаси и Турци. Призрен, Пећ, Ђаковица, као и плодне долине Метохије и Подри 
ма добијају у то време турски и арбанашки карактер. Као сведок о ранијем становни 
штву, остала је најчешће само топографија, која ни у најагресивнијем арнаутизирању 
ових крајева све до Другог светског рата, није губила српски карактер. 15 Разлог за ово 
мора се тражити у континуитету становништва  јер  је увек остајао известан број (ма 
кар  у  збеговима  и  досељавањима)  српског  живља,  пре  свега  из  динарских  брдско 
планинских предела. 

IV 

Српско становништво које је учествовало у Великој сеоби захватило је релативно 
широк простор северно од Саве и Дунава. Број учесника, међутим, никад није утвр 
ђен. Прихвата се да је у овом кретању учествовало око 37.00040.000 породица, што 
је  с  обзиром на  вишечланост  ондашњих породица,  представљало огромну масу ста 
новништва. Процењује се, на пример, од 80.000 (Ил. Руварац) до 500.000 душа. 16 

9 Исто, с. 119. 
10 Вл. Ћоровић, нав. дело, књ. II, с. 206. 
11 Исто, с. 206. 
12 Исто, с. 206. 
13 Ст. Чакић, нав. дело, с. 128. 
14 Упореди: Исто, с. 128. 
15 Вл. Ћоровић, нав. дело, књ. II, с. 207. 
16 Ил. Р у в а р а ц, Одломци о грофу Ђорђу Бранковићу и Арсенију Црнојевићу, Београд 1890, с. 93103.
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Учесници Велике сеобе потицали су са широког простора јужно од Саве и Дунава. 
Из писаних споменика се види да је у тој маси било житеља из Дервенте, Травника, 
Сарајева, Зворника, Сребренице, Требиња, Старе Црне Горе, Зете, Мораче, Пријепо 
ља, Милешеве, Новог Пазара, Косова, Вучитрна, Приштине, Белог Поља, Пећи, Ђа 
ковице,  Призрена,  Скопља, Прилепа,  Солуна,  Кратова,  Београда  и његове  околине, 
Забрежа, Палежа, Ваљева, Подриња, Мачве, Црне Баре, Сокола, Пожеге, Ужица, ов 
чарскокабларских  манастира,  Студенице,  Старог Влаха,  Раче,  Рудника, Карановца, 
Рашке, Крушевца, Сталаћа, Алексинца, Ниша, Параћина, Раванице, Јагодине, Ресаве, 
Зајечара, Пожаревца, Кличевца, Смедерева, Гроцке, Винче и других. Учествовало је 
осим становништва из Босне, Херцеговине, Црне Горе и Македоније, и становништво 
из свих предеоних целина Србије између Дрине, Лима и Тимока (Рашке области, под 
ринскопосавски  предели, Шумадије,  косовскометохијски  крајеви,  етапне  косовско 
метохијске области, тимочкобраничевске области, Поморавље Јужне Мораве и шоп 
ске области) 17 . Примера ради, по једном попису, у Будиму је 1706. било 536 српских 
пореских глава, углавном занатлијабакала. Међу становницима било је (1720) 14 Зе 
ћана,  12 Пећана,  6 Призренаца, 8 Сарајлија, 9 Косоваца, 8 Крушевљана, 6 Пожаре 
вљана, 5 Београђана итд. 18  Слична шароликост била  је и међу осталим српским жи 
вљем, кога је у то време било (у Будиму) 20.000 душа. Још већу мешавину разних ло 
калних српских група пореклом  јужно од Саве и Дунава истраживачи су запазили у 
Сент Андреји. 19 На порекло српског становништва које живи северно од Саве и Дуна 
ва упућује и  један попис капетана српских јединица у коме се бележи: два из Босне, 
15 из Херцеговине, 1 из Црне Горе, 17 из Старе Србије, 1 из Македоније и 3 из Бугар 
ске. 20 Осим Срба из свих српских крајева у Будиму је било још нешто Бугара, Арбана 
са, Грка, Цинцара и Цигана, који су се такође са српске земље доселили са Србима у 
Угарску и Аустрију. 21 

То становништво, које је злехуда судбина повезала у мање територијалне заједни 
це, живело је расуто у мањим групама, одвојено од Мађара и Немаца, спремно да од 
мах крене даље ако то устреба. Мисао о повратку у завичај увек је постојала. Томе је 
био прилагођен и начин живота. У почетку су становали у привременим и лошим ста 
новима (земуницама). Градили су цркве од дрвета и полагали у њих мошти светаца и 
друге свете утвари. 22 

Српски народ који  је дошао у Угарску у Великој сеоби 1690. године припадао је, 
по Т. Ђорђевићу нашој елити. Представљао је нашу народнусвест и имућност. С њим 
је био патријарх, калуђери и свештеници, тадашњи први људи по верском угледу, ин 
телектуалним способностима и свом националном раду. Међу тим становништвом су 
занатлије,  трговци  и  богати  људи  из  народа,  о  чему  сведоче  тестаменти  и  пописи 
ствари  које  су  имали. 23  Њихова  делатност  била  је  усмерена,  упркос  тешкоћама,  на 
очување националне свести и народног духа. Због тога се својски ради на преписива 
њу књига (Будим, Сент Андреја, Калаз) и њиховом украшавању. Кују се крстови и на 

17 Т .Ђорђевић, Српске колоније у Будиму и околини, Наш народни живот, књ. IX, Београд 1934, ст. 58. 
18 Вл. Ћоровић, нав. дело, с. 209. 
19 Исто, с. 209. 
20 Т .Ђорђевић,Становништво у Србији после Велике сеобе 1690 године, Годишњица Николе Чупића, 

књ. XXXVI, Београд 1927, с. 21. 
21 Т .Ђорђевић,Становништво у Србији после Велике сеобе 1690. године, Београд 1927, с. 4. 
22 Т .Ђорђевић, Српске колоније у Будиму и околини, с. 60. 
23 Исто, с. 59.
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бављају  разне  сасуде  да  се  тиме  очувају  вера и народност. 24  Ради очувања етничког 
етнитета,  уз мошти  владалаца и  светаца,  црквене  утвари и  свете  књиге  донесене из 
својих манастира и цркава Срби у Угарској стварају верску, политичку и културну ор 
ганизацију. Преко ових организација негују етничка обележја и учвршћују национал 
ну  свест. Живот у  дијаспори,  упркос свим тешкоћама одвија се у оквиру сопствених 
општина, корпорација и еснафа. Те организације зидају цркве, отварају школе, прику 
пљају интелектуалну снагу,  штите националне интересе, боре се за права и повласти 
це  које  им  припадају,  у  систему  ондашњих  друштвених  односа.  Срби  из  Будима  и 
Сент Андреје, на пример, међу првима су палили нашу угашену светлост, под Турци 
ма и посредовали је садашњим нашим интелектуалним средиштима. 25 

Кад  је реч о етничкој историји Срба северно од Саве и Дунава, привлачи пажњу 
степен друштвенополитичког повезивања.  Један вид таквог окупљања представљају 
сабори на које су долазили Срби из свих крајева онда као и данас разуђене дијаспоре 
(Угарске, Славоније, Хрватске, Ердеља, и других крајева). Сабори такве врсте омогу 
ћавали су интензивнији живот и културни развој. 26 

Први сабор с поменутим циљем у време Велике сеобе одржан је у Београду 18. ју 
на 1690. године. Тај сабор тражио је од цара слободу вере и црквену самоуправу. Са 
мо се цар може мешати до одређене мере у јурисдикцију и нико више, а поглавар мо 
же бити само Србин. "от нашега рода и језика Српскога". Аустрији је јасно стављено 
до знања да вођство српског народа мора остати у крилу српске цркве, која је била и 
остала као и у Турској, главни чувар вере коју је поред више локалних световних по 
главица родовског система,  заједно са њима на ширем подручју предводио један цр 
квени  поглавар.  На  тај  начин,  после  београдског  сабора  Срби  нису  избеглице  него 
представљају заслужан, организован народ који на територији Угарске тражи у азилу 
предах  због  дизања  устанка  и  могућност  организовања  даље  борбе  за  ослобођење 
свог етничког простора. Царска привилегија издата 21. августа 1690. године потврди 
ла је да су учесници Велике сеобе примљени као савезници и пријатељи, у чему се на 
зирао основ народне и црквене аутономије у Угарској. 27 На тај начин Арсеније Чарно 
јевић, уместо политичког постављања границе стварног и живог народног поседа, ко 
је како сам пише "определише нам у давнини самодржавни и свети почивши краљи 
наши". 28 

Битно обележје тих сабора чини то што је на њима по В. Ћоровићу заступљен на 
род "славено српске земље, босанскога и херцеговачког собрања, то пола Бугарске и 
далматинских крајева", дела "земље Подгорице и околних њених села, јоанопољског 
предела народа и  свих околних  крајева  земље наше". Реч  је о традицији обновљене 
Пећке патријаршије и подручју на којем наш народ станује које је сматрано јединстве 
ном етничком целином. 29 

Будимски сабор Срба одржан је марта 1691. године. На њему је испољена тежња 
да се уз црквеног (у одсуству патријарха Арсенија) изабере и световни српски погла 
вар.  Уз  Бранковића,  кога  су  Срби  изабрали,  двор  је,  као што  се  зна,  за  подвојводу 

24 Исто, с.  6061. 
25 Исто, с. 61. 
26 Ст.Чакић,нав. дело, с. 138. 
27 Исто, с. 140. 
28 Вл.Ћоровић,нав. дело, с. 208. 
29 Вл. Ћоровић, Историја Југославије, Београд 1933, с. 361.
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именовао  Јована Монастирију  (Битољца) не одричући патријарху  (односно архиепи 
скопу) право јурисдикције и у световним стварима. На тај начин Срби у дијаспори до 
шли су до својих старешина који су припадали српској хијерархијској лествици. 30 

Долазак А. Чарнојевића био је као што се може закључити вишеструко користан. 
Пре свега, спасао је брод српске цркве да не потоне у Угарској, Хрватској, Славонији, 
Срему  и  Далмацији.  Други  крупан  прилог  била  је  непосредна  помоћ  заштити  хри 
шћанства  уопште  у  борби  с  полумесецом. 31  (упор.  Чакић,  с.  384).  Истовремено,  до 
брим делом, у областима под турском управом успорен је коликотолико процес исла 
мизације, у коме су домаћин или старији син примали ислам да би им кућа била по 
штеђена од намета и насиља. То јачање српске цркве поготову је позитивно утицало у 
оним породицама у којима је само један члан прихватао ислам, док су остала чељад, 
жене  и  деца  остајали  у  хришћанству. 32  Исту  улогу,  имала  је  етномимикрија,  која  је 
спољним  обележјима  (ношња,  изглед  станишта  и  друго),  привидно  изједначавала 
српско становништво са владајућом класом. 

Учешће Срба у Великој сеоби 1690. године мора се посматрати комплексно и сло 
јевито. То је у ствари комплексни део тадашњих збивања чију је органску целину чи 
нила чврста унутрашња повезаност на верском, културном, војном, политичком и еко 
номском плану. 

Срби су у Угарску дошли као припадници једног зрелог друштвеног статуса. Реч је 
о народу у најширем смислу речи и у етничком и у политичком смислу, чија је свест о 
припадности сазрела још у оквирима средњовековне српске државе, под вођством на 
ционалне  династије  Немањића  и  сопствене  српске  светосавске  православне  цркве. 
Обликован је сопствени језик, националност, писмо, створена домаћа литература, из 
грађено законодавство, обликована сопствена материјална култура, духовно стварала 
штво,  које  је  чинило  крупан  прилог  ондашњој  европској  и  светској  цивилизацији  и 
створена  свест  о  припадности том народу. Велики удео у свему томе имала  је поко 
совска  моравска Србија,  која  се  још  један  век после Косова  успешно одупирала не 
пријатељу. Дакле, Срби су прелазили преко Саве и Дунава у Угарску и Аустрију, као 
и у друге крајеве јужно од тих река, с великим моралним и материјалним капиталом и 
великом државном традицијом. Због тога није чудо што су учесници Велике сеобе са 
суседима  преговарали  достојанствено,  на  државнички  начин,  као  заступници  целог 
народа, далеко од његовог основног етничког језгра. Мењало се дакле, место боравка, 
али не на уштрб етничке, политичке и црквене организације. Над локалним, партику 
ларистичким интересима уздизала се потреба повезивања на ширем плану, у оквири 
ма ширег етничког простора, у коме је Угарска била само један његов део. Ослонац у 
томе  је  био  у  духовном  богатству,  смислу  за његово  очување,  очување  националне 
свести, љубави  према  завичају  предака  и  дубокој  нади да  ће  се кад  тад  вратити на 
исконска огњишта своја и свога рода. У свему томе за народну масу значајно је било 
светосавско српско православље које  је српска црква неокрњено неговала и с њим у 
маси народној чувала већ давно тесно скопчану нашу националну индивидуалност." 33 
Ипак, била би неправда ако се и на овом месту не истакне посебна захвалност, на коју 
указује Никола Радојчић оном проређеном становништву које је и после Велике сеобе 

30 Вл. Ћоровић, Историја Срба, књ. II, с. 211. 
31 Упоредити: Ст .Чакић,нав. дело, с. 384. 
32 Вл. Ћоровић, Историја Срба, књ. II, с. 207. 
33 Ст. Чакић, наведено дело, с. 391.
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1690. године, остало у Старој Србији, спремно да се и даље мучи и гине, не одвајају 
ћи се од својих националних и црквених светиња. 34 Веза између земље матице и обла 
сти насељавања одржавана је на разне начине. Храбрости и издржљивости у матици 
доприносили су повратници. Враћања је било и због тога што су, како пише Михаило, 
јеремонах манастира Раваница, Срби "лишени својих домова и манастира, а овде ни 
какво добро нису добили"  (у Сент Андреји). Даље наводи да је тамо провео "четири 
године по злу добра чекајући", 35  а из сличних разлога настале су и оне многе инверсне 
миграције у којима су се хиљаде породица враћале у пределе јужно од Саве и Дунава, 
нарочито у северну и североисточну Србију. 

Живот српског живља који је учествовао у Великој сеоби у пределима северно од 
Саве и Дунава омогућио  је нивелисање, уједначавање и повезивање српског култур 
ног наслеђа у чвршћу целину. У време Сеобе 1690. године, као и у другим приликама, 
српски  живаљ  је  доносио  нове  обичаје  и  свој  начин живота  у  коме  су  видну  улогу 
имала локална обележја. Разлике су биле у одевању, обичајима, језику, материјалној 
и  духовној  култури.  Те  разлике  су  се  дуго  одржавале  као  обележја  локалних  група, 
али и постајале и опште добро њихових носилаца. А. Белић  је, на пример, међу по 
томцима досељеника из Велике сеобе, још 1909. године забележио да су се око Буди 
ма  "као  боје  у  калејдоскопу  измешале  језичке  особине  готово  свих  наших  покраји 
на" 36 , а слично је било и са другим особинама и обележјима народне културе код срп 
ског становништва које је живело у дијаспори. Све се то, међутим, мењало и прилаго 
ђавало новој природној и друштвеној средини, у чему је био видан и утицај државне 
администрације, која је постепено мађаризирала српско становништво. За Мађаре ко 
ји имају презимена: Станковић, Раденковић, Маргић, Магдић, Деспот, Ковач и друга 
зна се да су им преци били Срби. 37 Услед тога су настали нови етносоцијални односи 
који  су  лагано  раслојавали  српску  етничку  заједницу  у  дијаспори.  Од  некадашњих 
срећних  дана,  пуних  свежине  и  српског  националног  полета,  остале  су  само  бледе 
успомене, чему је видно доприносило забрањивање народног језика и писмености, ли 
шавање  једног  по  једног  права  и  насилно  прилагођавање  српске  етничке  заједнице 
мађарским  интересима. 38  Упркос  свему,  међутим,  Велика  сеоба  Срба  1690.  године 
под патријархом Арсенијем III Чарнојевићем, поред трагике имала је и посебан зна 
чај  у  трансформисању  српског  племенског  друштва,  заснованог  на  народној  самоу 
прави и његовом преласку у грађанско друштво, које је наставило континуитет и даље 
усмеравало развој српске етничке заједнице на целом њеном етничком простору. 
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34 Упоредити: Исто, с. 391. 
35 Т .Ђорђевић,Становништво у Србији после Велике сеобе 1690. године, с. 21. 
36  А.Белић,  Неколике  белешке  са  екскурзије  по  околини  Будима  и  Пеште,  Босанска  вила  за  1910. 

годину, с. 6869; Т .Ђорђевић,Српске колоније у Будиму и околини, с. 66. 
37 Т .Ђорђевић,Српске колоније у Будиму и околини, с. 64. 
38 Исто,  с. 62.
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Conditions  and  consequences  of  the  Great  Migration  of  the  Serbs  in  1690  are  described  in  great  scientific 
literature. It is partly used in this work as well. 

Political, social and military conditions, which existed in Serbia in the end of the 17th century, are described in 
this work. Austria,  relying on  the Serbs a  lot, was forcing its way towards the South of the Balkan Peninsula. But, 
because  of  Turkish  consolidation  and  plague  epidemic,  it was  defeated,  and  after  that  there was  Turkish  revenge, 
which conditioned the Great Migration of the Serbs in 1689 and 1690. The migration took all the Serbian ethnic areas 
on the South of the Sava and the Danube. 

Serbian inhabitants arrived to Ugarska and created cultural and political organization. Life of the Serbs in exile 
was  led within  own  communities which  erected  churches,  built  schools,  fought  for  the  rights  and privileges. Local 
secular masters and one head of the church led the Serbs. Frames of the Serbian ethnic area were formed. Gatherings 
were the important factor in keeping Serbian ethnic identity which enabled wider connections, more intensive life and 
cultural development. 

The importance of the Great Migration of the Serbs, no matter how difficult it was, was useful a lot. The process 
of  islamisation  was  slower  in  the  areas  under  the  Turkish  rule.  Inner  connections  on  religious,  cultural, military, 
political  and  economy  issues were  strengthened. Ethnic  conscience was kept alive, dating back  from  the Nemanjić 
Serbian Medieval State. Their own language was formed, as well as letters, domestic literature, material culture and 
spiritual  creativity.  Serban  Sveti  Sava  orthodoxy was particularly  important  for  the mass of people and  it kept  the 
relation between the native country and inhabited area in different ways. Life of the Serbs on the North of the Sava and 
the Danube was slowly becoming equal and through cultural and other types of creativity, it was connected in stronger 
unity.  The Great Migration  of  the  Serbs  contributed  a  lot  to  the  development  of  the civil  society which continued 
developing and contributed development of the Serbian state on the whole ethnic area.


