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О Далмацији       

 

„Далмација је смјештена на средишњем дијелу Јадранског приморја, а својим 
највећим дијелом граничи са Босном и Херцеговином на сјеверу, односно Црном 
Гором на истоку.  Далматинска Загора смјештена је између приморско-медите-

ранских планина Козјак, Вилаја и Мосор, а отуда јој потиче и име "иза горе" - 

"Загора". Простире се у залеђу задарског, шибенског и сплитског приморја до 
ријеке Чиколе. Села су мала и депопулацијског карактера, баш као и мјеста Книн, 
Сињ, Дрниш и Бенковац. 
 

Срби у Далмацији 

 

     Срби у Далмацији су прије Рата у Хрватској (1991-1995) били веома бројни. 
Према попису из 1991. године, било их је 114.801, односно 12,06% становништва 
Далмације, не рачунајући 1,4% Југословена. Срби су распрострањени у 
областима: Равни Котари, Буковица, Книнска Крајина, Дрнишка Крајина, Врличка 
Крајина, Цетинска Крајина, Загора, Имотска Крајина и Неретванска област. 

Историја насељавања Срба у Далмацији. Срби су насељавали Далмацију и у 
предтурско доба, о чему свједоче три српска манастира: Крупа (1317. године), 
Крка (1345. године) и Драговић (1395. године), те велики број православних 
храмова. Прва сеоба Срба у Далмацију десила се 1305., а слиједећа је била 1338. 
године, када је хрватски великаш Младен Шубић у сукобу с книнским кнезом 
Нелипићем, од босанског бана Стевана Котроманића затражио не само војску 
него и народ који ће населити опустјела мјеста око Скрадина и ријеке Крке. Даљи 
подстицај за досељавање Срба у северну Далмацију била је удаја Јелене, сестре 
цара Душана, за Младена Шубића, 1347. године. 
     Она је након мужевљеве смрти 1348. године, постала господарица градова 
Клиса и Скрадина. У јесен или зиму 1355. године у Јеленине градове стигла је 
војска српског цара под двојицом његових војвода, али се у њима није дуго 
задржала, пошто је Душан већ био мртав. Та војска се вратила, а њен командант 
Ђураш Илијић град Скрадин предао Млечанима. У околину Скрадина и Клиса 
населили су се Срби, већином из Херцеговине. Према подацима из “Далматинске 
хронике” задарског надбискупа, наводи се да је 1371. године прешло из Босне 
много српског народа који се настанио у бријеговитим странама Далмације. Тих 
Срба, “Влаха-шизматика”, бивало је све више, тако да су забиљежени у Задру, 
Шибенику, Обровцу а стигли су и пред зидине града Трогира. 

     Када је краљ Твртко 1390. завладао Далмацијом, њена врата за досељавање 
Срба још су шире отворена, па су нове групе стизале овамо, нарочито на 
простору Книна. У вријеме краља Стевана Дабише, Твртковог насљедника, 1394. 
и 1397. године, када су Турци извршили продоре у Босну, дошло је до новог 
таласа исељавања Срба у Далмацију, нарочито око Книна, у Книнско Поље, 
Голубић, Пађене, Полачу. То се поновило и између 1413. и 1417. године, када је 
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у Далмацију прешло тако много Срба, да се из те масе могло добити 5.000 добрих 
војника. 
     Други извори биљеже да је 1450. године из Босне прешао јачи број Срба у 
данашње Котаре и да је тада насељена Кула Атлагића, у којој је, као и у 

Пађенима, Полачи, Голубићу и Книнском пољу, подигнута српска православна 
црква као најубедљивији доказ о њиховом присуству у том дијелу Далмације. 
Учврстивши се у Босни и освајајући од Угарске и Млетачке републике дијелове 
Далмације, Турци су и сами спроводили пресељавање Срба у своје пограничне 
области, па је тако од 1523. до 1527. године, из Босне, Херцеговине и Старе 
Србије изведена највећа сеоба Срба у Далмацију. Према Кончаревићевом 
српском љетопису, тада је у Далмацију дошло више хиљада српских породица 
са многим свештеницима у мјеста напуштена од старосједелаца - Хрвата. То 
потврђује и један званични извештај млетачкој влади из 1527. године, у коме се 
каже да се више хиљада српских породица населило у Книнску крајину, Буковицу 
и Котаре. Тада су подигнуте многе православне цркве, примјерице у Биљанима, 
Островици, Карину, Ђеврскама, Кистањама, Биовичином Селу, Радучићу, 
Мокром Пољу, Жагровићу. Недуго након тога, од 1537. до 1540. године, дошло је 
до млетачко-турског рата и подијеле Далмације између Млетачке републике и 
Отоманског царства. Република је задржала уски приморски појас с градовима 
док је Турској припао континентални дио који обухвата Котаре, Буковицу, Книнску 
крајину у оквиру новоствореног Личког санџака, затим Косово поље, Цетинску 
крајину и друге дијелове с друге стране ријеке Крке. Колико је било Срба у турској 
Далмацији, не може се поуздано рећи. У млетачкој Далмацији, према званичном 
извјештају из 1575. године, било је свега 40.656 душа, од којих 13.297 Срба.       
     Прошле су затим деценије без знатнијег помијерања становништва, а онда, 
1633. године, из Босне и Србије, због турских зулума, јаки број српских породица 
пребјегао је на млетачку територију и населио се на просторе око Задра, 

Шибеника и других градова о чему је званични извештај послао лично 
далматински провидур Франческо Зена. Но петнаестак година касније кужна 
епидемија походила је ове крајеве, нарочито око Шибеника, и однијела на 
хиљаде душа док се дио становништва због глади, одселио у друге покрајине. 
Пола вијека касније, у току рата Свете лиге против Турске, од 1683. до 1699. 
године, дошло је до промијене млетачко-турске границе у Далмацији. Република 
је дошла у посед Книнске крајине и потпуно заокружила границе Далмације, које 
ће се задржати до краја млетачке власти на овој страни Јадранског мора. 
У току XVIII вијека само два извора свиједоче о новим сеобама Срба у млетачку 
сјеверну Далмацију. Први потиче из 1706. године од викара скрадинског бискупа, 
који тврди да се у тридесетак села Скрадинске бискупије населило више од 
10.000 шизматика из Паноније, које је преводило њихових двадесетак калуђера. 
Но за ту вијест тешко је наћи потврду у другим изворима, па је немогуће оцијенити 
да ли је она потпуно вјеродостојна. Према другом извору, у току руско-турског 
рата 1768-1774. доста Срба из Босне прешло је у Далмацију, од којих се само у 
Скрадин населило 400 душа, док је нама непознат број остао у околини Задра,  
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Шибеника и Книна. Десет година прије тога, 1758. Далмација и Бока Которска 

имала је 51.268 православних поданика који су чинили једну трећину цијелокупне 

њене популације. Већи дио српског становништва налазио се, наравно, у 
сјеверној Далмацији око Задра, Книна и Бенковца. Међутим, у осмој деценији 

XVIII века српско становништво у сјеверној Далмацији прориједило се због 
исељавања до кога је дошло због глади и вијерског угњетавања, а из оног дијела 
који је био под Турцима, због њиховог зулума над хришћанима. Архимандрит 
манастира Крупе, Герасим Зелић, забиљежио је да се због глади 1774. године, у 
Турску и у Аустријску монархију (у Срем понајвише) иселило око 1.000 српских 
породица. Генерални провидур за Далмацију у једном извештају из 1790. године 
наводи да је на подручју Задра у 12 српских села и 89 заселака било 24.313 

душа._ 

     Након пропасти Млетачке републике 1797. године, Далмација и Бока Которска 
дошле су под аустријску, затим под француску, а од 1813. године, поново под 
аустријску власт. Становништво се усталило у својим насељима. Према 
поузданом извору црквеног поријекла, године 1835. у Далмацији је било 71.426 
становника српске народности, вијере православне.“ 
 

Преузето са: Западни Срби -_ 

https://www.zapadnisrbi.com/zapadni-srbi/republika-srpska-krajina/dalmacija/28-srbi-

u-dalmaciji 
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Мелиса Вилов 

 

ПРЕДГОВОР КАТАЛОГУ ИЗЛОЖБЕ „ЗНАМЕНИТИ СРБИ ДАЛМАЦИЈЕ“ 

 

     Након изложбе фотографија под називом „Доситеј и српско Плавно 1796-2019“ 
посвећене Доситеју Обрадовићу, из 2019. године, Завичајно удружење 
„Далмација“ Суботица из Суботице и ове године може да се похвали изузетним 
плодом свога рада. Захваљујући Милораду С. Кураици, истакнутом члану овог 
удружења, годину 2021. памтићемо по успешно реализованој идеји да се прикупи 
материјал и отвори изложба посвећена знаменитим Србима Далмације.  
Вишегодишњи рад на прикупљању материјала о Србима у Далмацији, уобличен 
је у производ од изузетног културно-историјског значаја. Аутор изложбе, Милорад  
С. Кураица, желео је да изложбом подигне свест о важности културе сећања, те 
је изложбу отворио речима „велики смо колико се сећамо великана“. 
     Изложба обухвата фотографије укупно 105 великана, Срба пореклом из 
Далмације. На овом списку, међу експонатима нашле су се фотографије 
великана из различитих области. Представљени су академици, доктори наука, 
књижевници и писци, свештена лица, јунаци, спортисти, новинари, вајари, 
сликари, политичари, глумци... Међу истакнутим личностима вредним памћења 
нашли су се Симо Матавуљ, Герасим и Божидар Петрановић, Никодим Милаш, 
Стефан Кнежевић, Сава Бјелановић, Руђер, Теодора и Божо Бошковић, Петар 
Јагодић Куриџа и многи други. Сваки од представљених личности на свој начин 

је допринео ширењу културно-историјске баштине и тако стекао заслугу да својим 
именом и фотографијом буде део ове изложбе.  
     Отварањем изложбе која носи назив „Знаменити Срби Далмације“ сачувана је 
од заборава једна не тако мала група истакнутих људи, али сећање на ове 
великане овде не сме овде да стане. Због тога, аутор ове изложбе наставља свој 
рад. Након прве поставке изложбе у Суботици 26. новембра 2021. године, 
изложба је постављена и у Новом Саду. Такође, планира се и постављање 
изложбе у Батајници, Зрењанину, Кикинди и Бечеју.  
     Објављивање каталога изложбе „Знаменити Срби Далмације“ има исти циљ – 

да се остави писани траг и сведочанство о томе да је српски народ свестан 
потребе да се о великанима говори и да се њихова дела сачувају од заборава.  У 
овом каталогу, читалац ће моћи да пронађе сваку од фотографија знаменитих 
личности обухваћених изложбом и да о њима прочита понеку информацију. 
Такође, захваљујући сарадницима проф. др Вељку Ђурићу Мишини, др Војину 
Кaлинићу и др Милану Гулићу, каталог је обогаћен текстовима посвећеним 
Стефану Кнежевићу и Сави Бјелановићу. Поменути сарадници дали су свој 
несебичан допринос прво у виду усмене речи на предавању које је уследило 
након отварања изложбе, а затим и у облику писмене забелешке која је своје 
место пронашла  у овом каталогу. На овај начин још једном смо се осврнули на 
оно што је вредно спомена, а читаоцу остаје да под утицајем идеја Милорада С. 
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Кураице настави традицију памћења и да да свој допринос ширећи је писаном и 
усменом речи и преноси је неким будућим генерацијама. 
Јованка Савић Вукановић 

 

ЗА  КАТАЛОГ  ИЗЛОЖБЕ “ЗНАМЕНИТИ  СРБИ  ДАЛМАЦИЈЕ” 

 

     Сјећања, колико год била племенита и извирала из дубине нашег бића и наше 
свијести, с временом се тање и блиједе. Она су само појединачне танке нити које 
нас вежу за важне датуме, и никада нијесмо сигурни докле ће трајати и колико се 
у њих можемо поуздати. Али, ако их пренесемо у ријеч, у документ, у предмет, 
било умјетничког или свакодневног, употребног карактера, ми ћемо нашим 
сјећањима подарити чврстину, трајност и истинско свједочење. Кратко речено, 
само оно што је записано оставља траг и историјски печат.  У том свјетлу једино 
и можемо сагледати ову изложбу „Знаменити Срби Далмације“, која је и 
сачињена са циљем да се наше српско културно биће, поникло и живјело на 
просторима Далмације, отргне од заборава, да се кроз живот и дјело многих 
наших духовних великана, интелектуалаца, мислећих људи, културних радника, 
научника и стваралаца, сачувају наши коријени, наша традиција и наше 
вишевјековно трајање на подручју Далмације. Ријечју, да се сачува наша 
идентитетска, лична карта као најсигурнији и најнепосреднији залог нашег 
постојања, јучер, данас и убудуће. 
     Ова изложба је наше постоље. Боље рећи, једна коцкица у мозаику нашег 
историјског постоља, али коцкица која има невиђену свјетлосну моћ да обасја 
нашу прошлост; да се и сами увјеримо у то шта смо имали и шта имамо; да се 
подсјетимо ако смо заборавили да сами себе протумачимо; да своје највеће 
људске и цвилизацијске вриједности сјединимо и да се по њима, и као појединци 
и као народ и као нација, у свијету препознајемо. 
     Историјске катаклизме, као оне деведесетих, сада већ прошлога вијека, могу 
нас, и као појединце и као народ, физички измјестити, сузити и тренутно 
успорити, али наше духовно и национално биће не могу прекинути ни утријети. А 
то најрјечитије потврђују симболи нашег бића, великани нашег народа, чији 
портрети на овој изложби сада  разговарају с нама, учећи нас да БИТИ СВОЈ И 
БИТИ СЛОБОДАН – нема цијену. Ту цијену они су својим животом искусили, 
многи од њих и кроз робију, мучење, заточеништво, ланце, презрење и 
маргинализацију. Ни највеће муке нијесу успјеле да им спусте цијену! 
      Овим славним именима с временом ће се засигурно придружити и још нека 
која су исто тако својим животом, именом и дјелом показала како се и на  
највратоломнијим историјским раскрсницама изабирају прави путеви. 
Након свега реченог, можемо само упутити честитке и изразити дубоко 
поштовање према иницијатору и аутору изложбе Милораду С. Кураици, 
Завичајном удружењу “Далмација Суботица, активном и вриједном колективу, 
покретачу и ослонцу многих сличних пројеката и акција везано за нашу историју, 
као и Општини Суботица која је увијек помагала и излазила у сусрет оваквим 
идејама. 
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Милан Ливада 

 

ДВА МИЛОРАДОВА СПОМЕНИКА ВЕЛИКАНИМА РОДНЕ ДАЛМАЦИЈЕ 

 

     Са дужним пијететом сам прихватио позив дугогодишњег сарадника и 
пријатеља мр Милорада С. Кураице да напишем прилог за Каталог његове 
изложбе Знаменити Срби Далмације, која ће бити отворена у склопу 
Светосавске академије у Батајници 30. Јануара 2022. Пошто је обећано требало 
написати за време новогодишњих и божићних празника, мене су неке приватне 
околности толико заокупиле, да сам заборавио на то. Када сам на мобилном 
нашао Милорадову поруку да чека мој текст, одмах сам у одговору замолио за 
извињење, што понављам и овом приликом, уз обећани текст. У сваком погледу, 
са два ауторска дела непроцењиве вредности из баштињења културе сећања, 
Милорад се одужио родној Далмацији, из које су Срби Крајишници насилно 
прогнани након грађанског рата у Хрватској од 1991. до 1995. године.  
     Као предводник Завичајног удружења "Далмација" у Суботици преданим 
ангажманом прво је обновљена Братска кућа у његовом селу Плавно, са 
сталном поставком, посвећена боравку Доситеја Обрадовића, претече модерне 
српске културе, у Далмацији крајем 18. и почетком 19. века. Друга, већ споменута 
Милорадова изложба о знаменитим далматинским Србима приређена је 
премијерно у Суботици; гостовао је аутор са својим делом у Новом Саду на Дану 
Српске Крајине у Српској Атини;  предстоји њена презентација у Батајници; а из 
више места широм Србије, где су настањени прогнани Крајишници, упућени су 
позиви за гостовање. Тако ове две изложбе и каталози о њиховом садржају 
представљају трајне споменике великанима које је изнедрио српски крајишки 
народ.   
     Оваква културна и уметничка остварења представљају допринос истинитој 
интерпретацији наше националне и државне прошлости. То су само зрнца 
објективног, на непорецивим аргументима занованог приказивања неких битних 
аспеката, као што су велике историјске личности из два остварена Милорадова 
пројекта, насупрот лажној историји какву смо учили, а нажалост се учи и данас. 
На том таласу смо нас два двострука завичајца, као предводници крајишко-

војвођанских удружења  остварила деценијску сарадњу.     
      Још 2011. године на моју иницијативу основана је и код АПР у Београду 
регистрована Завичајна група Крајина Војводина у Новом Саду. Програмска 
оријентација наше групе је била валоризација и баштињење неких битних 
аспеката свеколике, првенствено културне прошлости Српске Крајине. 
     Ту тематику смо пласирали на страницама штампаног двомесечника  Глас 
Крајине у Војводини, који је излазио од 2011. до 2020. године. Милорад је био 
предани сарадник са драгоценим прилозима. Остала је из тога времена једна 
шала везана за наша крајишка презимена. Слао сам поштом препоручено наше 
новине на адресе наших сарадника. Донео Милораду поштар новине у Суботици, 
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а њега нема код куће. Оставио му поруку са којом он оде на пошту. Кад тамо на 
примерку Гласа Крајине у Војводини пише: прима Кураица, шаље Ливада, а 
улица Браће Дроњак! 
     Занимљиво је, а готово непознато, да је простор Српске Крајине, вишевековне 
постојбине наших предака, као граничара између два царства Аустријског и 
Отоманског, сезао тамо негде од Книна, или Милорадовог Плавна, преко 
Војводине, до иза Темишвара, до Бање Херкулане. Неки историчари су тај 
простор означили као "венац Милоша Црњанског", који се савио око своје матице. 
Српски крајишки народ је подарио српском националном корпусу небројено много 
великих личности и Солунских ратних добровољаца у Првом светском рату, који 
су залога нашег битисања данас овде, као својих на своме. Једна од тих личности 
је и Доситеј Обрадовић, претеча модерне српске културе и први Србин 
Европљанин. Уз њега су и десетине знаменитих Срба Далматинаца, да 

споменемо само чувеног Руђера Бошковића, чији је значај за српску културу 
осветлио Милорад, у два споменута остварења.    
     На страницама споменутог Гласа Крајине у Војводини у откривања великих 
личности ја сам као стартну петорку изабрао Саву Мркаља, Николу Теслу, 
Милутина Миланковића, Николу Хајдина и патријарха српског Павла. Био сам 
изненађен колико је великих писаца, научника, свештеника, војсковођа и других 
великана пореклом са крајишког и војвођанског простора, који су оставили 
неизбрисив траг у нашој култури, а њихов учинак није на одговарајући начин 
валоризован. Такође је за жаљење што у српском културном простору делује 
много аутошовиниста, који се надмећу у самопорицању сопствених националних, 
државних и свеколиких других вредности. Таква је ситуација и међу нама 
Крајишницима, којима је отет исконски завичај и који су доживели прогон са 
вековних огњишта, што се није десило ниједном другом народу у Европи, која се 
цинично дичи својим људским правима. По нашем уверењу ми смо, са нашим 
завичајним удружењима, урадили онолико колико смо могли на валоризацији 
крајишко војвођанских културних остварења у свесрпском амбијенту.       
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Мр Милорад С. Кураица 
 

Говор мр Милорада С. Кураице у Суботици, 26. новембра 2021. године 

на отварању изложбе фотографија “Знаменити Срби Далмације” 
 

ВЕЛИКИ СМО КОЛИКО СЕ СЈЕЋАМО ВЕЛИКАНА! 
 

Часни оци, поштована публико, помаже Бог, добро вече! 
 

Добро дошли на још једно дружење у организацији Завичајног удружења 
“Далмација” Суботица у чије име Вас срдачно поздрављам. “У свијету се 
сусрећемо, с Далмацијом у срцу!” Др Хаваш Реже написа: "Мала Далмација може 
да се поноси прошлошћу. Не само да су храбри борци, већ су и духовни великани 
на којима им сваки народ може да завиди."  
Ова изложба је покушај да се на прави начин претвори у дјело максима “Моје 
свето, а и твоје свето, своје чувај у моје не дирај.” Да, управо тако – покушај, да 
буде ембрион и подстицај другима да ураде боље и квалитетније, да наставе гдје 
смо ми стали, јер ово није завршена прича, Јевањђеље, Свето писмо или 
Библија. И поред уложеног труда нисмо успјели заокружити и обезбједити да сви 
великани из наше Далмације буду вечерас на овој изложби. Постоји више 
разлога. Дуга је прича. 
Ово је важна и велика изложба. Усудио бих се рећи да овакву Србија до сада није 
имала! Овдје сигурно није све, а и не може да буде, али све што је у њој – ту је с 

добрим разлозима. Oсновни критеријум да се нађу у плејади ових великана јесте 
чињеница да су животом и радом на прави начин примјенили велику мисао 
бесмртног и једног од најумнијих Срба, нашег Петра Петровића Другог Његоша – 

„Благо оном ко довијека живи, имао се рашта и родити.“ 
Уколико бисмо о сваком великану на овој изложби рекли по неку ријеч, била би 
то дуга прича, готово роман. Ипак, да бар наведемо имена неких од њих: 
Симо Матавуљ, Герасим и Божидар Петрановић, Никодим Милаш, Стефан 
Кнежевић, Сава Бјелановић, Руђер, Теодора и Божо Бошковић, Петар 
Јагодић Куриџа, Јован Радуловић, Владимир Беара, Герасим Зелић, Раде 
Матијаш... И тако редом.   
Монтескје, давно написа: "Срећни су народи који су имали досадну историју." 
Нажалост, наш народ у Далмацији није био те среће. Газили и угњетавали су нас 
– Млечани, Турци, Угари, Аустроугари, Французи... О дешавању крајем 20. вијека 
боље да не зборим ни слова. Још увијек је свјежа рана. 
Једна од највећих, а можда и највећа жртва таквих угњетавања у историји 
Далмације јесте поп Петар Јагодић Куриџа. Поштовани саборе, дозволите ми да 
кажем нешто више о овом истинском великану и великомученику из наше 
Далмације. Због окрутости Млетачке Републике, чувајући свој национални и 
вјерски идентитет, дијелећи судбину свог народа, Куриџа се ставио на чело  
отпору – Куриџиној или Буковачкој буни српског народа Далмације и то баш 1704.  
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године. Буна је у крви угушена, а преваром и издајом католичког попа Куриџа је 
ухапшен, утамничен у Венецији, по злу чувеном казамату "Пози". 
Ту у надчовјечанским, правим Танталовим мукама, издржава 40 година, без дана 
помиловања!? Куриџа слијеп  излази  из затвора и у Задру умире 09. априла 
1749.  

године. Сахрањен је у Задру, порта цркве Св. Илије. Срамота је да му се ни дан 
- данас не зна за гроб, а камоли да има достојно обиљежје!? 

За невјеровати је чињеница да ни једна енциклопедија, па ни чувена Британика, 
нема одредницу "Куриџа"!? Шта да кажемо? То смо ми или Бранка Ћопића добро 
познато: ”Знам ја нас...”                   
Да припремимо ову изложбу додатно нас је мотивисала и чињеница коју изричито 
наводи Николај Фјодорович Фјодоров, руски мислилац и филозоф да су од 
изузетности за очување идентитета сваког народа гробља и музеји. А ова 
изложба фотографија је и више од музеја историје земље Далмације. 
Великани на овој изложби дали су свој допринос општем добру или како рече 
најумнији Србин 18. вијека бесмртни Доситеј Обрадовић “на ползу рода свога.” 
Ред је на нама. 
Поштована публико, дозволите ми да захвалим Мелиси Вилов, Ненаду Ђукићу, 
др Милану Гулићу, Милораду Савићу и др Кости Новаковићу на несебичној 
помоћи око припреме и реализације ове изложбе, те Граду Суботица и градо-

начелнику Стевану Бакићу, који финансијски у цијелости подржаше овај значајан 
пројекaт Завичајног удружења „Далмација” Суботица.  
 

Хвала Вам на истинској пажњи и стрпљењу.  
Чувајмо своје од заборава, нико га други чувати неће. 
Бесједу завршавам поруком: “Душа Богу – тијело Србији - срце Далмацији.” 
 

Живјели! 
 

 

Суботица, 26. новембар,                                    Мр Милорад С. Кураица, секретар 

  љета Господњег 2021. 
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Проф. др Вељко Ђурић Мишина1 

 

СТЕФАН КНЕЖЕВИЋ, ЕПИСКОП ДАЛМАТИНСКИ 

 

     Породица Кнежевића из Оћестова код Книна стицала је углед генерацијама. 
Зна се да је из ње потекао и Викентије (Вићентије), сабрат манастира Светих 
Архангела на Крки, који је саздан у веку када и истоимени храм у царском граду 
Призрену.  
     Викентије је, будући свестан значаја писмених људи у очувању Српства и 
Православља, једног свог синовца (рођеном 15. јуна 1806, коме до данас није 
сачувано крштено име већ га памтимо по монашком – Стефан) упутио у основну 
школу у Шибенику, после у богословију у Сремским Карловцима, седишту 
Карловачке митрополије. Захваљујући подршци манастира Крка, Стефан је 
уписао и завршио богословске студије у Черновицама (тада део аустријског 
царства, данас град на западу Украјине). 
     Монашки постриг примио је 1833. године у манастиру Крка, исте године 
произведен за ђакона, две године касније и свештенички чин. За старешину 
манастира у чину архимандрита изабран је на Богојављење 1844. године. 
     Како је Карловачка митрополија у међувремену уздигнута у ранг Патријаршије, 
патријарх Јосиф Рајачић је 16. марта именовао а 17. маја 1953. године 
хиротонисао за епископа далматинског. 
     Епископ Стефан видео је револуцију у Бечу 1848. године, видео је као је Беч 
употребио Србе у гушењу буне у Угарској. Доживео је тешке дане услед 
ватиканске акције на унијаћењу и римокатоличењу српског православног народа. 
Против тога борио се како је знао и могао. Знао је да у Далмацији мора да има 
богословију па ју је основао у Задру. Наредних деценија ту су се школовали 
будући свештенослужитељи пореклом из Црне Горе, Турске, Угарске и Аустрије. 
     Извршио је административну управу епархије на окружне протопрезитеријате. 
     Царска власт из Беча издвојила је Боку Которску из Далматинске епархије и 
прогласила је новом епархијом; убрзо су обе издвојили из састава Карловачке  
 

 

 

1 ВЕЉКО ЂУРИЋ МИШИНА, рођен је 1953. у селу Косоре (код Сиња). Основну школу и гимназију похађао је у родном 
мјесту и Београду. Дипломирао је на Филозофском факултету Универзитета у Београду, а докторирао на Филозофском 
факултету Универзитета у Новом Саду. Радио је као кустос-историчар у Историјском  музеју Србије у Београду (1981–
1997), а затим предавао историју Југославије на Филозофском факултету Универзитета у Приштини (1997–2005) у 
звању доцента и ванредног професора. Био је директор Института за српску културу у Лепосавићу (2005–2008), 

Европске више школе за спортско новинарство у Београду (2008–2009) и Музеја жртава геноцида у Београду (2013–
2021). Објавио је 16 монографија, више од 40 чланака у часописима и зборницима радова, био уредник часописа 
Баштина и Годишњак за истраживање геноцида, а учествовао је у припреми девет изложби и изради четири 
документарна филма.  

 



Милорад С. Кураица 

 

- 136 - 

 

 

митрополије и са Буковинском епархијом формирали накарадну Буковиско-

далматинску митрополију са седиштем у Бечу.  
     За време свог владиковања, подигао је тридесетак сеоских храмова и 
парохијских домова. Највећа задужбина је црква Светог кнеза Лазара 
(„Лазарица“) у селу Далматинско Косово, коју је лични и освештао 1889. године, 
на 400-годишњицу Косовске битке. Лазарица је била основа Видовданском култу 
код српског народа у тим крајевима. 

     Осим цркава и домова подизао је сеоске школе, помагао сиромашне ђаке у 
школовању, школовао двоје деце (дечака и девојчицу) из родног Оћестова, 
помагао сиротињу...  
     Епископ Стефан је, свестан значај аполитичког организовања Срба у 
Далмацији, помогао оснивање новина „Српски глас“.  
     Како је на почетку тестамента записао, „Будући да никад у моме животу нисам 
штедљив до среброрубља нисам био, а с друге стране ни потрошан до 
раскошија“, наложио је да га сахране у манастиру Крка, у гробницу коју је нешто 
раније припремио и да се за његову душу моле на празник Светог Саве. Како су 
прилике биле повољне, као владика прикупио је знатну своту новца и наложио 
како да се после његове смрти расподељује; уметнички портрет и владичанске 
одежде предао је манастирској управи на чување; завештао нешто новца за 
школу у Оћестову и за даривање девојке при удаји, ...   
     За живота је завредио бројна одликовања: даровали су га аустроугарски цар 
Франц Јозеф, српски кнез и краљ Милан Обреновић, књаз црногорски Никола 
Петровић. 
     Упокојио се 28. јануара 1890. године у Задру и сахрањен у капели Светог Саве 
у манастиру Крка. 
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Др Милан Гулић2 

виши научни сарадник 

Институт за савремену историју 

Трг Николе Пашића 11, Београд         
 

ДАЛМАЦИЈА И СРБИ – ВЕЗА ДУЖА ОД ЈЕДНОГ МИЛЕНИЈУМА 

 

     Појам Далмација није у свим историјским периодима значио исто. Када је у 
првим годинама наше ере именом Далмација прозвана једна од провинција 
Римског царства, она је обухватала далеко шире подручје од онога што у 
модерном смислу представља. Име Далмација изведено је од Далмата, једног 
од илирских племена, које је насељавало подручје између Крке и Цетине, а 
благодарећи Римљанима у употреби је већ више од два миленијума. Гледајући 
регионално, римска Далмација је обухватала простор данашње Далмације, Лике, 
Горског Котара, дијела Истре, највећег дијела Босне и Херцеговине, као и дио 
Црне Горе. Узевши у обзир данашња насеља, римска Далмација се протезала до 
Ријеке на сјеверу, Ваљева на западу, а Призрена и Скадра на југу. Сједиште 
римске провинције Далмације било је у древној Салони, тј. данашњем Солину.  
     Послије пропасти Западног римског царства 476. године, у другој половини Ⅴ 

вијека кратко је постојала државна формација која је носила име Далмација, а 
затим се утонуло у дуг период неизвјесности и нестабилности, који је тешко 

прецизније реконструисати. Од 535. године власт над тим огромним подручјем 
имало је Источно римско царство, тј. Византија. Међутим, услијед словенских и 
аварских провала стварна византијска власт је постојала само у уском 
приморском појасу од Истре до Драча. Спорадичне провале прерасле су у 
насељавање, па се у јужним дијеловима подручја које данас познајемо као 
Далмацију настањују Срби, а у сјеверним дијеловима Хрвати. Отуда, можемо 
рећи да је живот Срба у Далмацији почео прије скоро једног и по миленијума. 
     Мањи дијелови Далмације кратко су били у саставу Франачког царства, у 
вријеме цара Карла Великог (768–814), али су враћени Византији Ахенским 
миром 812. године. У вријеме цара Василија Првог Македонца (867–886) 

Далмација је 867. године уздигнута у ранг теме, чије је сједиште било у Задру. 
Међутим, изван византијске теме Далмације остале су првобитне српске 
средњовјековне државе. На подручју некадашње римске Далмације српски народ 

 

 

2МИЛАН ГУЛИЋ, рођен је 1985. у Задру. Основну школу и гимназију похађао је у Бенковцу и Тополи. Дипломирао је и 
докторирао на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Као истраживач-стипендиста Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије био је ангажован на пројекту Балканолошког института 
Српске академије наука и уметности (2009–2012). Од 2013. ради у Институту за савремену историју у Београду у звању 
истраживача-приправника, научног сарадника и вишег научног сарадника. Објавио је четири монографије и више од 
50 чланака у часописима и зборницима радова.  
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је образовао своје прве државне формације: Србију, Дукљу, Травунију, Захумље 
и Паганију. Уколико узмемо у обзир модеран територијални опсег Далмације, 
читав њен јужни дио дијелиле су три рано средњовјековне српске државе: 
Травунија, Захумље и Паганија. С обзиром на то, као и на чињеницу да је појам 
Далмација и даље идентификован са римском провинцијом, за Србе се говорило 
да су народ „који држи већи дио Далмације“.    
     Око 1000. године у далматинском приобаљу све чешће се појављује флота 
Млетачке републике, која је исказала жељу да свој утицај прошири на тај дио 
Јадрана. Од 1102. године нестало је самосталне Краљевине Хрватске, која је 
постала саставни дио Краљевине Угарске, па се и велики дио Далмације нашао 
у њеном оквиру. Од тог тренутка, Угри/Мађари постали су важан чинилац у 
Далмацији за наредних неколико вијекова. Пошто је 1202. године млетачка флота 
заузела Задар, и Млечани су постали важан чинилац у Далмацији за наредних 
пола миленијума. Њихова појава, али и слабљење Византије и пад Цариграда 
под налетом крсташа 1204. године, учинили су да је Источно римско царство 
почетком ⅩⅢ вијека заувијек нестало са далматинске обале. У борби за 
превласт над Далмацијом, Угарска је надјачала Венецију, што је потврђено 
Задарским миром 1358. године. Тада највећи дио онога што данас познајемо као 
Далмацију ушао у оквире Краљевине Угарске и ту остао наредних вијек и по.  
     Почетком ⅩⅤ вијека почиње млетачка доминација у Далмацији, која је 
потрајала све до 1797. године. Млетачком Далмацијом руководио је генерални 
провидур, чије сједиште је било у Задру. Првобитна млетачка власт односила се 
на узак приморски појас и острва, али се временом ширила и на унутрашњост 
Далмације. Управо у то вријеме, у Далмацији су се одвијала највећа помјерања 
становништва, а ударени су и темељи територијалног опсега Далмације, који је 
остао до данас. Границе Далмације одређене су Карловачким миром 1699. и 
Пожаревачким миром 1718. године.  
     У вријеме млетачке власти српско становништво у све већем броју насе-љава 
сјеверне дијелове Далмације, гдје представља брану османској опасности. 
Срби су, у значајној мјери, населили испражњене посједе у млетачкој Далмацији 
у вријеме Кандијског рата (1645–1669) и Морејског рата (1683–1699). Према 
подацима из 1758. године у млетачкој Далмацији живјело је скоро 38.000 Срба, 
већином у крајевима око Задра и Книна. Због страха од њихове побуне, млетачке 
власти нису вршиле значајнији притисак да православни мијењају вјеру, па су 
древни манастири и даље дјеловали, а развијена је и читава мрежа парохија. 
Међутим, православни вјерници на млетачким посједима све до краја ⅩⅤⅢ 

вијека били су под духовном јурисдикцијом филаделфијског митрополита, који је 
имао сједиште у Венецији, док су Срби у дијеловима Далмације под османском 
влашћу били у надлежности дабробосанског митрополита. У неколико наврата 
далматински Срби су од српског патријарха тражили да им се пошаље епископ, 
али покушаји Стефана (Љубибратића) и Симеона (Кончаревића), да се устале 
као српски православни епископи у Далмацији, нису уродили плодом и они 
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су протјерани послије неколико година рада. Укупно узевши, премда је српски 
елемент за вријеме млетачке власти у Далмацији јачао, снажни притисци на 

православље и српство учинили су то доба прилично тешким за српски народ на 
обали Јадрана. 
     Када је 1797. године Млетачка република престала да постоји, Далмација је 
постала дио Хабзбуршке монархије. Међутим, експанзија Француског царства 
под царом Наполеоном Првим Бонапартом довела је до успоставе француске 
власти у Далмацији 1805. године. Истини за вољу, Далмација је, најприје, била у 
саставу француске круновине Краљевине Италије, да би 1809. године ушла у 
састав Илирских провинција и тако постала интегрални дио првог француског 
царства. Премда краткотрајна, француска власт у Далмацији и данас се спомиње 
по добру, с обзиром да је тада покренуто више градитељских подухвата, да су 
штампане прве новине на „народном“ језику, као и да је православним Србима 
омогућено да добију свог епископа. С тим у вези, 1810. године Венедикт 
(Краљевић) је постао први епископ модерне Епархије далматинске. 
     Слом експанзионистичке политике цара Наполеона и тешки порази 
Француске, довели су до нових, великих промјена у Европи. У тим глобалним 
промјенама, Далмација је 1815. по други пут постала саставни дио Хабзбуршке 
монархије, а 1817. године је образована хабзбуршка круновина Краљевина 
Далмација, која је постојала читав вијек, тј. све до слома Аустроугарске монархије 
и стварања Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца. У току тог једног вијека 
далматински Срби су се суочили са највећим притисцима да пређу на унију, који 
су потрајали све до 1841. године, али су остварили и највећи политички, 
национални и вјерски развој. У то вријеме је покренут Србско-далматински 
магазин (1836), Епархија далматинска је имала 117 парохија (1848), а политички 
представници далматинских Срба (од 1861) дебатовали су пред покрајинским – 

Далматинским сабором у Задру и државним – Царевинским вијећем у Бечу.  
     Црква је имала кључну улогу у националном уобличавању српског народа у 
Далмацији током ⅩⅨ вијека, а у то вријеме на трону далматинских владика били 
су: Јосиф (Рајачић), који је отворио богословску школу у Шибенику и борио се 
против унијаћења, баш као и његов наследник Пантелејмон (Живковић); затим 
Јеротеј (Мутибарић); и знаменити Стефан (Кнежевић), чији је допринос развоју 
Епархије далматинске и православља у Далмацији изузетан. У политичком 
смислу, српски представници дјеловали су, најприје, у оквиру Народне странке, 
заједно са политичким представницима хрватског народа. Међутим, проблем 
признавања српске националне индивидуалности, прихватање српског језика и 
ћириличног писма, однос према аустроугарској окупацији Босне и Херцеговине и 
друга темељна питања удаљили два народа унутар једне странке. У жељи да 
самостално остваре свој политички и национални програм, српски политички 
представници из Далмације оформили су Српску народну странку на Приморју, 
чији је први предводник био знаменити Сава Бјелановић.  
     На крају, када се осврнемо на политички положај и стање националног духа 
далматинских Срба у освит епохе ратова (1912–1918) можемо закључити да 
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све промјене „господстава“ нису могле да убију српски национални осјећај код 

дијела Далматинаца. Ојачали у борби са шкртом земљом и злим господарима, 
изнурени у туђим ратовима, Срби Далматинци су у ⅩⅨ вијеку своју борбу 
пребацили у саборске клупе, политичке странке, национална друштва, на 
културни, политички, национални и вјерски план. Захваљујући томе, постали су 
снага на коју се могло рачунати, са којом се морало преговарати и која је дала 
значајан допринос у борби за ослобођење и уједињење. 
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Др Војин Калинић3 

САВО БЈЕЛАНОВИЋ 

 

     Саво Бјелановић (Ђеврске, 15.10.1850. ˗ Задар, 02. март 1897.) био је 
истакнути српски политичар и публицистa. Потиче из чувеног братства Бјела-

новића које је вековима живело у месту Ђеврске код Кистања у Северној 
Далмацији. Ђед по мајци, Пане Саблић био је чувени српски заступник у 
редовима Народне странке на првом Далматинском сабору у Задру. Као веома 

надарен и талентован младић у Донатовом граду завршава основну школу и 
гимназију. У тим гимназијским данима,  када је долазило до озбиљних  размимо-

илажења у модерним српским и хрватским идејама, активно учествује у одбрани 
свог народа на Приморју. Учествује у омладинском српском друштву „Првенац“ 
које је издавало и рукописни лист под истим именом. Написао је и једну значајну 
расправу у којем побија хрватска, такозвана историјска права над тада 
аустријском покрајином Далмацијом. 
     Образовање наставља у Бечу, где студира права од 1873. до 1877. године. 
Највише пажње посвећивао је, као и пре њега Михајло Полит Десанчић 
предавањима код чувеног професора Лоренц Штајна, што је утицало да се 
образује у духу савременог либерализма чијим је начелима остао веран у даљем 
политичком раду. За време студентских дана, активно пише о политичким 
дешавањима за новосадски лист Заставу, омиљеног гласила далматинских 

Срба. 
     Удара темељ студентском друштву „Јединство“, којем је уједно био и 
председник. Поред неговања српске свести и идеала, чланови поменутог 
друштва учествовали су са друштвом „Зора“ и хуманитарним радом, давајући 
безрезервну подршку устаницима у Босни и Херцеговини.  
     По завршетку студија добија понуду да ради у земаљском суду у Сарајеву али 
је глатко одбија. Главни разлог био је разбуктала политичка борба између 
далматинских  Срба и Хрвата. Тако се на позив српских првака из родног краја 
враћа 1880. године у Задар. Прихвата уредничку палицу у новонасталом Српском 
листу/гласу, званичном органу Српске странке на Приморју. Убрзо постаје и 
председник поменуте странке на чијем челу остаје све до своје смрти. Залагао 
се за програм „Српства трију вјера“ уобличеног у низу чланака који су излазили у 
поменутом српском гласилу под насловом „Вјера и Народност“. Иако уз велике 
потешкоће и политичке притиске, све до своје смрти успешно је водио поменути 
лист. Са својим вредним сарадницима, успео је писаном речју да кроз бројне  

 

 

3 ВОЈИН КАЛИНИЋ, рођен је 1980. у Кутини. Основну и средњу школу похађао је у родном граду и Београду. 
Дипломирао је на Православном богословском факултету у Београду, а докторирао на Факултету политичких наука 
Универзитета у Београду. Објавио је двије монографије и неколико чланака у зборницима радова.    
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чланке и фељтоне испрати готово сва важнија дешавања везана за приморске 
Србе тог доба. Посебно је био изазван делом „Хрватски разговори“ које је 
проистекло из пера ултра – клерикалног хрватског политичара дон Миховила 
Павлиновића. У одбрани српских интереса у Далмацији 1882. године пише низ 
чланка под насловом „Дон Михо на бранику“, које су савременици назвали 
„бисером новинарске вештине“.  
     Такође, ваља поменути да је поред богатог рада у Српском листу/ гласу 
написао значајну студију „Живот и рад Д-ра Божидара Петрановића (1883). Међу 
књижевним прилозима, издвајамо запађене рецензије о књигама: Љубомира П. 
Ненадовића (1881), Лазе К. Лазаревића (1887), о Гундулићевом Осману (1890), 

Затим путописи: Дан девети, путне црте из Црне Горе (1886), Снијег у Црној 
Гори (1890), Кроз славенске земље (1891 - 1893), С пута, црте по Хрватској, 
Угарској и Србији (1895), Из српско – италијанских сватова, црте с пута по 
Црној Гори и Италији (1896). Најзначајније Бјелановићево књижевно дело је 
путопис „Кроз славенске земље“ (1890) које је настало у време његовог путовања 
кроз Чешку, Будимпешту и Београд. 
     На Далматинском сабору, Бјелановић је заступао срезове Бенковац, Кистање, 
Книн, Дрниш и Врлику. У свом богатом политичком деловању увек се на веома 
даровит начин, пожртвовано залагао за равноправност српског националног бића 
и православне вере на далматинским просторима. Представљао је највећи 
политички ауторитет код Срба тог доба на Приморју, с којим није се могло лако 
манипулисати. Познат по оштром језику и снажним аргументима у полемичким 
расправама са политичким противницима јасно је у узаврелој далматинској 
политичкој арени осамдесетих и деведесетих година 19. века бранио српске 
интересе у Далмацији. Таквим деловањем, с противничке стране неретко је 
изазивао нескривени бес али и дивљење („мали али бојован“). Ипак, 
представљао је и политичара који је увек био за српско – хрватску сарадњу, али 
на равноправним основама. Тако је 1892. године одржао један од својих 
најпознатијих говора, који се тицао хрватског државног права. Уследио је као 

реакција на иницијативу, тада још увек народњачког а касније правашког 
политичара и заступника Јураја Бјанкинија да из покрајинског школског 
прорачуна избаци име Српског језика. У том излагању, агилни Бјелановић је на 
вешт и мирољубив начин образложио суштину српске политике, која се састојала 

у равноправности српског према хрватском народу и језику на Приморју. Такво 
излагање уродило је плодом. Неколико хрватских политичара из редова Народне 
странке прихватила је изложене мирољубиве аргументе и одустала од избаци-

вања Српског језика из тадашњег покрајинског школског прорачуна.  
     У најзрелијим политичким годинама, када је могао још много да допринесе у 
одбрани свог рода у Далмацији, Саво Бјелановић умире 1897.г. од  туберкулозе. 
Шест година раније, оженио се Даницом Баљак с којом је имао два сина и три 
ћерке. Прерана смрт знаменитог српског вође, дубоко је утицала на тадашњи 
српски покрет у Далмацији који је у наредним годинама запао у летаргију, 
неуспешно тражећи личност која би могла да замени способног и надареног  
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политичара какав је био Бјелановић. Из захвалности према његовом лику и делу 
опростили су се на достојанствен начин комеморацијама и парастосима готово 
сви познатији Срби тог доба. Ваља напоменути да је у београдској препуној 
саборној цркви одржан величанствен последњи испраћај. Саучешћа су, осим 
бројних удружења, друштава и познатијих личности из живота Далмације, 
изразили и из Женеве будући краљ Петар, затим црногорски кнез Никола, 
краљевски намесник Јован Ристић, потпредседници српске и црногорске владе, 
патријарх српски Георгије Бранковић, митрополит београдски Михајло и др. 
У Бјелановићеву част Ј. Ј. Змај и Алекса Шантић испевали су песме а Јован 
Сундечић сонет.  

„Није умро Саво ˗ 
само се успав̕ о. 

Што је духом сеј̕ о 

не боји се града, 
Јер благослов Божији 

на њиву му пада.“ 
                              

 Ј. Ј. Змај 
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