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ПОВРАТАК ТРАДИЦИЈЕ 

- размишљања поводом поновљеног издања књиге Саватија Грбића о 

српским народним обичајима у Срезу Бољевачком 
 

 

 Поновљено издање књиге Саватија Грбића представља одличну прилику за 

подсећање на значај Српског етнографског зборника, као издања Српске краљевске 

академије, које је временом прерасло у прави трезор знања о традиционалном наслеђу, 

пре свега о обичајима и пореклу ставоништва, о целини народног живота чији се 

јединствени развојни континуитет у многоме раслојио након тенхолошке и 

индустријске револуције која је суштински обележила двадесети век. Српски 

етнографски зборник је објавио велики број књига о животу и обичајима Срба, од 

Бољевца до Ђевђелије, од Босне до Црне Горе, Далмације и Паноније, обухвативши 

велики део српског етничког простора. У том смислу, обнављање интересовања за 

књиге Српског етнографског зборника логична је последица квалитета и великог 

значаја који су имале ове студије, израђене на основу прецизних упутстава 

утемељивача српске етнолошке науке, пре свих Јована Цвијића, Тихомира Ђорђевића и 

Јована Ердељановића.  

 По упутствима Тихомира Ђорђевића грађу је сакупљао и учитељ Саватије М. 

Грбић, чији текстови „Српски народни обичаји из Среза Бољевачког” и „Српска 

народна јела и пића из Среза Бољевачког” данас имају огроман значај, превасходно 

услед чињенице да говоре о једној култури тј. цивилизацији која је баштинила прастара 

знања и искуства о којима већина данашњег становништва Србије веома мало зна. Из 

тог разлога, као и из разлога и (све очигледније) потребе враћања радости интегралног 

живљења (у складу са природом), потреба за овим текстовима и одговарајућим 

информацијама „из прве руке” је све већа.  

Након година тешке амнезије, људи су – по природи ствари и своје базичне 

људскости – веома заинтересовани да сазнају нешто више о својим прецима и о начину 

њиховог живота, о њиховој вери, обичајима и свакодневници, о породичним и сеоским 

славама, свадбама, о односу генерација и полова, о задругама и забавама и о свему 

ономе што је тада сачињавало народни живот. 

 „Српски народни обичаји из Среза Бољевачког” представљају тек другу књигу 

„Обичаја народа српскога“, односно четрнаесту књигу Српског етнографског зборника.  
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Овај текст је штампан 1909. године у Београду, у државној штампарији 

Краљевине Србије, заједно са уводом Тихомира Ђорђевића и текстом „Грађа за српске 

народне обичаје из времена прве владе Кнеза Милоша” који је такође написао Тихомир 

Ђорђевић. Други текст Саватија Грбића, „Српска народна јела и пића из Среза 

Бољевачког”, објављен је 1925. године, као четрнаеста књига у едицији „Живот и 

обичаји народни” (чији су уредници тада били Тихомир Ђорђевић и Веселин 

Чајкановић), односно као тридесет и друга књига Српског етнографског зборника. У 

овој књизи су, поред текста Саватија Грбића, такође објављени и „Технички радови 

Срба сељака у Левчу и Темнићу” (аутора Станоја М. Мијатовића и Тодора М. 

Бушетића), затим „Српска народна јела и пића из Ђевђелијске Казе” (од аутора Стевана 

Тановића), „Из народног пчеларства у Старом Влаху и Златибору” (од свештеника 

Милана П. Поповића), „Из народног пчеларства у округу ужичком” (од Божидара 

Милића), као и „Обичаји и веровања из Босне” (аутор Љубомир Пећо) и „Обичаји и 

веровања из источне Србије” (од више аутора). Већ из овог кратког прегледа (контекста 

књига у којима су објављени текстови Саватија Грбића)  видимо у којој су мери 

слојевита и (како тематски тако и територијално) широко осмишљена била издања / 

књиге Српског етнографског зборника у време прве половине двадесетог века и како је 

подједнака пажња поклањана свим деловима изучаваног, српског народа. 

 У уводу у своју књигу о обичајима, Саватије М. Грбић наглашава да су обичаји 

сакупљени из вароши Бољевца и околних села: Кривога Вира, Јабланице, Мирова, 

Илина, Добрујевца, Ласова, Врбовца и Планинице. Такође, он истиче и како „између 

обичаја у вароши Бољевцу и обичаја у околним српским селима нема скоро никакаве 

разлике, јер је Бољевац постао досељавањем из околних села тек око половине XIX 

века”. Идеју, план и упутство за сакупљање обичаја он је добио од Тихомира 

Ђорђевића, коме је на почетку књиге изјавио захвалност, односно „срдачну 

благодарност”. (А када је већ реч о етнологу-академику Тихомиру Ђорђевићу (рођеном 

у Књажевцу 1868. године), скренуо бих – у виду мале дигресије – пажњу и на још једно 

ново издање од посебног значаја за контекст источне Србије, односно на текст „Истина 

у погледу Румуна у Србији” (који је први пут био објављен 1919. године на енглеском и 

француском језику), у издању Народне библиотеке у Бору из 2006. године, са исцрпним 

поговором етнолога Радомира Ракића.) 

 Треба поменути и ауторов труд – који такође наглашава у уводном делу – да 

сазна што више о томе „како су се обичаји вршили у старије време”. Сама књига је 

подељена у две целине: у првом делу се говори о „сталним обичајима преко године”, 

док је други део посвећен „покретним обичајима”, међу којима су издвојени обичаји 
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око рођења, свадба, слава итд. У оквиру друге целине налазимо и податке о 

технолошким обичајима (грађење креча, печење ракије, грађење вина), о обичајима код 

појединих женских радова (седељке, молбе), али и о вештачком сродству (кумство, 

старосватство, деверство, побратимство, усиновљење), о положају жена и подели 

послова, све до обичаја код пчеларења. С друге стране, у првом делу књиге су 

издвојени сви иоле значајнији народни празници, везани за различите временске 

оквире, како у години тако и у дану. На тај начин, аутор нас обавештава о обичајима и 

веровањима везаним за поноћ, прве петлове, зору, подне, сунчев залазак, глуво доба, 

исто као што нас обавештава о Божићу, Великдану (тј. Васкрсу), Ђурђевдану, 

Видовдану, или пак, о некрштеним данима, постовима, горешњацима, мратинцима. 

Такође сазнајемо и шта се у Срезу Бољевачком радило приликом устајања, оброка, на 

почетку посла, током одмора или пред спавање, при чему на делу сагледавамо врло 

садржајан обредни и обичајни живот народа. 

 И овде је – у редоследу излагања – Саватије Грбић доследно применио упутства 

Тихомира Ђорђевића, управо онако како их је он изложио у уводном делу ове књиге 

Српског етнографског зборника. О томе и сам Тихомир Ђорђевић пише следеће: „Да 

бих пробао како би се по моме „Упутству” купили обичаји из једног краја, ја сам га пре 

две и по године дао Г. Саватију М. Грбићу, учитељу у Бољевцу, да по њему скупи и 

опише обичаје из Бољевца и околних српских села”. Он нас обавештава како је Грбић 

„по њему, за две године, скупио градиво, које се штампа у овој књизи Етнографског 

Зборника” и наглашава: „Ја мислим да је њиме дат први систематски рад на скупљању 

наших обичаја уопште. Његов је рад потпунији од свију наших зборника обичаја и у 

погледу целокупности обичаја једнога краја и у погледу детаља. Морам поменути још 

да сам Г. Грбићу, и усмено у неколико махова, и писмено, давао обавештења, која нису 

могла ући у „Упутство”. Због тога овај зборник обичаја сад може у многоме да замени 

„Упутство” и у исто време да послужи као образац другим скупљачима за њихове 

крајеве.”  

Овим је, дакле, и посебно наглашен управо значај рада Саватија Грбића, 

односно његове књиге, која је – као што смо видели – послужила управо као прототип и 

мерило вредности у односу на друге радове истог типа. На овај начин је и бољевачки 

крај добио на значају, јер је књига о њему постала једна врста узора и пионирског 

подухвата, који треба да следе и други аутори. Ни то, свакако, није обична случајност, 

већ пре израз специфичног дара, односно традицијског и обичајног богатства источне 

Србије, која је дуже од многих других крајева српског етничког простора успела да 

сачува дубоке трагове древне старине.  
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У овај контекст уклопио се и Срез Бољевачки, чији је део памћења (наравно, и 

ово је само мали део неизмерног богатства које не би могли да пренесу ни читави 

томови књига) до нас успео да пренесе овај текст Саватија Грбића, поставши 

истовремено и прворазредно упутство за оне који би желели да своја знања оплемене и 

усложне заборављеним знањима и порукама својих предака.  

Наравно, без њих не би било ни нас. А у њиховом животу, као што ћемо видети 

у књизи, све је имало своје значење и значај, сваки тренутак и покрет били су 

симболички осмишљени и вредновани, што је – врло често – управо оно што недостаје 

савременом човеку, често збуњеном мноштвом разноврсних информација лишених 

идеје целовитости и смисла. 

 У сваком случају, поновићемо, поновно издање књиге Саватија Грбића долази у 

прави час, онда када изгледа као да се традиционална знања губе и да је добра 

традиција (искуства таложена током безбројних векова) устукнула пред налетима 

бескрајних промена и идеолошких новотарија. Ова књига помаже нам да сагледамо оно 

што је било као једну целину и да се, обогаћени тим знањима, вратимо свакодневном 

животу, усвајајући добре стране традиције коју смо поново упознали (иза велова 

стогодишњем магле) а одбацујући оне лоше, јер – наравно – постоји и деструктивна 

традиција. Ту пре свега мислим на онај део народне традиције који није преосмишљен 

и оплемењен православним хришћанством, јер да није било овог преосмишљавања и 

тог одређујућег хришћанског контекста, данас не бисмо говорили о „нашим лепим 

народним обичајима”, већ о „нашим грозним народним обичајима”, предодређеним 

сујеверјем и жртвама.  

Уосталом, сам Саватије Грбић нам непристрасно саопштава како позитивне 

особине тако и очигледне мане народа тј. народног живота чији је он био сведок. 

Рецимо, иако је (како наводи Грбић) „свака девојка чувала свој образ и поштење”, 

односно иако је „био врло редак пример да девојка роди дете”, у сваком селу постојала 

је (додаје у продужетку Грбић) „баба која је помагала девојкама, а врло често и удатим 

женама, да побаце”.  

 Од првог издања прошло је стотину година, и изгледа нам да се све потпуно 

променило, да су се многе добре ствари неповратно изгубиле, али све што се десило 

током претходног периода свакако да није било без разлога и смисла. Српска идеја и 

српска нација прошле су кроз најопаснију могућу авантуру југословенства и вратиле се 

– по свему судећи заувек – свом правом идентитету, а верујемо да ће се ускоро пронаћи 

и у својој финалној самоспознаји, тј. у свести о сопственој историјској мисији, онаквој 

каквом је дефинишу културни корени овог етноса.  
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Идеја те велике и светле будућности, наравно, мора почивати на јасним знањима 

о својој прошлости, од протоисторијских даљина, преко православнохришћанског 

утемељења у светосавском духу током средњег века, све до сјајних сведочанстава 

Српског етнографског зборника о народном животу пре горког, али свакако поучног, 

преврата који је наступио у другом делу Двадесетог века, када су заборављане основе 

сопственог културног кода. А без ових основа нема ни тако преко потребног повратка 

оне добре традиције о којој је било речи. 

 У сваком случају, верујем да ће свако од нас желети не само да прочита већ и да 

дуго времена ишчитава и промишља ову књигу, иза чијих се – лаконски предочених – 

информација крије небројено много тема за размишљање, како на личном тако и на 

општем плану. 
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