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ОБНОВА СВЕТОСАВСКИХ ПРОСЛАВА КОД СРБА 
У БУДИМПЕШТИ 

У  раду  настојим  да  реконструишем  савремено  обнављање  светосавских  прослава 
код Срба у Будимпешти, које не посматрам као пуки традиционализам, него, напротив, 
као појаву у контексту савремених друштвених процеса и потреба заједнице у тренутку 
када она посеже за ретрадиционализацијом. 

Кључне речи: Срби у Мађарској – Срби у Будимпешти – светосавске прославе – ет 
нички идентитет – ретрадиционализација 

О световном култу светог Саве 

Историја  настанка  световног култа  светог Саве  у  великој мери  је повезана са 
Србима у Угарској. Данашњи Срби у Мађарској себе због тога сматрају наследни 
цима једне дуге традиције. 

Православна црква је светог Саву прогласила за свеца у XIII веку, а за свеца 
заштитника  српског народа 1775. године  (Б.  Ковачек, 1997: 39). Настанак све 
товног култа светог Саве, који  је пратио црквени, није још увек могућно потпуно 
реконструисати, али постоје писани трагови да је био обележаван у Српсколатин 
ској школи у Сремским Карловцима половином XVIII века. У Карловачкој митро 
полији култ светог Саве ширио се из фрушкогорског манастира Кувеждина, заду 
жбине  српских  деспота  из XVI  века,  чија  је  црква  посвећена  светим Симеону и 
Сави  (Љ.  Танеска, 1998: 6). На дан светог Саве 1806. године у Араду Срби су 
позвани да славе овог светитеља онако како то чине Мађари са светим Иштваном 
и Руси са Владимиром и Александром Невским, не само као светитеља, него и као 
историјску  личност  (Б.   Ковачек,  1997:  39).  Као школски  патрон  свети Сава  је 
први пут прослављен 1812. године у Земуну, а у београдској школи 1829. године, 
али општи значај у том смислу добио  је од 1840, када га  је Совјет прогласио за 
штитником  свих  школа  у  Србији  и  кад  је,  исте  године,  на  најсвечанији  начин 
прослављен  у  крагујевачком  Лицеју  (Љ.Танеска,  1998:  713).  Иницијативу  у 
ширењу  светосавских  прослава  по  Србији  најчешће  су  имали Срби  који  су  у  то 
време долазили из Угарске. За то време, у Будимпешти, Матица српска је од свог 
оснивања  1825.  године  уобичајила  да  држи  свечане  састанке  на  овај  дан,  а  од 
1839. на светог Саву одржавала је у Текелијануму и своје годишње "главно собра
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није". У Сегедину исте године наводно је први пут улитији певана светосавска хим 
на "Ускликнимо с љубављу". Почетком шездесетих година, српска омладина и те 
келијанумски ђаци у Будимпешти отпочињу поводом светог Саве да држе беседе, 
нови тип грађанских прослава, преузет вероватно од Чеха, које се састоје од свеча 
не академије и бала  (Б.  Ковачек, 1997: 4151). Тако се од почетка XIX века до 
шездесетих  година  формирају  и  устаљују  главни  облици  световне  прославе  – 
школска прослава,  свечана  академија и бал. О томе да су Срби из Угарске били 
узор осталим крајевима са српским становништвом у начину прослављања светог 
Саве сведочи текст у првом броју "Босанске виле", из 1886. у коме један сарајев 
ски  учитељ позива Србе  у Босни да  организују  светосавске  беседе онако како то 
чине прекосавски Срби (М.  Нишкановић , 1996: 24). Светосавске прославе по 
стале су до краја XIX века уобичајене свуда где постоје српске заједнице, а наро 
чито тамо где постоје српске школе. У матичној земљи ова традиција се потискује 
или прекида после Другог светског рата, да би крајем осамдесетих година почела 
поново  да  се  обнавља. Међу Србима  у Мађарској, мада  је  била  врло потиснута, 
никад се није сасвим прекинула, а обнова је почела још у другој половини седам 
десетих  година.  У  правом  смислу,  светосавске  прославе  код  Срба  у  Мађарској 
обнављају се током деведесетих година. 

Предратне светосавске прославе у Текелијануму 

Неколицина Срба рођених пре рата у Будимпешти, припадника грађанске кла 
се, која још увек посећује богослужења у пештанској цркви светог Ђорђа и говори 
српски језик, сећа се светосавских прослава и балова одржаваних у свечаној сали 
Текелијанума пре II светског рата. И будимска и пештанска српска заједница биле 
су између два рата већ сасвим скромне по броју. Празници везани за црквени ка 
лендар  ипак  су  се  ревносно одржавали,  а  посебан  значај  имао  је  свети Сава. На 
дан празника ђаци српске школе и други чланови заједнице окупљали су се у цр 
кви. Ту  је  одржавана служба, и пререзан  је колач. Обично  је био присутан и Бу 
димски епископ (у периоду од 1912. до 1951. то је био Георгије Зупковић), који је 
држао свештеничку беседу. После службе прелазило се у Текелијанум, где су ђаци 
српске школе и студенти – питомци Текелијиног завода давали програм. Пештан 
ски црквени хор је певао и појао, а неки пут су даване и позоришне представе. За 
памћено је и да је свечани говор обично држао управник Текелијанума (у година 
ма уочи рата то је био професор Иван Поповић) или неко од питомаца, истакнут, 
добар студент. Увече се у истој сали одржавао бал, обично са стотињак присутних, 
пре свега Срба из Будимпеште, али и из целе околине. Било је студената, брачних 
парова, мајки  са  одраслим кћерима. Било  је  и  таквих Срба,  поготово из  градске 
средине, који већ нису говорили српски. У сваком случају на балу се чуо и мађар 
ски,  јер  је  у  Будимпешти  већ  било  мешовитих  бракова.  Балске  хаљине  су  биле 
обавезне  за  жене,  а  за мушкарце фракови и  смокинзи.  Један млади  талентовани 
Србин из Пеште свирао је у годинама уочи рата на клавиру претежно народна ко 
ла, али и окретне игре. Посебно популарно, по сећању саговорника, била  је коло 
"Сељанчица". Бал је трајао до иза поноћи.
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Организацију светосавске приредбе обједињавала је Православна црква, у чијој 
надлежности је била основна школа и која је од 1902. имала и патронат над Теке 
лијином задужбином. Прослава је била обједињена и просторно, јер се зграде цр 
кве  и  Текелијанума  налазе  такорећи  једна  до  друге  у  улици Veres Pálné  (између 
њих је мала приземна зграда некадашње српске вероисповедне основне школе). 

Промене у начину прослављања светог Саве 
после II светског рата 

После  Другог  светског  рата,  1947.  године,  законом  су  између  осталог 
подржављене  српске  православне  вероисповедне  школе,  а  1952.  године,  поред 
других,  и  Текелијина  задужбина.  Педесете  године  биле  су  тешке  за  све  грађане 
Мађарске, посебно за припаднике националних мањина, а поготово за Србе, Хрва 
те и Словенце (тадашњом званичном терминологијом збирно означене као "Јужни 
Словени"),  са  чијом  је  матичном  државом Мађарска  од  1948.  па  све  до почетка 
шездесетих  година  била  у  врло  лошим  односима.  Са  темељним променама дру 
штвеног система, променио се и званични однос друштва према цркви. Због свега 
овога  су  и  могућности  за  прослављање  светог  Саве  биле  битно  промењене.  Па 
ипак,  традиција  није  сасвим прекинута. У  српским школама  се прослава и  даље 
одржавала, али у знатно другачијем духу него до тада. Пример прославе у школи у 
селу Ловри 1950.  године доносе  "Наше новине"  (бр.  5,  2. фебруар,  1950  : 4). На 
приредби  је  о  значају  Растка  Немањића  говорио  (односно  "одржао  реферат") 
учитељ,  а  затим  су школска  деца извела мали позоришни комад "Учимо руски". 
Том приликом српској школи је представник Мађарске партије трудбеника уручио 
пригодан  поклон  Министарства  просвете  –  хемијску  лабораторију  и  глобус.  На 
крају је заједнички отпевана "Интернационала" (!). 

Касније године, посебно седамдесете, су донеле више толеранције у општој ат 
мосфери у друштву, али се свети Сава ушколама и даље обележавао као Растко или 
Сава Немањић, историјска личност чији је лик рационализован и очишћен од вер 
ских аспеката, и нарочито, од емотивне снаге етничког и националног симболизма. 

Током истог периода, Свети Сава је и даље прослављан у цркви. На сâм празник 
свуда где постоје живе српске цркве држана је литургија, али чини се да су им ме 
штани ипак присуствовали у много скромнијем броју него у претходном периоду. 
За школску децу, а поготово за учитеље, црквена литургија није могла бити обаве 
зна, а и на сâм дан се у школама радило. У "Народним новинама" 1  је тешко наћи 
вести  о црквеним прославама.  Једна  каснија  новинска белешка спомиње на при 
мер, да је на овај празник средином седамдесетих година литургија у Пешти слу 
жена у присуству свега неколико верника. Светосавску песмицу рецитовало је са 
мо  једно  дете,  а  новинару  је  остао  у  сећању  његов  упадљив  мађарски  акценат 
("Српске народне новине", бр. 5, 3. фебруар 1994: 1). Традиција није сасвим пре 

1 До 1957. године новине које је издавао ДСЈС звале су се "Наше новине". Од 1991. из "Народних 
новина"  издваја  се  посебан недељник за сваку од  три  јужнословенске мањине. Срби покрећу "Српске 
народне новине" (издавач је Српски демократски савез).
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кинута, али је измењена, и потиснута. Мада су Срби у лепом броју остали привр 
жени цркви, с обзиром на околности, било је и страха, и конформизма, али такође 
и припадника заједнице који су свесно изабрали другачији модел сопственог иден 
титета, који нису повезивали са православљем. Боље стање него у Будимпешти, па 
и већини других насеља било је у неколико села, где је српска заједница бројнија и 
самосвеснија,  и  где  се  светосавска прослава  у цркви или парохијском дому ипак 
одржавала свечаније и са учешћем већег броја деце и мештана (Деска, Ловра, По 
маз). 

Српска  заједница  у  Будимпешти  после  II  светског  рата  појачана  је  бројним 
досељеницима са села у град. Будимпешта у послератном периоду постаје и седи 
ште новоoснованих институција  јужнословенских мањина – Демократског савеза 
Јужних Словена, Српскохрватске гимназије, редакције "Наших  / Народних нови 
на..."  Светосавски  бал  под  тим  именом  одржан  је  у  Будимпешти  и  после 
одузимања  Текелијанума  1952.  године  још можда  два или  три пута  у  бугарском 
Дому културе (за сада нисам дошла до важног податка да ли је иницијатор и орга 
низатор прославе била пештанска црквена општина или неко други). Шездесетих 
година,  атмосфера  у  друштву  постаје  мало  либералнија, Мађарска и  Југославија 
обнављају везе, а о националним мањинама почиње да се говори као о "мостовима 
пријатељства". Друштво више полаже на могућности припадника мањина да негу 
ју своју културу, посебно језик и фолклор. Стварају се и нове "народносне тради 
ције".  Једна  од  њих  су  и  "народносни  балови"  (На  разним  језицима  с  истим 
стремљењима, с. а. : 7). Током 60их година, последње суботе у јануару уобичава 
се у Будимпешти велика "централна" смотра јужнословенског фолклора и бал Ју 
жних Словена. Године 1965. по први пут као забављачи на балу учествују уметни 
ци – гости из Југославије (М.  Мандић , 1979: 150). Новине 1970. године бележе 
преко хиљаду присутних. Балови су се у то време обично одржавали у аулама ве 
ликих факултета. Главни забављачи публике на балу и те године су били певачи 
из матице – Нада Мамула и Недељко и Душица Билкић ("Народне новине", бр. 6, 
5.  фебруар  1970  :  45).  Временом  се  приредба  претвара  само  у  бал,  са  кратким 
уметничким (фолклорним) програмом пре вечере. У поноћ је обично била томбо 
ла. Играле су се популарне народне игре – заправо кореографије, које су припад 
ници мањина изводили сложно и с лакоћом, јер је рад фолклорних група у перио 
ду социјализма имао великог успеха. Увежбани кораци присутних припадника све 
три мањине изазивали су дивљење гостију из Југославије. На балу су редовно при 
суствовали и представници југословенске амбасаде и неких културних установа из 
матице, као и представници мађарске државе, најчешће из Министaрства просвете 
и културе, посебно из одељења надлежних за мањине. 

Централне "народносне балове" одржавале су и друге мањине. Посебно су по 
пуларни били балови Немаца, који су се одржавали некад и више дана заредом, са 
више хиљада присутних. 

Иако  су  у  сразмерно  великом броју Срби – посебно млађи људи радо прису 
ствовали  јужнословенским баловима,  осећања Срба везана за ову приредбу била 
су у извесној мери амбивалентна. О балу, о коме се јавно говорило као о "новој на
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родносној традицији", говорило се евентуално и као о наставку старе традиције по 
кладних балова 2 . Време одржавања не само јужнословенског него и других балова 
стварно се поклапа са покладним карневалима и баловима (крај јануара, фебруар), 
али су га Срби доживљавали с једне стране и као наставак своје светосавске тра 
диције. С друге стране су га доживљавали и као раскид са њом, јер ништа у начи 
ну  на  који  је  ова  приредба  била  организована није  било  заједничко са  "правим" 
српским  светосавским баловима,  осим датума. Нарочито старији припадници за 
једнице имали су утисак да се њихова традиција употребљава, а у исто време и по 
тире. 

"Традиционални српски балови" у 
Сентандреји седамдесетих година 

Да се запамћена "права" српска традиција ипак не би сасвим изгубила, у другој 
половини седамдесетих година неколико угледних Срба из Будимпеште и Сентан 
дреје  активних у друштвеном животу српске заједнице и у Демократском савезу 
Јужних Словена, одлучили су да у Сентандреји на дан 27. јануара обнове "праве" 
светосавске балове, са свечаним програмом – говором који се традиционално бави 
културним и етничким идентитетом и националном историјом Срба, односно акту 
ализацијом тих тема као поруком садашњим Србима, затим, светосавским дечјим 
рецитацијама и певањем светосавске химне. Није изричито наглашено да се ради о 
светом Сави, него  је бал у позивници означен као "традиционални српски". Ни у 
новинској белешци 1987. године, на пример, није претерано наглашаван светосав 
ски карактер ове прославе, него је речено, да су школска деца наступила са "при 
годним рецитацијама", као и да је помашки хор имао "успешан завршни наступ". 
Другим речима, а то потврђују и моји саговорници који су прослави присуствова 
ли, деца су извела светосавске рецитације, а на крају је заједнички отпевана свето 
савска химна. Истом приликом драмска секција помашког клуба извела је и крат 
ку представу непознатог аутора, о Сави Немањићу. Говор  је на овим прославама 
обично држало световно лице, угледни члан заједнице, али свештеници из околине 
су обавезно били присутни. Првих неколико балова држано је у Хужвиковој кафа 
ни (некадашњој српској кафани на Главном тргу у Сентандреји), а затим и у сен 
тандрејском Дому  културе. Може  се  рећи  да  су  ови балови  годинама пролазили 
без великог публицитета, и да су били локалног карактера, са више десетина при 
сутних, првенствено Срба из Сентандреје и дватри околна села где још има срп 
ског живља. Године 1986, у Сентандреји је основано Српско културно удружење, 
па  је оно у сарадњи са Домом културе у Сентандреји преузело организацију про 
славе.

Већ поменуте, 1987. године бал је био у поређењу са претходнима врло добро 
посећен  (око сто присутних), па су то забележиле и "Народне новине"  (бр. 9, 19. 
фебруар  1987:  1).  Крај  осамдесетих  је  време  изразитих промена  у  односу према 

2  На  пример,  у  новинама,  календарима,  пригодним  издањима  о  животу  националних  мањина  у 
Мађарској...
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српском националном идентитету у матичној земљи. Те, 1987. године, прославља 
се  и  двестагодишњица  рођења  Вука  Караџића  ("Два  века  Вука"),  у  шта  се 
укључују и Срби из Мађарске. Из матице се више пажње посвећује дијаспори, и 
Срби  из  Мађарске  се  охрабрују  да  отвореније  наглашавају  своју  посебност,  и 
прослављају своје празнике на начин како сâми сматрају да је примерено. 

Значајна  промена  у  животу  ове  заједнице,  која  се  одразила  и  на  светосавску 
прославу, одиграла се 1990. године. 

Обнова светосавског бала 1990. године у Сентандреји 

Крај осамдесетих година најављује суштинске промене друштвених система уис 
точноевропским  земљама,  па  и  у Мађарској. Могућности  за  отворенију критику 
дотадашњих институција установљених упериодусоцијализма изнеле суна виделои 
незадовољства  радом ДСЈС. Осим што  су све  три  групе  укључене  у Савез  биле 
незадовољне бирократизацијом ове институције, Срби су били незадовољни и тиме 
што их уСавезумајоризује неколико пута бројнија хрватска мањина, па суонина не 
ки начин претворени у "мањину у мањини". Неки, нарочито старији људи, поготово 
они који сусрпствоискључивоповезивали са православљем, били суод почетка врло 
критични према заједништву саХрватима. Па ипак, увећини разговора које сам тада 
водила,  нисам  стекла  утисак  да  Срби  у  већини  желе  да  се  потпуно  одвоје  из 
дотадашњег Савеза, него само да измене односе унутар њега, тако да све тримањине 
равноправно могу да доносе одлуке, без обзира на бројност. Било је и међу старијим 
људима оних који су имали панславистичке идеје, па им јужнословенско заједни 
штво није било страно, затим бивших ђака заједничке српскохрватске школе, људи 
умешовитим српскохрватским браковима, као и опрезнијих чланова заједнице који 
су указивали на малобројност  Срба,  којима  зато  није  интерес  да  се  издвајају,  на 
уходаност, и поред замерки у раду, до тада постојећих заједничких институција, и 
на то да разједињавање мањинских заједница може да иде у прилог евентуалним 
потајним намерама асимилације од стране државе. Крајем осамдесетих, популар 
на формулација борбе против мајоризације међу Србима била је "За више ћирили 
це у новинама" (пошто је број текстова који се односе на Србе, а који су по прави 
лу  писани  ћирилицом  последњих  година  у  заједничким  новинама  постао  несра 
змерно мали). Данас, кад званичних контаката између новонасталих српских и хр 
ватских институција скоро уопште нема, међу Србима у Мађарској је присутан је 
дан амбивалентан став према заједништву са Хрватима. Они сматрају да им је, с 
једне стране, заједништво институција, а са друге, и њихово раздвајање, било на 
метнуто спољним, политичким разлозима, и да је и једно и друго изведено на срп 
ску  штету.  Многи,  међутим,  сматрају  да  би  сада,  када  су  институције  потпуно 
одвојене, међусобни званични контакти били нешто нормално и потребно. 

Матица као  јединствена и угледна земља утицала је такође својевремено и на 
јужнословенско јединство у Мађарској. Када су односи између националних зајед 
ница у самој матици постали врло затегнути, и на ивици конфликта, постало је ја 
сно да ће бити тешко одржати јужнословенско заједништво изван ње. Једна група 
Хрвата  основала  је у Печују крајем 1989. посебну организацију Хрвата у Мађар 
ској,  којој,  међутим,  нису  приступиле  све  локалне  хрватске  организације  ДСЈС,
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као ни сви угледни чланови хрватске заједнице. Овај догађај је ипак изазвао страх 
код Срба да би нешто слично могло и код њих да се деси и да би жеља једног бро 
ја  чланова  да  се  потпуно  издвоје  из ДСЈС,  изазвала поделе  у иначе малобројној 
српској заједници које би се тешко превазишле. У неизвесности око промена у са 
мој  држави  у  којој живе,  као и  у матици,  незадовољни начином функционисања 
Савеза,  са  примером  поделе  међу Хрватима,  уплашени  тиме  да  период  великих 
друштвених промена који наступа неће спремно дочекати, виђени Срби су крајем 
1989. и почетком 1990. године постигли заједнички договор да се колективно из 
двоје из заједничког Савеза. Састанак иницијативног одбора одржан је 12. јануара 
у клубу Кошут у Будимпешти, а иницијативу за оснивање самосталног српског са 
веза  потписало  је  шеснаест  присутних.  Светосавски  бал  одржан  1990.  године  у 
Сентандреји, био је врста јавног гласања припадника заједнице за ову одлуку. 

Последњи бал Јужних Словена одржан је 26. јануара 1990. године у Гранд хо 
телу Хунгарија у Будимпешти, без присуства Срба из Мађарске. Прецизније рече 
но, међу неколико стотина присутних, махом припадника хрватске мањине и Југо 
словена (у то време запослених у разним државним фирмама, као и представника 
амбасаде, на челу са амбасадором) била је присутна једна или две српске породи 
це. Сутрадан, на сам празник, 27. јануара, српска заједница је одржала своју про 
славу у Сентандреји. Овог пута је и на позивницама назначено да се ради о "тра 
диционалној светосавској прослави" (не више о "српском балу"). Прослава је по 
чела у три сата поподне у Пожаревачкој цркви где је служено вечерње са резањем 
колача. После тога у просторијама клуба организован је сусрет иницијативног од 
бора за оснивање СДС са гостима из Мађарске и из Југославије (већином су то би 
ли представници иницијативног одбора за оснивање Демократске заједнице војво 
ђанских Мађара, међу њима и њен каснији председник, Андраш Агоштон). 

Увече је одржана прослава и бал у холу Опште школе на Feldszabodulás lakóte 
lepу, у организацији Српског културног удружења из Сентандреје. Простор који је 
аранжиран као позорница био је украшен сликом светог Саве и српском заставом 
(тробојком  са  оцилима).  Присутне  је  у  име  домаћина  поздравио  председник 
удружења Стева Петровић. Светосавске песме су одрецитовале две ученице основ 
не школе из околине Будимпеште (једна од њих била је одевена у шумадијску на 
родну ношњу). Сентандрејски свештеник је одржао беседу о животу и раду светог 
Саве. Будимпештански ђаци су извели рецитал који је отпочео песмом "На Врача 
ру". Један мали дечак из Калаза одсвирао је сплет народних песама на хармоници. 
Фолклорни  ансамбл  тада  још заједничке Српскохрватске гимназије из Будимпе 
ште,  "Луч",  извео  је  кореографију  "Златна  јабука"  (по мотивима Парисовог суда, 
кореограф Антун Кричковић). Секстет, састављен од чланова сентандрејског хора 
уз пратњу на гитари отпевао је три народне песме ("Ја љубим милу", "У рану зо 
ру",  "Хеј,  ја  сам  мала").  Поново  је  наступио  ансамбл  "Луч"  са  сплетом  српских 
игара. Секстет је отпевао "Ој, Мораво", "Мало ја, мало ти", "Седи Ћира", и на кра 
ју  "Ускликнимо  с  љубављу...".  После  програма  уследила  је  игранка,  на  којој  је 
свирао помашки тамбурашки оркестар. Присутно је било око 300 људи, што је за 
популацију Срба  у Мађарској  врло велики број, а међу њима су били готово сви 
угледни Срби, свештеници, активисти ДСЈС, али и они који то нису били, већином 
из горњих крајева (Будимпеште, Сентандреје, Помаза, Калаза, Ловре, Чипа, Бате)
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па и из удаљенијих насеља. Као представници југословенске амбасаде појавили су 
се аташе за културу, отправник послова и конзул. 

Те године на веома свечан начинпланирано је и обележавање тристагодишњице 
Велике сеобе. Већа пажња матице усмерена је на дијаспору, а Божићња посланица 
три недеље раније била је из Патријаршије упућена пре свега Србима ван Србије. 
После дугог низа година Срби из Мађарске су осетили да у матици постоји инте 
рес  за  њихове  проблеме.  Између  осталог,  и  то  их  је  охрабривало  да  отпочну 
оснивање свог посебног Савеза. По расположењу и понашању свих присутних на 
светосавском балу видело се да се дешава нешто врло значајно. Светосавску хим 
ну су заједнички певали сви присутни, громко и не кријући емоције. 

Те,  1990.  године,  основан  је  у  јуну  у Сентандреји Српски демократски  савез, 
почетком октобра, после тридесет девет година устоличен је поново у Сентандреји 
Будимски владика, а цела година била је и у матици и овде проглашена Годином 
Сеобе,  обележена  низом манифестација, што  је  кулминирало  великом  завршном 
прославом 1214. октобра у Сентандреји и Српском Ковину. 

Светосавска  прослава,  са  богатијим  програмом,  и  гостима  –  уметницима  из 
Крушевца,  одржана  је  на  истом  месту  и  1991.  године.  Те  године  свечани  говор 
одржали су владика Будимски г. Данило (Крстић) и Милан Недељков, председник 
Српског  демократског  савеза.  У  говору  је  председник  рекапитулирао  све што  је 
постигнуто у претходној години. У односу на бал претходне године, емоције су се 
слегле, а постављало се питање да ли постоји могућност да се светосавски бал од 
сада одржава на једном вишем нивоу. 

Светосавски бал 1992. године у Будимпешти 

Следеће, 1992. године, Српски демократски савез је одлучио да се светосавска 
прослава и бал, с обзиром да је то најважнији празник ове заједнице, пресели у Бу 
димпешту и у његовој организацији прослави на најсвечанији начин. Захвалност је 
изражена сентандрејском клубу и Сентандрејцима, који суочувалињен континуитет 
у периоду кад је то било врло важно, а сигурно не и једноставно. За место прославе 
изабран је хотел Ramada Grand на Маргитином  острву  у  Будимпешти  (у  коме  је 
1989. одржан бал Јужних Словена). У припрему прославе уложено је доста енер 
гије сарадника и активиста Савеза. На балу је било присутно преко шест стотина 
гостију у три сале хотела. Ово је вероватно био један од највећих скупова у новијој 
историји Срба у Мађарској, мада присутни нису били  само припадници мањине, 
него и бројни Југословени који су тих ратних година у великом броју долазили у 
Мађарску у потрази за сигурнијом егзистенцијом. Као почасни гости су били при 
сутни и представници мађарске државе  (посебно Уреда за етничке и националне 
мањине), југословенске амбасаде на челу са амбасадором, Будимске епархије, Ма 
тице српске, Културнопросветне заједнице Србије, и Савеза Словенаца у Мађар 
ској, као и југословенски привредници који су помагали као спонзори. 

Пошто је хор "Јавор" из Сентандреје отпојао Тропар, беседу верског карактера 
одржао  је Будимски  владика,  а  беседу световног карактера др Божидар Ковачек, 
потпредседник Матице српске. Светосавске песме рецитовале су две девојчице из 
нижих разреда будимпештанске основне школе, а рецитал посвећен светом Сави
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су  спремили и  гимназијалци –  активисти српског омладинског удружења. Гост – 
песник  са  Косова  Радослав  Златановић  –  одрецитовао  је  једну  своју  песму. Хор 
"Јавор" је певао народне и компоноване популарне песме, а на крају свечаног дела 
и  светосавску  химну  –  "Ускликнимо  с  љубављу".  У  забавном  делу  наступио  је 
КУД "Банат" из Деске са сплетом српских народних игара и гости из Београда Ве 
сна Чипчић и Милан Михајловић, са одломцима монодрамских и хумористичких 
текстова. Програм су извели и Бачки медаљони из Новог Сада и домаћи оркестри 
Радована Беланчића и Антуна Визина. После вечере, свирала су се и играла углав 
ном  кола  као  и  популарне  мелодије  (пре  свега  "новокомпоноване народне") и,  у 
мањем броју, окретне игре (валцер, али који се играо такође на српске песме, као 
што је "Креће се лађа француска"). Објављено је да је приход са бала намењен де 
ци и породицама пострадалих у рату у Југославији. 

Свети Сава  је на сличан начин прослављан и наредних неколико година, али, 
из финансијских разлога, мало скромније. Уместо елегантног хотела Ramada, бал 
је пресељен у нешто скромнији хотел Stadion у Пешти. И друге мањине имале су 
проблема са финансирањем великих "централних" балова, пошто је са темељном 
променом економског система у Мађарској и финансирање мањинских организа 
ција  од  стране  државе  постало  знатно  рационалније. Иако  сваке  године мора  да 
решава проблеме трошкова бала, Српски демократски савез, односно од 1996. Са 
моуправа Срба у Мађарској не жели да одустане од ове традиције, која у српском 
случају није само "народносна", него знатно дужа, општесрпска и директно пове 
зана  са  симболизацијом  етничког  идентитета.  Светосавске  балове  делимично 
спонзоришу и приватне фирме чији су власници Југословени. То је данас остао је 
дини "централни" мањински бал у Мађарској, а функционери и сарадници Савеза 
односно  Самоуправе  сваке  године  улажу  велике  напоре  да  приредба  протекне  у 
најбољем реду и што је могуће репрезентативније. 

Године  1993,  у  цркви  св. Ђорђа  у  Будимпешти,  уз  учешће ученика  будимпе 
штанске школе, после литургије приређен је богатији светосавски програм него до 
тада. У  то  време,  већ  је постало  јасно да ни заједничка српскохрватска основна 
школа и гимназија неће моћи да опстану. У јуну те године, држава је прогласила 
раздвајање будимпештанске школе од следећег уписног рока на српску и хрватску. 
Исте године 7. јула мађарски парламент изгласао је Закон о етничким и национал 
ним мањинама. На основу њега припадницима мањина омогућено је оснивање Са 
моуправа, са правима које им гарантује држава (за разлику од Савеза, који су били 
удружења грађана без икаквих законских гаранција о поштовању права мањина). 
После припрема, мањинске самоуправе почеле су да се оснивају од почетка 1995. 
године. 

Обнова светосавске академије 1996. године 

Године 1996. Самоуправа Срба у Мађарској, која је преузела организацију све 
тосавског бала, решила је да се уметнички програм раздвоји од бала, и да се све 
чана академија приреди засебно. То је с једне стране урађено због практичних раз 
лога – бројна публика која долази на бал није увек заинтересована да гледа дуг и 
озбиљан уметнички програм,  а  са  друге  због жеље да се традиција светосавских
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академија врати у ову средину у којој је и започета. Академија је одржана у камер 
ној сали палате Вигадо у Пешти, која је изнајмљена за ту прилику, са почетком у 
16 часова. Међу стотињак присутних преовлађивали су угледнији чланови заједни 
це, већином интелектуалци, затим представници југословенске амбасаде, Уреда за 
мањине, других мањина, референата за српску мањину у разним државним уста 
новама, који на пољу културе сарађују са нашом мањином. Програм је почео Тро 
паром Светом Сави,  у  извођењу  хора  Српске  основне школе и  гимназије  из Бу 
димпеште. Кратку свештеничку беседу је одржао о. Војислав Галић, сентандрејски 
свештеник и секретар Будимске епархије, а присутне је поздравио и Пера Ластић, 
председник Самоуправе. Светосавске декламације спремила су деца из Чипа, села 
на Чепелском острву. Хор је извео неколико тачака класичне музике. Потом је сле 
дила  свечана  академија у ужем смислу, под насловом "Верски и културни живот 
Срба у Мађарској", који се састојао од три предавања и пратећег литерарног про 
грама. Предавања су одржали др Предраг Степановић, доцент на Катедри за сла 
вистику универзитета Етвеш Лоранд у Будимпешти ("Књижевни језик, црквени је 
зик, народни језик – посебно код Срба у Угарској"), Коста Вуковић, кустос Српске 
црквеноуметничке збирке у Сентандреји ("Паралеле у каменој пластици манастира 
Студенице и катедрале у Острогону са краја XII века") и др Динко Давидов, науч 
ни саветник Балканолошког института САНУ 3  ("Верски и културни живот Срба у 
Мађарској"). Позориште Јоаким Вујић из Помаза припремило  је литерарни део – 
избор из Карејског  типика и Житија светог Симеона, и циклуса песама о светом 
Сави Васка Попе. Уметник из Подгорице Срђан Булатовић извео је неколико ну 
мера класичне музике на гитари. 

Те године Самоуправа Срба у Мађарској (односно њено Председништво) уста 
новила  је  доделу  светосавских  награда  личностима  које  се  истичу доприносом и 
радом у корист ове заједнице 4 . Самоуправа  је такође српским школама у Мађар 
ској уручила поклонпакете. На крају, хор српске основне школе и гимназије извео 
је Химну светом Сави. После програма у једном од холова палате Вигадо отворена 
је фотоизложба "Српске православне цркве и манастири Београда" (аутор Слобо 
дан Милеуснић, кустос Музеја СПЦ, Београд), после чега је следио коктел. 

Бал, коме је присуствовало неколико стотина Срба из Мађарске, али и из Југо 
славије,  отпочео  је  у  хотелу  "Стадион"  одломцима  рокопере  о  Сави  Немањићу 
"Пастир вукова" у извођењу Позоришта "Јоаким Вујић" из Помаза. Свирали су и 
певали уметници из Србије, и два домаћа оркестра. Као и обично, играле су се ме 
ђу Србима у Мађарској популарне кореографије народних кола. 

Обнова светосавске прославе у Текелијануму 1997. године 

3 Д. Давидов је због болести био спречен да лично просуствује, али је његово предавање прочитано. 
4  Први  носиоци  ове  награде,  која  је  уручена на свечаној академији, били су протојерејставрофор 

Иван  Јакшић,  бивши  председник  владиног  Уреда  за  националне  и  етничке  мањине  Јохан  Волфарт, 
сарадник  Културнопросветне  заједнице  Војводине  Јован  Јерков,  српска  редакција  РадиоПечуја  и 
(постхумно) професор Љубомир Ластић.
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И следеће, 1997. године, прослава организована од стране Самоуправе имала је 
сличну  структуру. Академија  је одржана у управо обновљеној и свечано поновно 
отвореној  згради  Српске  основне  школе  и  гимназије.  Између  осталог,  на  њој  је 
учествовао и појац Павле Аксентијевић. Те године, посебна светосавска прослава 
одржана  је  и  у  сâмој  српској  школи.  Била  су  присутна  три  свештеника,  који  су 
осветили  обновљену  школску  зграду  на  Тргу  ружа,  а  затим  и  кољиво  и  колач. 
Програм су извели ученици и школски хор. 

Исте,  1997.  године,  под  покровитељством  Патроната  Текелијине  задужбине, 
обновљена је међу Србима у Мађарској још једна светосавска традиција – просла 
ва светог Саве у Текелијануму. 

На самом почетку 90их година почела је да се помиње могућност враћања Те 
келијанума српској заједници, у оквиру процеса реприватизације који је отпочео у 
Мађарској. После дужих преговора, који нису увек били једноставни, Православна 
црква је успела да се избори да се Текелијанум (за сад једна половина зграде) врати 
Будимској епархији у оквиру закона о враћању црквене имовине. Претходно је Бу 
димска епархија већ била обновила и Патронат Саве Текелије, који би управљаоТе 
келијанумом. Међутим, у оквирима саме заједнице остало је спорно да ли Текелија 
нум потпада под доследно тумачен закон о враћању црквене имовине. У току прего 
вора, и у токуправљења планова како би Текелијанум могао да се користи, избио је 
на видело латентни сукоб на линији Епархија – Самоуправа, око тога ко је од њих 
заступник целине српског народа у Мађарској, који ни до данас није разрешен. 

Иако на потпуном остварењу плана обнове Текелијине задужбине, па и на са 
мом  целовитом  повратку  зграде,  треба  још  дуго  радити,  Патронат  је  решио  да 
према  могућностима,  почне  оживљавање  Текелијанума.  Тако  је  решено  да  се 
1997.  године  обнови  светосавска прослава у свечаној сали, у којој су се пре рата 
одржавали светосавски балови. 

Прослава у Текелијануму, по завршеној литургији, окупила је стотињак гости 
ју,  већином чланове Патроната,  представнике црквених општина,  вернике и све 
штенике  из  Будимпеште  и  околине,  ђаке,  наставнике  и  родитеље  српске школе, 
спонзоре  приредбе  (већином  родитеље  ученика).  Прослава  је  почела  Тропаром 
Светом Сави, који је отпојао хор "Јавор". Беседу је одржао месни парох. После то 
га обављено  је резање колача и благосиљање кољива. Млађа школска деца одре 
цитовала  су  десетак  светосавских  песмица  ("Мала  песма  о  Сави",  "Светосавска 
знамења", "Српска се црква данас радује", и друге). Рецитал – Акатист Светом Са 
ви – извели су гимназијалци будимпештанске Српске гимназије. Мешовити школ 
ски  хор појачан са неколико чланова Београдских мадригалиста појао  је духовну 
музику, а на крају и "Ускликнимо с љубављу". Задужбина Саве Текелије доделила 
је први пут те године светосавску повељу (грамату) – награду најзаслужнијим уче 
ницима  међу Србима  из Мађарске.  Чланови  просветног  одбора  изабрали  су  три 
ученице, које уз одличан успех, примерно владање, и учествовање у ваннаставним 
активностима испољавају и приврженост цркви и духовном животу. На крају је из 
ражена  захвалност  спонзорима и присутнима, деци  је подељено кољиво и колач. 
После тога присутни су позвани на коктел. 

Обе прославе, и она коју организује Самоуправа и она коју организује Патро 
нат у Текелијануму, сматрају се као централне светосавске прославе. На дан све
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тог Саве литургије се држе у свим црквама у Мађарској које имају свештенике, а 
школска прослава свуда где има посебних српских школа (Батања, Деска, Ловра) 
или наставе на српском језику (Бата, Чип, Помаз, Сантово...). 

Смисао обнављања светосавских прослава 

Светосавске прославе не представљају само грађанску забаву, него носе и врло 
јасну симболику етничког идентитета. Свети Сава би заправо могао да се сматра 
синонимом за српски етнички идентитет. Свест самих организатора светосавских 
прослава  у Будимпешти о  том  аспекту  сасвим  експлицитно се изражава, на при 
мер, у свечаном говору председника Самоуправе на академији 1996. године : 

"Данас је дан кад се слави оснивач самосталне Српске православне цркве, први српски 
књижевник, просветитељ и светитељ св. Сава. Од св. Саве па до данас постоји или се позна 
је континуитет самосвојне српске културе, српског језика и српског православља. Ово је дан 
када се слави заједничка вера, заједничка прошлост и судбина. Ово је дан када се слави срп 
ска култура везана за српски језик и веру. Јер, шта смо без нашег српског језика, без наше 
културе, без наше вере, без наше прошлости? То су ти саставни делови, суштински елементи 
који нас чине Србима. 

Данашњи дан, Дан св. Саве се посвећује идентитету српског народа." 
("Српске народне новине", 1. фебруар 1996: 4). 

Није тешко запазити да је обнављање светосавске традиције код Срба у Мађар 
ској деведесетих година представљало повратак "чистом" српском идентитету, на 
супрот дотадашњој, наводно вештачкој и споља наметнутој симбиози са Хрватима 
и  Словенцима  у  оквиру  јужнословенских  институција.  Преузимање  организације 
прославе празника од стране Савеза / Самоуправе, а на другој страни и Патроната 
Текелијине  задужбине и Српске школе и  гимназије  у Будимпешти,  и његово до 
стојно обележавање, треба између осталог и да посведочи о зрелости ових инсти 
туција да се баве и другим својим пословима и заступају интересе своје групе. По 
што је речено да не треба дозволити да се једна традиција (традиција светосавских 
академија) угаси на свом извору (у Будимпешти), у већ цитираном говору председ 
ника  Самоуправе  на  првој  обновљеној  светосавској  академији  1996,  речено  је  и: 
"После оснивања Самоуправе Срба у Мађарској, као озбиљне институције, с пра 
вом  се  намеће  обнављање  традиције  светосавских  академија"  ("Српске  народне 
новине", 1. фебруар 1996: 4). Прослављање светог Саве од стране једне институ 
ције, треба дакле да сведочи и о њеној озбиљности, компетентности. Презентација 
сопствене културе у оквиру светосавског програма може да представља једну вр 
сту "стратегије културне афирмације" (С.  Наумовић , 1990). Представници зајед 
нице настоје да потврде да су садржаји српске културе вредни одржавања и да су 
они ти који су способни да на достојан начин раде на томе. При томе се не репре 
зентује само историјска традиција него и способности за савремену интерпретаци 
ју и трансформацију те традиције (рок опера "Пастир вукова", делимично изведена 
на почетку бала 1996., први наступ новоосноване фолклорне групе "Табан", на ба 
лу 1995. године; прошле године била је планирана и презентација CDрома "Кул 
турна историја Срба у Мађарској", на свечаној академији али због техничких раз 
лога  није  одржана).  Одлука  да  свечано предавање на  академијама  1996.  и  1997.
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одржи и по  један млађи интелектуалац – Србин из Мађарске пре  свега  треба да 
укаже на постојање унутрашњих интелектуалних ресурса у заједници и за будуће 
време. У току припрема прославе, води се рачуна да у програму буду заступљени 
и угледни гости – Срби из Југославије. Већ је поменуто да су 1992, 1996, и 1997. 
године беседу или  једно од предавања држали гости из Југославије – Божа Кова 
чек, Динко Давидов, и Миодраг Матицки; 1997. у оквиру програма академије по 
јао је Павле Аксентијевић. Године 1996. приређена је фото изложба о београдским 
црквама  и  манастирима. Овим  српска  заједница  односно организатори прославе 
желе  да  нагласе  своју  повезаност  са  матичним  народом.  Такође  се,  позивањем 
протоколарних гостију, представника мађарске и југословенске државе, као и дру 
гих мањина, указује на то да је српска мањина, односно њене централне институ 
ције, способна да успостави партнерске односе у сва ова три правца. Осим тога, у 
компетицији са другим мањинама, Срби се својим балом представљају као само 
свеснија група са дужом видљивом традицијом у односу на остале мањине, које су 
своју традицију "централних" балова не само последњих година занемариле, него 
она  код њих није  ни била  тако  дубока и повезана  са етничким идентитетом, као 
што  је  случај  са  светосавским  српским  балом. Награђивање  изабраних,  не  само 
чланова заједнице, него и оних изван ње, који су радили у њену корист, од стране 
Председништва  односно Скупштине Срба  у Мађарској  упућује  на  то  да  су  леги 
тимни представници групе способни да препознају своје интересе, као и да препо 
знају и награде оне личности које у правцу тих интереса делују. Светосавска про 
слава Савеза / Самоуправе Срба у Мађарској због свега овога представља у изве 
сном  смислу и  круну њених напора и  успеха на путу  ка институционалној  само 
сталности.  С  друге  стране,  појава  још  једне  централне  прославе  упућује  на 
раслојавање интереса заједнице и на латентни сукоб око тога ко заједницу у првом 
реду представља – црква, која на то полаже историјско право, или Самоуправа, ко 
ја на то полаже законско право у данашњој модерној мађарској држави. 

Симболички најзгуснутији моменат светосавских прослава је свакако заједнич 
ко  певање  светосавске  химне. О њој  је Црњански,  мислећи  пре  свега  на Србе  у 
Аустроугарској,  забележио да "ни  један наш човек, који је, у детињству, доживео 
прославу Светог Саве и певао  ту песму,  није  више никада могао  да  се  отме ми 
стичној снази која се кроз њу ширила" (М.  Црњански, 1988: 153). У тренутку кад 
је  унутар  заједнице постигнут  консензус  о избору  сопственог пута, на балу 1990. 
године,  химну  су  сви отпевали  заједнички,  громко и  сложно. Касније,  у  процесу 
постављања сопствених институција на ноге, заједница се раслојила на струје које 
се нису увек слагале око тога шта и како треба да се ради. Ово је вероватно нор 
мална појава, али је приметно да припадници српске заједнице у Мађарској после 
тога никад више нису певали светосавску химну са толико одлучности и емоција. 
Данас, кад се институције полако уходавају, а сувише много енергије у заједници 
троши на такозване међуљудске односе, химна се пре почетка бала интонира као 
магнетофонски снимак, и тек по неки припадник заједнице шапатом је певуши. 

Од 1990. до краја 1998. године завршила се једна фаза у животу Срба у Мађар 
ској. Њен завршетак се отприлике поклапа са завршетком мандата прве скупшти 
не  Самоуправе  Срба  у Мађарској  (у  фебруару  1999).  У  тој  фази  постављени  су 
темељи институција чији рад сада улази у колотечину. Основани су посебан Савез,
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затим локалне и централна Самоуправа, српска гимназија и мрежа наставе на срп 
ском језику, новине, радио и ТВ емисија, чак и позориште као и фолклорна група. 
После бројних перипетија, трансформисан је затим Српски демократски савез (ко 
ји  је са оснивањем Самоуправа морао да промени своју првобитну функцију), от 
почео  је  процес  враћања  црквене  имовине  и  успело  се  у  значајним  циљевима 
(враћање Текелијанума  ,  као и  великог броја зграда некадашњих српских верои 
споведних школа у целом низу насеља у којима су данас смештене локалне српске 
самоуправе  и  клубови). У  том периоду обновљена  је  и  прослава  светог Саве,  на 
начин који представља повратак традицији, али у исто време рефлектује савреме 
ну ситуацију у којој се српска заједница у Мађарској налази.
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Mladena PRELIĆ 

REVIVAL OF SERBIAN ST SAVA CELEBRATIONS IN BUDAPEST 

I intend in this work to reconstruct contemporary revival of Serbian St Sava Celebrations in 
Budapest.  This  revival  is  not  observed  as  traditionalism,  but  as  a  happening  in  the  light  of 
contemporary  social  processes  and  needs  of  the  community  at  the moment when  it  is  seeking 
retraditionalism.


