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Слика са насловне стране је „Девојка над Шибеником“ из збирке „Срби 
на Јадрану“ 45 акварела надвојводе Лудвига Салватора. Како је записао 
његов биограф Лео Верл, претенциозно је приступио раду, са намером да 
овековечи све примере српских ношњи са обала и приобаља Јадрана, од 
Ријеке до северне Албаније.

Рад је трајао од 1870. до 1879. године. У биографији Верл истиче и: „Међу 
племенима надалеко распрострањених јужних Словена не постоји ни 
једно које је толико приметно по великој разноликости ношњи као онај 
српски народ, који насељава читаву јадранску обалу од југа Ријеке па све 
до северних граница Албаније.
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ПРЕДГОВОР

Током рада на докторској дисертацији „Културни препород Срба 
у Северној Далмацији од 1848. до 1914. године“ (Факултет политичких 
наука, Универзитет у Београду) као посебна тема истакло се питање 
друштава и библиотека као културних установа које су севернодалма-
тински Срби створили у том периоду. Увиђајући њихов огроман кул-
турни, политички и друштвени допринос за развој Срба на том делу 
Приморја родила се замисао да се једна таква тематска целина претво-
ри у књигу. Од највећег значаја свакако је било истраживање у Држав-
ном Архиву у Задру (Spisi o društvima HR-DAZd-543, Spisi pravoslavne 
dalmatinske eparhije u Zadru); штампа, попут далматинске и војвођанске, 
Српски лист/глас, Narodni list, Dubrovnik, Застава; затим, дела неких 
истакнутих научних радника попут Радета Петровића, Косте 
Милутиновића, Душана Берића, Вјекослава Маштровића, Јулија Гра-
бовца и других који су у својим делима обрађивали теме мог истражи-
вачког подухвата.

Опште је познато у историјској науци, да је оснивање друштава и 
библиотека у 19. веку играло веома значајну културну, политичку и 
просветитељску улогу међу многим европским народима. Такав случај 
је био и међу далматинским Србима који су живели под влашћу Хаб-
збурга. У овој књизи је анализиран рад различитих националних 
удружења која су дуже или краће деловала од 1848. а посебно од 1879. 
до 1914. године на подручју Северне Далмације. Активности удружења 
спровођене су у намери да се очува народна свест и традиција, односно 
да се допринесе неговању делатности које су могле да унапреде при-
ватни или колективни развој тамошњег становништва. Са једне стране, 
у питању су биле, испрва народне или „славјанске“ (српско-хрватске), 
а касније су основане и засебне српске читаонице које су, осим њихове 
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основне функције, у многим местима биле и једине установе културе, 
као и средишта друштвеног и политичког живота. Постојале су у Задру, 
Шибенику, Обровцу, Бенковцу, Книну, Кистањама, Дрнишу и Скради-
ну. Поред читаоница, веома важна су била и друштва културног, хума-
нитарног или спортског карактера попут певачког друштва «Бранко», 
друштава Српских сестара, соколских удружења. Она су својим актив-
ностима умногоме помогла да се изгради дух заједништва и солидар-
ности међу Србима и очува угрожени идентитет. 

Српске библиотеке су, попут читаоница, имале изузетну про-
светитељску улогу. Њихово оснивање и постојање имало је изузетни 
значај, почев од тога да су доприносиле да се описмени већином непис-
мено становништво, да се чувају језик и култура и биле су својеврсна 
брана према владајућим страним и доминантним (романска, хрватска 
па и аустријска) културама. Најпре су у њима биле „словенске“ књиге 
пристигле из Јужне Угарске или Русије, а временом су њихове фондове 
попуниле књиге из Србије и из других околних земаља. Аустријске вла-
сти су својом строгом културном политиком и књиге сматрали озбиљном 
претњом успостављању сопствене духовне и културне доминације, те 
су ограничавале и отежавале њихово набављање и кружење. Упркос 
свему, у многим местима попут Шибеника и Задра су настале српске 
библиотеке као и у манастирима Крка, Крупа и Драговић.

Сва поменте српске установе у периоду од 1848. до 1914. године, 
иако у тешким и компликованим културно-политичким условима 
часно су обавиле просветну мисију коју су себи задале. Стога се надам 
да ће ова књига бити значајан прилог културној историји Срба као и 
путоказ другим научним радницима да се више позабаве овом и слич-
ним темама. 

У Београду, о Св. Илији 2015. године др Војин Калинић



1. СРПСКА ДРУШТВА

У политичким и културним превирањима друге половине 19. и 
почетка 20. века друштвена делатност је заузимала веома важно место. 
Иако, су у том периоду, од појаве уставних слобода 1860. године 
италијанска друштва у Далмацији, а нарочито у Задру предњачила, поче-
ла су ницати заједничка српска и хрватска друштва са јаким 
јужнословенским предзнаком. Међу њима најпознатије су Матица дал-
матинска (1862) као и народне читаонице. Након непуне две деценије, 
сплетом политичких околности, настају посебна хрватска и српска 
друштва која су била прожета националним духом, постављајући поред 
политичких и национално културно-просветне циљеве. Према 
Вјекославу Маштровићу у том граду је од 1848. до 1920. године делова-
ло преко 50 хрватских и српских друштава од којих je 5 српских. Као 
културно-просветно: „Српска читаоница“, омладинско културно-про-
светно „Првенац“, музичко, „Бранко“, спортско, „Српски сокол и добро-
творно „Добротворна задруга сестара Српкиња“.1

За почетак искључиво српског друштвеног живота у Далмацији, 
иако је својеврсни претеча донекле било горе поменуто омладинско 
друштво, можемо узети 1879. годину. Тада је основана Српска читао-
ница у Задру после које су по целом Приморју почела ницати и остала 
друштва. Дотадашња заједничка друштва, изузев ретких случајева, вре-
меном су постајала искључиво хрватска. До поновног зближавања, па 
и фузије, дошло је тек политиком „новог курса“ и у годинама пред Први 
светски рат када су наступиле неповољне околности за било какав 
значајнији друштвни напредак.

1 V. Maštrović, Hrvatska društva u Zadru, Zagreb 1964. str. 471.
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Опште је познато да су чланови готово свих српских друштава на 
Приморју били Срби обеју вера. Иако су Срби православне вере били 
бројнији на далматинском Северу у друштвеном животу учествују и 
Срби католици, нарочито у Задру и Шибенику. Са друге стране, ситуација 
на далматинском југу, у Дубровнику, била је обрнута: будући бројнији, 
Срби католици су предводили готово сва друштва у граду испод Срђа. 
Ипак, треба имати у види да им тадашња аустријска политика није ишла 
на руку, што се јасно види приликом оснивања Српске читаонице у 
Задру. „Када се основала Српска читаоница у Задру, влада није имала 
ништа да примјети, на дотичном штатуту већ што је у њему било 
изречено да чланом читаонице може бити сваки Србин без разлике 
вјере“.2 И поред таквих отежавајућих околности, Срби западне верои-
сповести попут Марка Цара, дон Јакова Групковића и др. давали су 
значајан допринос развоју српског културног живота у Задру и Северној 
Далмацији.

Такође, ваља напоменути да политичке власти нису увек олако дава-
ле, а у неким случајевима су чак и одбијале захтеве за друштвеним радом. 
Тако се десило са несуђеним Српским тамбурашким друштвом Србадија 
у Задру. Молба поднесена Намесништву од 21. априла 1905. године била 
је глатко одбијена из до краја неразјашњених разлога. Можемо само 
претпоставити да оснивачки одбор није успео да задовољи све строге 
законске услове који су се односили на оснивање друштава.3

Сви поменути типови српских друштва деловала су до 1914. године 
у Задру који је био најзначајнији културно – политички центар Срба у 
Северној Далмацији. Нека српска друштва деловала су и у осталим гра-
довима и местима, посебно у Шибенику и Книну, али их је било и у 
Бенковцу, Кистањама, Дрнишу и Скрадину итд. Њихово оснивање и 

2 Л. Томановић, „Српство и Православље“, Отаџбина, 1883. св. 55. стр. 476.
3 Оснивачки одбор који су чинила три члана: В. Јакше, Њ. Брчића, Ђуро Обрадовић 

поднели су 21. априла 1905. године следећу молбу:
„Viskom C. K. Namjesništvu Zadar
Podpisani članovi promicateljnog odbora srpskog tamburaškog društva ’Srbadija’ u 

Zadru podnose tom c. k. Namjesništvu pravilnik rečenog društva radi posvjedočenja u 
smislu zakona 15.2. god. 1867. D. Z. L BR. 134.“ 

Уз молбу, у прилогу достављен је и несуђени правилник друштва Намесништву на 
одобрење који је био веома сличан правилнику друштва ’Бранко’. Прва три члана говоре 
о имену, седишту и циљу друштва:

’§. 1 Оснива се, са сједиштем у Задру, српско тамбурашко друштво ’Србадија’
§. 2 Циљ је овог друштва да негује музику 
§. 3 Према томе оно ће: а) подучавати своје чланове музици б) давати јавне 

концерте“. 
(HR-DAZd-543, Namjesništvo za Dalmaciju, Spisi o društvima, Kutija 6, ex Misc.102, R 

.7 14, l. 2)
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рад у предратним годинама били су у значајној мери потпомогнути од 
Привредно просветеног друштва „Српска зора“, утемељеног 1901. годи-
не са седиштем у Дубровнику.4

Поред оних које ћемо поменути у овом поглављу, ваља истаћи и 
„Српско – народну позоришну дружину“ као и српско певачко друшт-
во из Шибеника који су деловала у поменутом периоду.5 Затим поред у 
Дубровнику, српска музика у Книну која је наступала на разним про-
славама и скуповима на почетку 20. века.6 

Између осталог, ваља напоменути да су и након српско – хрватског 
раскола 1880. године када се српски културни и политички живот у 
Далмацији готово у потпуности осамосталио, неки Срби су и даље били 
чланови некада старих заједничких друштава. Најбољи пример, поред 
Матице далматинске, у којој је једно време у управи био и епископ 
Никодим Милаш, била је и соколска организација о којој ће бити речи 
у једном од следећих потпотпоглавља. Такође и стрељачко друштво у 
Задру (Società dei Bersaglieri), у којем се поред Италијана и Хрвата могао 
наћи и известан број српских чланова.7 

Као што смо претходно поменули, сва друштва која су настала пре 
српско-хрватског раскола била су заједничка и ту чињеницу свакако 
треба узети у обзир. Такође, приликом вођења разговора о српско – 
хрватском зближењу, нарочито у време настајања политике „новог 
курса“, али и касније, увек је било помињано време са почетка Народног 
препорода када су заједничким снагама настајале прве „славјанске“ уста-
нове на Приморју. 

4 А. Ђаја, Северна Далмација некад и сад: одлучна реч у критичном часу, Београд 
1939. стр. 53 – 54.

5 Албум светковине двадесетпетогодишње успомене посвећења за епископа дала-
матинскога Стефана вит. Кнежевића 17 маја 1878. Задар 1878. стр. 78. 

6 А. Ђаја, Северна Далмација некад и сад: одлучна реч у критичном часу, Београд 
1939. стр. 54.

7 Тако је 1887. године око сто задарских грађана у организацији овог друштва пред-
узело леп излет морем од Задра до Обровца („Домаће“, Српски лист, бр. 23, 11 (23) 6. 1886).
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1.1. Омладинско друштво и рукописни лист Првенац 
(1865–1871)8

Немогуће је замислити да шездесетих година 19. века, када се широм 
југословенских земаља осећа снажан замах акције Уједињене српске 
омладине, да на Приморју омладина у акцијама Народног препорода 
остане пасивна. Истраживања у том правцу открила су нам и показала, 
да је скоро сва српска средњошколска омладина, била главни ослонац 
и потпора старијих у почетној фази Народног препорода у Далмацији.9 
„С Милетићем покренута је, па је и у Далмацију допрла, мисао Српске 
Уједињене Омладине“.10

У том омладинском буђењу Далмацијe предњачило је омладинско 
друштво „Првенац“, основано од стране питомаца Православног бого-
словског завода у Задру. Оваква чињеница најбоље нам говори на коли-
ко високом културно-образовном нивоу су били ти млади људи када су 
већ у првој деценији Народног препорода по давању уставних слобода 
у монархији почели деловати својим снагама. Тада је поменуту школу 
похађала група веома даровитих младића на челу са Лазаром 
Томановићем.11 Надарени Бокељ у Задру завршава седми разред 
гимназије, а у Новом Саду матурира. Боравак у „Српској Атини“ био је 
посебно битан за Томановића где га је, како сам каже, занео покрет 
Српске Уједињене Омладине.12 Уписујући задарски завод, тај занос пре-
носи у Задар на своје младе заводске и гимназијске колеге. Сећајући се 
тог времена у чланку „Из самог почетка Народног листа“, из 1911. годи-
не пише како је као гимназијалац учествовао у ондашњим задарским 
политичким и културним дешавањима, као повереник омладине и 
сарадник задарског Il Nazionallea и новосадске Заставе.13

8 Према казивању Косте Милутиновића, оригинални лист Првенац имао је у својим 
рукама Душан Берић. На жалост након његове смрти губи му се траг.

9 D. Berić, „Omladinsko društvo ’Prvenac’ i ’Narodni preporod u Dalmaciji’“, Mogućnosti, 
br. 10, Split 1963, str. 407.

10 С. Бјелановић, „Милетићеве седамдесете“, Српски глас, бр. 6, 1896. 
11 У родном месту Лепетанима у Боки которској завршава 3. разреда основне шко-

ле, док је 4. разред завршио у Херцег Новоме. Ту је био као ђак манастира где га је лично 
поставио еп. Стефан Кнежевић јер је добротвор Никола Мусић завештао све своје непо-
кретно имање, да се ту приправљају ђаци за свештенички чин. Из Херцег Новога долази 
у Задар. Међутим, пре ступања у богословију, ђаци су морали свршити бар 6. разреда 
гимназије.

12 Л. Томановић, „Из књижевне и културне историје, Биографија др Лазара 
Томановића“, Стварање, бр. 9, Титоград 1962, стр. 615.

13 „Био сам тада питомац у задарској православној семинарији, био сам повереник 
Српске Уједињење Омладине за све приморије од Задра до Котора; био сам дописник 
Милетићеве ’Заставе’, која је тада у Пешти излазила, и у исто доба био сам сарадник ’Нар. 
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Према Јовану Скерлићу, питомци богословског завода у Задру 
оснивају 1866. године задругу за вежбање у књижевном раду и издају 
рукописни књижевни лист Првенац, који је излазио сваких 15 дана. 
Главни циљеви су му били: „1. купљење прилога за фонд уједињене омла-
дине Српске и уписивање јој чланова, 2. да растурује по приморју добре 
српске књиге“. Друштво не ограничава своју агитацију само на Задар, 
него је шири и на Шибеник, Скрадин, Котор и Будву.14 Сами питомци 
који су били чланови Друштва толико су били посвећени друштвеним 
циљевима да су „ /…/ на растанку су градили планове шта ће код своје 
куће радит за опћу корист“.15 Такође, већ тада поред осталих у том 
послу агитовања по Приморју истицао се један млађи међу њима 
гимназијалац, чувени Саво Бјелановић.16 Таква друштвена делатност 
младог Ђеврсчанина биће свакако од велике важности за будућег лиде-
ра српског покрета у Далмацији јер је још тада стекао поштовање и 
наклоност својих старијих колега.17 Због таквог деловања млади 
Ђевсрчанин је био кажњаван од стране управника задарске гимназије.18

Међутим, има и другачијих мишљења када је друштво Првенац 
почело са радом. За Душана Берића, основано је годину дана раније, јер 
је први број рукописног листа изашао већ 7. децембра 1865. године под 
насловом Првенац – лист за упражњеније. Као уредник потписан је 
Христофор Ковачић, а помоћник Владимир Субота.19 

До тада за једини српски лист на Приморју могао се сматрати једино 
Српско-далматински магазин, а покретањем поменутог књижевног 

Листа’, једини на кога је бар могао рачунати његов први уредник, миле ми успомене Поп 
Иван Данило, мој бивши професор у нижим разредима.

Кад се узме у обзир простор тога листића, који је почео скромно излазити као до-
датак Нодиловог ’Il Nazionale’, на кому су радила пера једног Клаића, Бранковића и дру-
гих народних првака, лако ће се разумјети, како је могао уредник сам, који је имао као 
народни посланик и других посала, па и на Нодиловом листу радио, с таковом помоћи 
лист уређивати.“ (L. Tomanović, „Iz samog početka Narodnog lista“, Narodni list, Jubilarni 
broj Narodnog lista, 1912. god. str. 32.)

14 Ј. Скерлић, Омладина и њена књижевност, Београд 1966. стр. 104.
15 С. Бјелановић, „Милетићеве седамдесете“, Српски глас, бр. 6, 8 (20) 2. 1896.
16 С. Кнежевић, „Народни зборник спомен број Сави Бјалановићу“, Глас Привред-

но-културне Матице за Сјеверну Далмацију, бр. 226−227, 1937, стр. 10.
17 М. Лежаић, „Сава Бјелановић – у свјетлости унитаристичке идеје –“, Глас при-

вредно-културне Матице за Сјеверну Далмацију, бр. 50, 1930.
18 „У петој класи гимназије прошао сам кроз право искушење огња: управитељ 

гимназије удаљио ме из завода ради једнога чланка, за који је сумња пала на ме, и ја сам 
у тој релацији провео три дана мучења, бојећи се коначног прогонства, док се управитељ 
није смиловао и опет ме примио! /…/“ (С. Бјелановић, „Милетићеве седамдесете“, Српски 
глас, бр. 6, 8 (20) 2. 1896). 

19 D. Berić, „Iz književne prošlosti Dalmacije“, „Ilija Beara i Prvenac“, Split 1956, str. 113
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листа означило је готово нову еру у политичком па и културном развоју 
далматинских Срба.  

Главни узори тих младих људи су били Светозар Милетић и Михајло 
Полит-Десанчић, док је Томановић, према Стефану Митрову Љубиши, 
председнику Далматинског сабора који је од свих Срба на Приморју 
имао највећи политички утицај, осећао одређену дозу одбојности, 
сматрајући га за провладиног човека.20

Први пак уредник „Првенца“ Христофор (Ристо) Ковачевић био је 
уједно од свих задарских омладинаца у гимназији и први сарадник 
Narodnog lista, па је у бр. 34 Priloga uz Narodni list од 28. априла 1866. 
године штампао песму „С Богом Скрадину“ потписавши се као „гимна-
зиста“ пуним именом и презименом.21

У том првом броју, иза уводника главног уредника Ковачића са 
насловом „О нужди просвјете а у то и овог листа“, који је затим настављен 
још у друга два броја, где се истиче да “овај лист право нам је улиште“, 
на стр. 2 – 3 под насловом „Добивено писмо“ налази се Томановићево 
писмо упућено уредништву листа, а које гласи:

„Славно уредништво!
Какво весеље ћути моје срце због установљења нашег „Првенца“ нијесам 

у стању изразити. Ја се њим дичим, јер знам да ће на дику служити онима 
који су га установили; ја се с њим веселим, знајући да ће на велику корист 
служити онима, који га буду потпомагати. Будући ја једна од тијех 
срећнијех који су га установили, одма сам се постарао да га подпомажем; 
а обећавам да ћу и унапријед све моје нејаке силе употребити да га пома-
жем; обећавам да га нећу оставити докле год узимам једнога за мном, што 
сам више него увјерен да ће се својски заузети виша част питомаца, 
познавајући важност његову.

20 „/…/ ја сам тако далеко стајао од Љубише, ког је цар био поставио за предсједника 
Сабора, да сам с њим једном, путујући на паробород из Трста, десет дана са осталим пут-
ницима заједно карантину издржали, а да се не приближимо један другом, премда ме он 
познавао не мање него ја њега“ (Л. Томановић, „Из писама умрлих и заслужних Срба, XI 
Стеван Љубиша“, Нови живот, св. 11, Београд 1926. стр. 6.)

21 Ковачић је касније по завршетку 6. разреда гимназије напустио Семинарију у 
Задру и предавао Српски језик у времену од 1.11. 1867. до 31. 8. 1871. године у Српској 
Закладној поморској школу код Херцег Новога. Након тога наставља школовање и по 
завршеној гимназији и универзитетским студијама био је поново професор српског језика 
и историје на истој школи од 1. 3. 1880 до 21. 9. 1881. године, одакле пређе у Котор, а за-
тим у Италију. Као професор Ковачић је сарађивао у дубровачком часопису Slovinac, где 
је уз остале радове објавио студије „Милан Г.ј Милићевић“ (бр. 3−4, 1880), затим Бранко 
Радичевић (бр. 16−17, 1880) и „Живот и рад Вука Стеф. Караџића“ (бр. 1−14, 16−18, 1881), 
од којих су задње две посебно штампане (D. Berić, „Omladinsko društvo ’Prvenac’ i Narodni 
preporod u Dalmaciji’“, str. 410).
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Хотећи га дакле помоћи, бацио сам око на историју, да из ње извадим 
које славно име, да први број „Првенца“ с њим украсим, и нашао сам неум-
рлог Марка Ефеског, који због његових заслуга у обрани православија, 
остануће у историји са златнијем словима на вјеки записан. Његов живот 
и његова дјела стараћу се точно са рускога превести и сад одма вам шаљем 
једну малу част, а остало продужићу у сљедујеће бројеве. Сувише ево вам 
шиљем неку част „мога дневника од 15 августа до новембра исте године“ 
а продужићу сљедујеће бројеве. Знам да ће множнији бити повољно будући 
ћу изложити у њему одвећ лијепих ствари. Остајем с највишим 
почитанијем.

У Задру на Св. Саву освјашч. 1865 Л. А. Томановић“22 

Већ у првом броју Првенац је на крају у рубрици „Дописи и теле-
грами“ донео по угледу на дневну штампу следеће вести:

„Др М. Клаић наново је примио професорство, Ђаци се договарају на 
једну серенаду.

Беч (?) Госп. Грекоорјентални Св. Патријарк дошао је у Пешту да 
заузме мјесто у сабору“

Сличне вијести доноси и на крају броја 6. од 9. јануара 1866. године 
где под насловом „Промене у Гимназијуму“ стоји: 

„Др Ћега проф. историје и литературе италијанске, и проф. Шкарица 
од физике и математике одпуштени су услијед повратка Др. Клаића и 
Мура“ 

Одмах испод тога под насловом „Најновије вијести“ додато је:

„Др. Клаић одлази у Загреб на сабор; проф. Мур одлази у Спљет. Гово-
ри се да ће опет бити примљен Шкарица и да ће Др. Ћега поћи у Спљет. 
Уз ове промјене у Гимназијуму нема још постојаног реда“.23

Такође, Првенац у бр. 1 од 15. јануара 1866. године доноси вести о 
Михи Клаићу, народном заступнику у Далматинском сабору и у Царе-
винском већу у Бечу, који је младој дружини тада био професор у 
гимназији. У тој вести под насловом „Промјене у мјесту (Задар)“ стоји:

22 D. Berić, „Omladinsko društvo ’Prvenac’ i Narodni preporod u Dalmaciji’“, str. 408. 
23 Исто, стр. 409
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„Наш високоучени Господин Др. М. Клаић ових дана би наименован за 
дјествителног Инспекторац свих народни далматински учионица. Ми, 
његови ученици, морамо оплакивати његов одлазак; а са друге стране радо-
вати се, будући је он једна врстна и искусна особа, и једини који може цјел 
свог предмета на добро испунити /…/“.24

У другом броју Првенца изашао је позив уредништва да установитељи 
присуствују седници 14. децембра 1865. године ради доношења правила 
за издавање листа. На седницу су позвани ученици од 5. до 7. разреда 
гимназије, док су други, нижи разреди гимназије могли присуствовати. 
Из неких разлога седница је одржана два дана касније, 16. децембра, па 
је лист донео у бр. 5 од 2. јануара 1866. године „Правила по којима се 
има владати уредништво Првенца“.25

Група од тринаест питомаца на челу са Томановићем упутила је 17. 
априла 1866. године молбу за благослов ради оснивања. Уз молбу био 
је приложен и устав Друштва под насловом „Устав о издавању листа 
„Првенца“ од стране друштва сјеменичког“ (Прилог 1).26 Оснивање и 
рад друштва „Првенац“ хвалио је и дописник новосадског Напретка 
из Далмације. „И они заведоше између себе друштво, којему је задатак, 
да се вјежбају у народноме језику и књижевности србској, те саставке 
своје прилажу у лист, што га под именом „Првенац“ у мјесечним свеска-
ма издају и хране. /…/ Особито ми се питомци похвалише са преч. г. 
архимандритом Петрановићем кој њи у том раду својски упућује и 
подупире“.27 

Интересантно је, да се у истом допису очекује похвала и реакција 
од стране задарског Narodnog lista која ипак није дошла. И у потоњим 

24 Исто, стр. 410.
25 D. Berić, „Iz književne prošlosti Dalmacije“, „Ilija Beara i Prvenac“, str. 113−114.
26 „Све то већма раширује се оно праведно начело: Теорија је без практике као душа 

без тијела. На основу овог начела умилно доље потписани, по непосредном одобрењу Ва-
шег Високопреосвештенства, установили су двоседмична писмена вјежбања у предметим 
књижевним и црквеним, као што бива по већој части код овом подобних завода. Да би пак 
овај поступак био право критично поучно домаће вјежбање њихово и од велике користи 
овом заводу, нужно је да иста вјежбања имаду правила и зрелијега од нас наставника и 
поправитеља, премда су на ту цијељ неколико вреднијех између себе изабрали покорни 
проситељи. Исти прилажу, укратко изложена своја мњења и учтиво умољавају доброту 
Вашега Високопреосвештенства да им укаже пристојни правац и поправи правила пот-
врдивши их, како би горе речена вјежбања и периодићни свој течај имала. 

Предајући се родитељској милости Вашег Високопреосвештенства /…/ покорни си-
нови Л. Томановић, С. Бјеговић, Јово Накићеновић, Iлија Беара, Тодор Новаковић, Станис-
лав Бркановић, Стефан Мартиновић, Димитрије Анђус, Iлија Шушак, Ристо Ковачић, 
Григорије Скочић, Стефан Мрђен, Петар Мартиновић “ (HR-DAZd-341 Spisi dalmatinske 
pravoslavne eparhije, sv. 92, бр. 40/сем. Пр. 21. 4. 1866).

27 „Из Далмације 4 јунија“, Напредак, бр. 48, 1866. 
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дописима из Далмације, Напредак хвали ове задарске јуноше. Наиме, 
радује се „Види се, да омладина наша дише духом народним, духом пра-
вих Србаља и духом од наде, зашто им и сам и сами задатак Првенца 
свједочи“. Такође, исти дописник је лично у Задру честитао неким чла-
новима Друштва на њиховом успеху, али и да су чланови младог друшт-
ва били посебно одушевљени писањем Напретка о њиховој делатности. 
„/…/ они то додуше са великом радошћу примише, и неки онај чланак 
више пута прочиташе /…/“.28

Како што видимо од самог оснивања друштво „Првенац“ је добијало 
значајну подршку и од својих старешина у Заводу. Посебно од Гераси-
ма Петрановића који је бодрио те младе душе као и од тадашњег рек-
тора Лукијана Кундајице и проф. Љубомира Вујновића. Присећајући се 
својих богословских дана у Задру, Бокељ из Херцег-Новог Томо Крсто 
Поповић пише: „Кад год би се који број тог листа написао, подносио се 
вазда архимандриту Петрановићу на оцјену. И он, уза све своје службе-
не и друге послове, био је сртпљив, да у „Првенцу“ сваки чланак прочита, 
поправи и под истијем свој суд изрече“. Такође, често би присуствовао 
и на седницама друштва дајући питомцима своје добронамерне пред-
логе и на крају их упућујући „да што јаче пригрли српску књигу“.29 Стога 
је и дозвољавао неким питомцима и уједно члановима „Првенца“, попут 
Томановића, Ковачевића и др. да пишу и у Српско-далматинском мага-
зину. Судећи по њиховом потоњем књижевном раду поменута накло-
ност и уливено поверење било им је лепо искуство и одличан подстицај 
за отпочињање књижевног рада.

Прва редовне седница одржана је 19. јануара 1866. године под 
председавањем Илије Беаре, који је изабран на предлог Станислава 
Бркановића јер је био најстарији по годинама. Беара је уједно био и први 
председник, али је на седници одржаној 26. јануара исте године предао 
оставку, па је место њега изабран Лазар Томановић. Седнице су биле 
прилично бурне, а на њима су расправљана различита питања која су 
се односила на сарадњу у листу и остале проблеме везане за Друштво 
као целину.30

Такође, треба имати на уму да је надарени Беара био боемске при-
роде, тако да није био способан за било какав систематски и организо-
ван рад.31 Ипак, и поред такве страсти „млади задарски боем“ је писао 

28 „Из Далмације“, Напредак, бр. 67, 1866. 
29 Т. К. Поповић, Владика Герасим Петрановић, Сарајево 1897. стр. 11.
30 D. Berić, „Iz književne prošlosti Dalmacije“, „Ilija Beara i Prvenac“, str. 114.
31 Беара је у Задру међу омладином и професорима важио као „изврстан латиниста 

и италијаниста, зналац велики зналац хисторије и математике, бјеше и иначе права риз-
ница знања, права жива енсиклопедија, којој се свак обраћао.
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чланке који су доприносили значају листа али и младој дружини 
окупљеној око њега. 

Од 1866. до 1871. године лист Првенац је три пута престајао да изла-
зи и три пута васкрсавао.32 Последњи уредник листа био је Илија Шушак, 
а последњи број је изашао 15. маја 1869. године.33 

О значајном напретку богословског завода из којег је поникло младо 
друштво „Првенац“ сведочи нам и књижевник Симо Матавуљ. Након 
боравка у манастиру Крупи, видећи да није вољан да ступи у свештен-
ство, млади Матавуљ се школовао за учитеља у задарској препарандији. 
У својим слободним часовима дружио се углавном са питомцима пра-
вославне семинарије, што није нимало случајно. Када је дошао у Задар 
школске 1868/69. године ту је затекао два своја знанца у православној 
семинарији Илију Беару и Илију Шушка са којима је друговао још у 
основној школи, а који су тада становали у његовој кући. Беара је био 
у осмом, а Шушак у седмом разреду те су и они утицали на Матавуљево 
дружење са осталим ђацима православне семинарије.34

Када је млади Матавуљ дошао у Задар ученици православне 
семинарије имали су своје омладинско друштво и издавали Првенац – 
лист за упражњенија, а поменута двојица у истом су имали истакнуту 
улогу. Није искључено, да је и Матавуљ по свом доласку у Задар узимао 
учешћа у раду овог омладинског друштва, иако немамо за сада конкрет-

Скоро читав Задар познавао је ’Старог’ како се Беара сам волио називати, а и како 
га остали називаху. И послије десет година, након одласка из Задра, при поновном сусрету 
са Беаром на Цетињу, Матавуљ се сјећа ’Старог’ за време свог школовања ’Као да га сад 
гледам гдје шврља по задарским улицама, са затуреним поповским шеширом, са рукама 
на крстима, понекад, богами и са дебелом цигаром у устима. Био је страстан пушач. У 
заводу би обично сједио на свом кревету, подвијених ногу, пушећи из чибука, а омладина се 
начела око њега и задиркује. /…/ Чести су му узвици били: слушајте ви старца, па се нећете 
кајати’: враг је старац, не подвали ти њему!; ’хоће старац ја!’“ (D. Berić, „Simo Matavulj i 
Zadar“, Zadarska revija, br. 2, 1953. str. 81–82).

О бунтовном владању Илије Беаре сведочи нам и „Назначење о понашању питомаца 
православног сјеменишта у Задру у мјесецу травњу 1866.“ У том извештају стоји да I. Бе-
ара „/…/ је нарави и марљивости –о средње, и да изостаје од цркве“ (HR–DAZd–341 Spisi 
dalmatinske pravoslavne eparhije, sv. 92, br. 3, 1866).

Тако се исто Јован Брчић настојатељ и економ жали управитељству семеништа на 
Беару „Данас после очитане прописане молитве при обједу, ученик 6. разреда Илија Беара 
јавно пред свима у обштој трпезарији напао је на подписаног надзиратеља и економа са ве-
ликом виком на саблазан свих питомаца са увредитељним и непристојним изражавањима 
/…/ назвао га недостојним свештеником, претио многима итд. У Задру 24. јунија 1867. 
(Исто, бр. 11), Након тога су и други ученици морали писати изјаве о инциденту архима-
дриту Петрановићу. (Исто, пр. 25/6 бр. 8 )

32 М. Лежаић, „Сава Бјелановић – у свјетлости унитаристичке идеје“, Глас привред-
но-културне Матице за Сјеверну Далмацију, бр. 50, 1930.

33 D. Berić, „Iz književne prošlosti Dalmacije“, „Ilija Beara i Prvenac“, str. 119.
34 D. Berić, „Simo Matavulj i Zadar“, str. 81
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них података, те да је ово књижевно омладинско друштво са својим 
листом Првенац на бројним бурним седницама имало извесног утицаја 
на Матавуља.35

Такође, на целом Приморју једино су још сличне задатке имала: 
„Друштво Истока“ које ће две године касније бити основано у Рисну и 
раније основано котарско Српско пјевачко друштво „Јединство“.36 
Потоње је нарочито битно за Народни препород у Далмацији. Под теш-
ким режимом Метерниховог апсолутизма, при физичком страдању и 
многим мукама, которски Срби, бодри духом и прожети народном 
мисли и високим идеалима 1839. године су основали поменуто Друшт-
во.37 Оваквим деловањима су већ унапред била одређена два центра 
српског покрета у Далмацији. Први, северни, са средиштем у Задру, и 
други, јужни, са центром у Боки и Дубровнику.38 Наравно, овај први је 
предњачио захваљујући богословском заводу, јер се у њему окупљао 
највећи и свакако најзначајнији број српске далматинске омладине.

Захваљујући делатности „Првенца“ који је био повезан са Уједињеном 
омладином успоставила се јака веза како између самих Срба у Далмацији 
тако и ван ње, стварајући тако чврсто духовно и национално јединство. 
Сходно томе, далматински Срби осећаће се још више делом једне веће 
националне целине на политички расцепканом Балкану што ће им сва-
како дати полета у њиховом раду. О пробуђености тадашње српске мла-
дости у Далмацији сведочи и новосадска Застава. „Мисао уједињеног 
„младог Српства“ мора на српском небу сјати, као сунце на небеском; 
не да ли се слободне радње, она пробија својим зрацима кроз све сметње, 
као сунце кроз облаке“.39 

За политичку орјентацију друштва „Првенац“ можемо рећи, иако 
је полазио са српских позиција, да је заступао становиште српско-
хрватске слоге у Далмацији оличено у јужнословенству тога доба. У том 
погледу врло су карактеристичне родољубиве песме које су писали 
млади питомци и чланови друштва попут богослова и једног од првих 
сарадника листа Теодора Новаковића.40 У песми „Сложно /…/ млади 
богослов кличе:

35 Исто, стр. 82.
36 У Рисну, у Боки Которској, оснивају српски родољуби: Друштво Истока, са за-

датком „подпомагати народну књижевност и распростирати просвету у духу народном“ 
(Ј. Скерлић, Омладина и њена књижевност, Београд 1966, стр. 112).

37 Ј. Бућин, Преглед рада Српског пјевачког друштва Јединства у Котору од године 
1839.–1929. Котор 1929. стр. 9.

38 R. Petrović, Nacionalno pitanje u Dalmaciji u 19. stoljeću (Narodna stranka i nacionalno 
pitanje 1860-1880), Sarajevo 1968. str. 356.

39 „Из Задра 15 јануара“, Застава, бр. 8, 28. 1. 1868. 
40 Теодор Новаковић (Биочић, 1846 – Книнско поље, 1919) након завршене 

гимназије и богословских наука школске 1872/73. године постао је свештеник 21. новем-
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Пруж´ мо руку, пруж´ мо брату
Пруж´ мо брату нам Ервату;
Тад ће почет нови вјек!41

Уопште гледано 1866. године када се појављује младо задарско 
друштво, била је јако битна у историји спољне политике Хабзбуршке 
монархије јер тада почиње њено окретање ка Истоку (Drang nach Osten). 
За такву своју политику Беч је почео придобијати и део хрватских 
политичара из конзервативног и клерикалног крила Народне странке, 
што је изродило међунационалне борбе у Далмацији. Такође, питање 
Босне и Херцеговине у то доба је било једно од горућих политичких 
питања. Загребачки лист Pozor изнео је становиште да Аустрији у замену 
за одузимање Венеције треба да уступи „Турску Хрватску“.42 

На поменуто писање загребачког медија осврнуо се Томановић у 
Првенцу објављујући чланак „Одломци из неких мојих писама“, у коме 
се, између осталог, цитира и писање једног свештеника „поводом 
последње борбе око Босне и Херцеговине“. Анализирајући не само овај 
чланак, него и остале Томановићеве чланке у Застави и Prilogu uz 
Narodni list, Д. Берић је закључио следећу веома важну ствар, то јест, да 
је млади Бокељ био противник сједињења БиХ Аустрији, те да никако 
није био национални шовиниста како га је називао део хрватских исто-
ричара.43

У својим гимназијским данима у Задру поред поменутих истакнутих 
чланова у друштву „Првенац“ био је и Саво Бјелановић. Лист Dubrovnik 
наводи да је, тада млади Ђеврсчанин, имао запажену друштвену улогу 
па чак да је и писаном речју износио свој политички став о народности. 
„Bjelanović je još kao gimnazijski gjak , godine 1872., pisao u jednom djačkom 
listiću, rukopisnom koji se zvao „Prvenac“, jednu raspravicu o načelu narodnosti, 
u kojoj je pobijao istorijska prava“.44 Наиме, истицао је природно право, 

бра 1873. године у Книнском пољу, где је службовао до краја живота. 
41 К. Милутиновић, Војводина и Далмација 1760–1914, Нови Сад, 1973. стр. 93. 
42 Један од популарних хрватских назива за Босну и Херцеговину.
43 „Из наведеног Томановићевог одломка изгледало би као да је он шовниста, а 

шта ако доведемо, међутим, његово писање у везу са осталим дописима Застави и Prilogu 
uz Narodni list не одговара стварном стању, већ видимо да је у свему томе био досљедан. 
Томановић, као што се види из наведеног одломка, био је непомирљиви противник 
присјадињења БиХ Аустрији. То се види и из чланка у Застави. гдје у броју од 26. септембра 
1868. устаје, слично у Првенцу, против писања загребачког Позора, насупрот оних дал-
матинских заступника, који су насјели политичкој пропаганди далматинског намјесника 
Вагнера, који је тобоже увођењем у јавни живот нашег језика хтјео придобити БиХ за 
Аустрију“ (D. Berić, „Omladinsko društvo ’Prvenac’ i Narodni preporod u Dalmaciji’“, str. 
414–415).

44 „† Sava Bjelanović“, Dubrovnik, br. 12, 21. 3. 1897. 
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јер је био надахнут народњачком победом на изборима у Далмацији 
који су се одржали две године раније. Ипак, овај драгоцени податак 
везан за потоњег најпознатијег српског политичара из Северне Далмације 
и Првенца можемо само донекле прихватити. Као што смо претходно 
поменули, према Берићевом сведочанству поменути лист је престао да 
излази три године раније.

Сагледавајући делатност младог задарског српског друштва „Прве-
нац“ можемо без претеривања рећи да је једно од најзначајнијих не само 
на Приморју него и на тадашњим јужнословенским крајевима. Делова-
ло је у условима када Далмација још увек није била у потпуности народ-
но пробуђена, то јест, започело је своју делатност више од четири годи-
не пре прве народњачке победе на покрајинским изборима 1870. годи-
не. У то време друштво је попут Прометеја потпаљивало огањ дајући 
пример остатку омладине ради даљег народног просперитета на целом 
Приморју. Својом делатношћу са српских у јужнословенских позиција 
били су значајна потпора у далматинској метрополи Народној странци 
која је водила тешке борбе са аутономашима на свим пољима. Важно је 
нагласити да је младим српским гимназијалцима попут Томановића, 
Бјелановића и др. ово Друштво са својим листом послужило и значајној 
мери утицало на њихово даље развијање као значајних политичких, 
културних и друштвених делатника тога доба.

Полемика око Вуковог правописа у Првенцу
Познато је колико је Вукова језичка реформа на просторима на 

којима живи српски народ донела бројна препирања присталица и про-
тивника те реформе. Ништа другачије није било ни у Далмацији, где је 
Вуков Ријечник 1818. године имао чак 108 претплатника. Такође, и у 
потоњем времену књиге српског реформатора наилазиле су на добар 
одзив и то не само код Срба, него и код Хрвата у Далмацији.45 

Расправа о Вуковом правопису била је актуелна и у седмој деценији 
19. века у Далмацији. Да је младим српским гимназијалцима то питање 
било битно, видимо и из расправе која се водила на страницама Првен-
ца као и Српско-далматинског Магазина. Тако питомац Илија Беара 
није писао само за поменути омладински лист, него је написао и један 
чланак „а /…/ али /…/“ објављен у наведеном магазину за 1868. године.46 
Први пут се јавља у Првенцу једним полемичким чланком, и то у бр. 13 
од 15. априла 1866. године, под насловом „Неколике Теодору Новаковићу 
на његову примједбу о србском правопису и заслугама Вука С. Караџића“. 

45 М. Пекић, Вук и Словенство Далмације, Нови Сад, 2008. стр. 9–47.
46 Чланак је потписан иницијалима И. Б са напоменом да је преузет из Првенца. 
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Беарин чланчић је био одговор на Новаковићеву критику, који је у прет-
ходном броју листа устао против писања о допису под насловом 
„Путовање Марка и Тадије од Скрадина до Задра“, изашлом у бр. 7 од 
16. јануара, чији је аутор био Илија Шушак. Вук Караџић је у том члан-
ку због реформи језика био упоређен са Вуком Бранковићем. Новаковић 
у својој критици истиче „да се сваки Србин и Српство поноси оваковим 
мужем управ Нестором наше књижевности“. Улазећи у полемику, Беара 
у својој критици заступа стари правопис и поручује Новаковићу: „О 
заслугама Вуковим и ја и ти не можемо много говорити, јер нам нису 
познати подпуно кораци Вукови како јавни тако и тајни“. У истом 
броју одговорио је Новаковићу и Илија Шушак. На оба ова чланка узвра-
тио је млади Вуков противник у бр. 14. чланком „Одговор г.г. И. Беари 
и И. Шушку“, где је поново истакао мисли изнесене у претходном члан-
ку. Беара није ни овог пута остао дужан Новаковићу, већ је одмах у 
идућем броју одговорио чланком „Само још једном г. Теодору 
Новаковићу“. О истом питању написао је Беара и друга два своја кратка 
чланка, један у бр. 14, а други у бр. 2 другог годишта „Првенца“ од 30. 
новембра 1866. године.47

Споменута полемика изазвала је изјашњавање: „Ко је за који право-
пис?“ у бр. 14 од 30. априла 1866. године. Заступници старог правописа 
на челу са Беаром дали су следећу изјаву: 

„Оснивајући се на прве наше списатеље, за тим на све цвјетајуће 
књижевности, које свједоче да правопис не смета напредовати једној 
књижевности; а притом знајући да нашој наш не само не смета, него да 
помаже, ако ће и мало; при свршетку познајући прве разпространитеље 
неког новог правописа, остајемо истом најжешћи противници; Беара Илија, 
Субота Владимир, Бјеговић Спиридон, Мартиновић Петар, Томановић 
Лазар, Маргетић Стефан, Анђус Димитрије, Калинић Стефан“. 

Противничка странка под упитом: „Зашто пишемо новим 
правописем?“, изјаснила се следећим речима: „Огледамо се на списатеље“. 
Као поборници новог правописа потписани су: Јован Накићеновић, 
Ристо Ковачић, Тодор Новаковић и Стефан Мрђен.48

Беара се више пута у Првенцу упуштао у језичка разматрања. У бр. 
12 за 1867. године, а у чланку „Како смо са српским ријечником“, 
констатује да наши људи врло слабо познају свој матерњи језик и пише: 

47 D. Berić, „Iz književne prošlosti Dalmacije“, „Ilija Beara i Prvenac“, str. 115.
48 Исто, стр. 115–116.
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