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„СВЕ ДАКЛЕ ШТО ХОЋЕТЕ ДА ЧИНЕ ВАМА
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Суботица средином XIX и почетком XX столећа
Српско становништво које је крајем XIX и почетком XX столећа чинило
мањину у Суботици, у културолошком и духовном смислу било је ослоњено на
тадашње центре културе и духовности Срба: Сентандреју, Будим, Пешту и Коморан,
који су ту своју превласт (крајем XVIII и средином XIX столећа) полако препуштали
Ср. Карловцима (у којима је основана Гимназија 1791/92. и Богословија 1794),
Фрушкој гори и Новом Саду (у којем је 1816. основана српска гимназија).
Нови Сад (као српска Атина) је постао узор Суботичанима, док су се Сомбор (у
који је из Сентандреје 1816. пренесена Препарандија) Сегедин и Сента огледали у свим
животним питањима. Са сигурношћу се може тврдити да међу суботичким Србима
није било ниједне установе (добротворне, културне или просветне) или појединца, а да
се нису изнедрили из целокупне националне идеје или покрета важећих за васколики
национ. У самом граду, који се лети гушио од прашине а с пролећа и јесени грцао у
блату, средином деветнаестог столећа одигравали су се крупни догађаји који су
променили његову слику уопште, и идиличну слику провинцијске успаване вароши на
рубу велике Аустријске царевине и уздрмали је до темеља.
Почела је градња велелепних зграда и јавних објеката, стамбених кућа-палата
богатих трговаца и земљопоседника. Саграђена је нова варошка кућа (1828), хотел са
позоришном салом (1854), железничка пруга (1864-69), путеви. Становништво се
континуирано повећавало, тако да се од средине XIX столећа Суботица сматрала
трећим градом по величини у Угарској (по попису из 1880. у граду је живело 61367
становника). Најзначајније школе биле су нижа гимназија и музичка школа (1868) у
којима се настава одржавала на мађарском језику. Срби у граду, основали су своју
основну школу 1710. године, а доцније и у суседној Келебији и Александрову. Прву
ћириличну књигу суботички Срби штампали су 1846. године у штампарији Карла
Битермана (Лакомислени, Јожике Николе у преводу Теодора Прокопчањија и Дарак
Српкињи Богољуба Атанацковића). Самко Манојловић, будући председник Српске
читаонице, 1864. године покренуо је први лист на српском језику и ћириличном
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писму, Љубав, који је руком писан и излазио је једном месечно. Пред крај XIX столећа,
др Душан Петровић, адвокат, издавао је први штампани ћирилични лист у Суботици
Бачванин, лист за друштвене и просветне теме.
Револуционарни четрдесетосмашки догађаји који су тутњали Европом,
захватили су и Суботицу. Град је постао саставни део Патентa од 18. новембра 1849.
године, Војводства

Србије и Тамишког Баната (1849–1860). Мада нису испуњена

очекивања Срба нити је то био циљ Бечке администрације, време које је надолазило
донело је многе квалитетне промене.
Могућност да Срби буду постављани за чиновнике подстицало је многе трговце,
занатлије и имућније сељаке да све више школују своју децу. Сви ти суботички ђаци
који су се школовали широм Угарске и ван ње, постајали су касније јавни радници и
културни посленици. Усвојивши тадашње класично образовање, које jе имало
средњеевропску основу, са знањем српског, мађарског, немачког и још једног од
класичних и светских језика, постепено су преузимали и политичку одговорност за свој
народ.
Изнедрена је нова, млада, школована и борбена генерација која је у себи имала
снаге и дара и смело стала на чело већ посусталом, све малодушнијем и искрвављеном
национу. Бахова ера (1850–1860) крутог бирократског централизма као да није
успоравала започето национално уздизање, које је у периоду дуалистичког система
(1867–1918) исказивало своју пуну жељу за културним и политичким уједињењем.
Младићи из бројних породица школовали су се у најбољим школама, нарочито
су били омиљени протестантско-евангелистички лицеји и реформаторске школе, и код
најбољих професора широм Хабзбуршке монархије у Сегедину, Печују, Пешти,
Пожуну, Шопрону, Ђуру, Темишвару, Кежмарку, Кечкемету, Кочицама, Прешову итд.,
док су се имућни грађани такмичили у донаторству и потпори „националној култури и
изображенију“. Део ове школске омладине продужавао је своје школовање на вишим и
високим школама. Готово у свим тим школама, они су били најбољи ђаци. Касније, по
завршетку школовања, њихов историјски удео и допринос у културном и економском
уздизању суботичких Срба и целог народа, био је заиста велик.
Емануил Јанковић, књижевник и зачетник српског штампарства у Угарској и
Јован Пачић, књижевник и сликар, утирали су пут генерацијама суботичких младића,
међу којима треба споменути: Саву Лудајића, учитеља и школског надзорника;
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Јефимија Арадског; Ђуру, Емила-Мила, Јанка и Самка Манојловића, адвокате, од којих
је први доцније постао оснивач, председник и хоровођа Српске певачке дружине, други
је представљао ауторитет за правни систем Угарске и због заслуга на том пољу добио
племство, а последњи поседовао највећу библиотеку међу Србима у граду и годину
дана (1890) председавао Српском читаоницом; Аксентија Мародића, који је први
Суботичанин са свршеном ликовном академијом у Бечу; студента медицине Јована
Пачуа, који је учио музику у Прагу код Беджиха Сметане; Антонија Хаџића, који је био
секретар, потом председник Матице српске, уредник Летописа Матице српске и
листова Матица и Позориште и управник Српског народног позоришта у Новом
Саду; Теодора Прокопчањија, књижевника и преводиоца; др Петра Стојковића, који је
био жупанијски лекар, редитељ и глумац; Максима Лудајића, адвоката и историчара
који је објављивао документа из српске историје и био посланик на црквеном сабору
као милетићевац; Богдана Димитријевића, Емила Брановачког итд. У граду, по узору
на друге средине, а нарочито Сомборску драговољачку дружину, основана је под
управом Теодора Прокопчањија, Српска дилетантска дружина као стална позоришна
трупа (крајем 1849. и почетком 1850). Затим, само десетак година касније, основане су
Српска читаоница (1862) и Српска певачка дружина (1865), као водећа културна
друштва у младом суботичком грађанском друштву. Нешто касније основана је и
Добротворна задруга Српкиња (1877).
Њихови прваци повели су своје сународнике у културно и духовно спасење и
допринели опстанку тада већ прилично смањеног броја Срба у Суботици. Тада су се
јавили бројни донатори и добротвори, попут Арадских, Остојића, Манојловића, итд.,
који су, попут Јована Остојића, Душана и Јована Радића, Божидара Вујића, Јована
Димитријевића итд., издвајали замашна новчана средства за подршку тим друштвима.
Они у својим задужбинама, фондацијама или једноставно једнократним помоћима нису
заборављали тада две најзначајније установе културе код Срба у Угарској - Матицу
српску и Српско народно позориште у Новом Саду.
Најталентованији су се укључили у књижевно стваралаштво или уредништво у
најугледнијем часопису Летопису Матице српске, као и у све бројнијој српској
штампи (А. Хаxић, Ј. Пачу, А. Мародић, О. Белеслијин, Д. Петровић, Ј. Манојловић, М.
Карановић, итд.). Један од истакнутијих суботичких Срба др Јован Пачу, био је једно
време уредник чувене Милетићеве Заставе. На овај начин, везе са осталим Српством у
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Аустрији, али и онима у младој српској кнежевини с оне стране Дунава или у Црној
Гори, биле су све јаче. Велики број идеја и жеља постепено је бивао све остварљивији.
Надахнута, борбена и осокољена првим успесима, млада генерација збуњивала
је својом енергијом и заносом владине комесаре који су обилазили новооснована
друштва и измишљали мноштво бирократских „разлога“ са циљем онемогућавања или
забране њиховог рада. У таквим околностима, ипак, коначно, стизало је једно за
другим одобрење власти за рад српских друштава у Суботици. Оснивајући се једно по
једно, број српских доброчинских, културних и просветних друштава која су била
ослонац своме роду и носиоци друштвеног живота, нарастао је на десетак. Почетком
двадесетог столећа, пред почетак Првог светског рата, у Суботици је основано и
деловало више српских доброчинских, просветних и културних друштава, да би по
ослобођењу Баната, Бачке, Барање и Срема од вековне аустроугарске тираније, а потом
и уједињења са матицом Србијом 25. новембра 1918, односно 1. децембра 1918.
године, српско грађанство у Суботици добило нови полет у организовању и деловању.

1

У таквој клими настало је и започело свој рад Коло српских сестара, једно од ретких
које делује и данас.

1

Зоран Вељановић, Српска друштва у Суботици током XIX и почетком XX столећа, у:

Архивска грађа као извор за историју, Београд, 2000, стр. 491–508. До ослобођења и уједињења Баната,
Бачке, Барање и Срема 1918. године са матицом Србијом, српско грађанство у Суботици имало је
неколико грађанских друштава: Српско дилетантско дружество (позориште), Српска читаоница, Српско
певачко друштво, Добротворна задруга Српкиња.
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Српска добротворна и просветна друштва у Суботици током
XIX и почетком XX столећа
Настајући средином деветнаестог столећа, суботичка српска друштва су имала
пред собом изузетан задатак - да одбране своје национално биће, односно да шире и
негују националну свест. Разлога за стремљење ка овом циљу био је више, а у некој
замишљеној скали чак на првом месту, оличен у католичком прозелитизму, с обзиром
на јак асимилаторски механизам тадашњег административног, бирократизованог
апарата Хабзбуршке монархије (Аустрија, од 1867. Аустро-Угарска) који је потпомагао
владајуће народе Немце и Мађаре (који су иначе, у обе половине Царевине,
представљали мањину у односу на остале бројније нације).2
Осећај потребе збијања редова и удруживања на културним основама, који је у
ствари био корак ка политичком удруживању, јавио се код Срба у првим деценијама
XIX столећа. Тако су се у свим већим варошима и градовима где су живели Срби, од
Беча, Сентандреје, Будима, Пеште, Јегра на северу до Трста на западу, Темишвара на
истоку па Ниша и Врања на југу, једна за другом оснивале читаонице, дилетантске
позоришне дружине, певачке дружине и добротворне задруге, чије је деловање на
културном плану крунисано стварањем Српског народног позоришта у Новом Саду
1861. године. Истоветни или слични процеси јављали су се и код других словенских
народа, Чеха, Словака, Пољака, Словенаца на пример, који су своју борбу ка заштити
националних бића градили на панславизму, просвећивању и културном уздизању.
Најочитији пример реалне спознаје окружења и времена у којима су се нашли,
као и планови за даље, у смислу „шта нам је чинити“ и „на који начин“, исказани су у
беседи суботичког културног посленика Младена Карановића, у име

делегације

суботичких Срба на гостовању у малој вароши Молу 7. марта 1897. године, где је он
истакао значај читаоница, певачких друштава и добротворних женских задруга: „...
Просвета, култура је дакле то ново оружје. Народна просвета сваког појединог
2

Види детаљније: Саша Кицошев и Драго Његован, Развој етничке и верске структуре у Војводини,

Нови Сад, 2010.
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народа је заиста оружје - и то оружје за одбрану од туђинске намет-просвете. И док
то ново оружје - просвета - служи за усавршавање, чување и одбрану народне свести
једног народа од туђинштине - дотле је то оружје часно оружје... Просвета дакле
спаја у себи опште знање, науку и уметност сваке врсте. Она доноси народима оно,
што им чини овај живот милијим, лепшим, она облагорађава осећаје човечије, она
оплемењава душу човечију... Мол данас има своју Српску читаоницу а вечерас ево на
овој првој „Беседи“ имамо већ давно жељену прилику да чујемо певати молско певачко
друштво... Певачке дружине код нас имају великог значаја у чувању српске народне
свести... Тиме што молска српска општина има већ и своју певачку дружину, учинила
је велики корак у својем просветном напредовању. Данас-сутра ако тим спасоносним
путем даље пође - имаће Мол и свој „Просветни дом“ а зацело и своју „Добротворну
задругу Српкиња“ и онда ће општина Молска с овим друштвеним односно просветним
установама наједаред доћи у ред овостраних наших највиђенијих општина...“

3

Ове речи Младена Карановића изговорене у Молу, као да су биле пророчке.
Предузимљиви суботички Срби су до средине XX столећа основали већи број
доброчинских, културних и просветних друштава: Српско дилетантско дружество,
Српска читаоница, Српско певачко друштво, Добротворна задруга Српкиња, Коло
српских сестара, Коло српске омладина, Српска читаоница „Косово“, Српска
читаоница у Александрову, Севап, Књегиња Зорка, Српско привредно друштво –
Привредник, Српска привредна омладина, Северна звезда, Удружење добровољаца у
ослободилачким ратовима 1912–1918, Премудри ловци...4

3

Subotičke novine, Subotica, god, V, br. 10/1897, str. 4–6.

4

Зоран Вељановић, Српска друштва у Суботици током XIX и почетком XX столећа, у: Архивска грађа

као извор за историју, Београд, 2000, стр. 508.
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Коло српских сестара, почетак 1903.
Када је 1903. године у Старој Србији букнуо још један у низу устанака домаћег
становништва против османлијске власти, нико није могао са сигурношћу да предвиди
какав ће бити његов коначни исход. Но, српско становништво које је роптало под
османлијском влашћу и зулумима који су трајали од свитања до сумрака, није имало
другог избора него да се оружјем избори за своје место под сунцем. Ипак, османлијска
војна сила је била прејака за дезоријентисано и слабо наоружано становништво, те је
брзо почела да потискује устанике, чије су се породице, али и читава села, нашла под
ударом одмазде како регуларне војске тако и помоћних јединица који су чинили
шиптарски и бугарски добровољци. Бројна српска села нестала су у пламену одмазде.
Све што је било на путу надируће војске сасечено је или стављено под огањ, па биле то
и светиње као што су манастири, цркве па чак и гробља.
Тежак положај Срба у Старој Србији почетком 1903. године,5 и репресалије
османлијске власти која је била потпомогнута шиптарским и бугарским казненим
одредима, довео је најпре до бежаније, а потом протеривања са огњишта српског
становништва.6 Правац и ових сеоба био је север ка матици. Велики број избеглица,
рањеника, удовица, сирочића, стизао је у Краљевину Србију, а невоље и патње кроз
које је пролазило српско становништво из Старе Србије захтевало је поред државних,
дакле институционалних, и рад ванинституционалних установа, и како појединаца тако
и друштава. У Краљевини Србији задужбинарство и доброчинство је постојало још од
давнина али прилике су захтевале још веће напрезање и укључивање свих
расположивих снага. Тако се родила идеја о оснивању још једног друштва које ће
имати циљ да помаже своју унесрећену браћу.
Идеја о оснивању женског добротворног друштва које би пружало доброчинску
помоћ унесрећеним и прогнаним Србима у Старој Србији, изнеле су сликарка Надежда
5

Енциклопедија српског народа, Београд, стр. 2008, 1084. Стара Србија и Македонија – од стварања

нововековне Србије, за области Турске државе тј. њених граница насељене српским народом, које су у
средњем веку чиниле централне делове српске државе, употребљиван је појам Стара Србија. Географски
је обухватала Рашку област, Косово, Метохију и данашњу северну и северозападну Македонију.
6

И овога пута, као и у многим ранијим случајевима, постављало се питање да ли остати или отићи.
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Петровић и Делфа Иванић на једном састанку током лета 1903. године. Њихова идеја је
сваким даном наилазила на све више подржавалаца, те се врло брзо почело све
озбиљније говорити о конкретним корацима за оснивања друштва. Већ у јулу исте
године, у кући Мите Петровића (оца Надежде и Растка) у Београду, сазван је
иницијални састанак на коме су Иван Иванић, иначе Делфин муж, и Бранислав Нушић,
познати позоришни писац, комедиограф, прочитали правила Друштва која су
заједнички написали. Правила дефинишу будуће Друштво као женско родољубиво и
доброчинско друштво, и одређено је да оно делује на добротворним основама.
Програм Друштва је предвиђао да се у свакој вароши у Србији оснују пододбори и на
тај начин повећа добротворна снага Друштва, наглашавајући да новоосновано
Друштво нема намеру да парира или се супротставља већ постојећим друштвима са
сличним програмом, већ да у заједништву и с љубављу пруже што већу помоћ свима
којима је она потребна и који је очекују. Потом је Нушић саопштио присутнима да
предлаже да се Друштво назове Коло српских сестара, што су присутни прихватили.
На празник Велика Госпојина, у Београду у великој сали „Коларца“ одржана је
оснивачка скупштина где је уз присуство многобројних званица, оснивача и самих
чланица основано родољубиво и доброчинско друштво Коло српских сестара. За прву
председницу је изабрана Новосађанка Савка Суботић (сестра Михаила Полит Десачића
и жена др Јована Суботића).
По оснивању, не часећи часа, чланице су одмах почеле да се организују и
прикупљају помоћ у новцу, роби и стварима. У исто време организовани су течајеви за
болничарке. Ускоро су се организовала прихватилишта за пострадале, болесне и
рањене. Да би свој рад приближили становништву, од 1906. године покренули су
часопис, односно календар „Вардар“ у коме су доносиле вести са југа отаџбине и са
још неослобођених крајева Старе Србије и Јужне Србије, односно Македоније.
Током Првог светског рата, захваљујући болничким течајевима, многе чланице
Кола српских сестара имале су значајну улогу у лечењу и збрињавању рањеника и
болесних. Велики број чланица Кола српских сестара је и положио своје животе на
олтару отаџбине, међу којима је била и Надежда Петровић. После Првог светског рата,
ослобођења и уједињења, Коло српских сестара оснива „Инвалидски дом“ и „Занатску
школу“ у којима збрињава и води бригу о инвалидима рата, сирочићима и удовицама.

12

По почетку Другог светског рата и окупацији Србије, родољубива и друга
национална друштва бивају спутавана и онемогућивана у свом раду. Чланство се
расипа хапшењима, депортацијама па чак и убиствима, да би са одузимањем имовине
изгубила просторије за рад и престала са радом.7
По ослобођењу од окупатора, српска национална друштва стављена су под лупу
нове комунистичке власти која није дозвољавала њихов рад. Она друштва која су
покренула своје деловање била су ускоро забрањена.
Тек са распадом комунизма и појавом вишестраначја у Србији, Коло српских
сестара обнавља свој рад 1990. године. За кратко време обнављају се 23 одбора са
преко 3000 активних чланица које у своје циљеве стављају бригу о деци без
родитељског старања, помоћ сиромашнима, старима и болеснима, угроженим
породицама са више деце итд. Покренут је и лист „Венац“.

7

Међу ухапшенима била је и председница Кола српских сестара Делфа Иванић.
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Коло српских сестара у Суботици 1938–1941.
Са све агресивнијим фашистичким ширењем по Европи које је куцало на
границе јужнословенске државе, јављала се потреба за корацима који би организовали
становништво у свим видовима отпора империјалистичком милитаризму па и оним
родољубивим друштвима које помажу и воде бригу о немоћнима и слабима. И баш
пред зло време које је наступало, основано је „овде на северној граници“ у Суботици,
1. јуна 1938. године Коло српских сестара, односно њен Месни одбор са
„доброчинским и просветним циљем“, како је наведено у оснивачком акту. У управу
друштва изабране су Мила Брашић, председница, Маца Габрић, потпредседница,
Драгослава Петровић, потпредседница, Јелена Тишма, секретарица и Марта Илић,
благајница, док су за чланице Управног одбора изабране: Бојана Димитријевић, Софија
Радашин, Меланија Алчин, Вукица Лунгулов и Даниица Марушић. У надзорни одбор
биле су изабране: Олга Велебит, председница, и као чланице Душанка Крнајић, Зора
Бирчанин, Коса Мартинис и Мила Тисмановић.
Управни одбор је као свој први задатак одредио укључивање што већег броја
жена у рад Кола. Тако је за непуних шест месеци Колу српских сестара у Суботици
приступило преко 200 чланица. Почетни елан и ентузијазам управе пренео се на
чланице које су организовале и реализовале велики број акција у којима се прикупљала
помоћ. Она је усмеравана тамо где је била потребна: сиромашнима, старима и
болеснима. Осим тога, пазило се на патриотски чин деловања те се суботичко Коло
српских сестара, уз Српско певачко друштво „Граничар“, Српску читаоницу, Коло
српске омладине, те државне, политичке, војне и градске званице, прикључило
прослави двадесетогодишњице ослобођења и уједињења и десетогодишњици оснивања
месне Српске читаонице у Келебији. Прослава је, ради и симболике и одлучног става
да ће се отаџбина и слобода одлучно бранити, организована на самој југословенско–
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мађарској граници 30. октобра 1938. године.8 У том смислу је и чланица Управног
одбора Кола српских сестара Бојана Димитријевић одржала говор у коме је присутне
подсетила на родољубље и доброчинство.
Следећег месеца, у новембру 1938. године, суботичко Коло српских сестара је
одржало свечану седницу у част и присуство гостију из Главног одбора београдског
Кола српских сестара које је предводила председница Делфа Иванић. Уз свечарски
програм на седници је прочитан извештај о дотадашњем раду као и плановима за
наредни период. Потом је била приређена „Добротворна чајанка“ док је уметнички
програм чинио фолклорни ансамбл српске омладине из Осмог кварта,9 који је извео
сплет српских и буњевачких игара.
Током новембра, оденута су сиромашна деца из Александрова.10 Материјал за
одећу као и само шивење даровале су саме чланице Кола српских сестара. Истог
месеца, на новој седници Кола, усвојен је предлог да се 4. фебруара 1939. године
одржи „Словенско вече са националним костимима“. Прикупљен приход би се усмерио
на сиромашну децу.
У основној школи на Хајдукову (које чине три колонистичка насеља Хајдуково,
као највеће, и Доње и Горње Масариково) су пред Божић 4. децембра 1939. године,
подељени одевни предмети и прибор за личну хигијену (капутићи, чарапе, сапуни,
четкице и паста за зубе итд.) деци српских ратних колониста. У истом дану, у оквиру
обиласка и даривања ове добровољачке колоније, дечји лекар која је и чланица Кола
српских сестара, извршила је бесплатан преглед деце и другог становништва.

8

На територији Мађарске која је све гласније пропагирала реваншизам и освету за пораз у Првом

светском рату, у више логора је организована обука усташких терористичких група које су радиле на
разбијању Краљевине Југославије.
9

Осми кварт у Суботици заузима простор од Великог Корзоа, на југу па до Православног гробља код

Дудове шуме на северу. На западу се граничи са Чарнојевићевом улицом а на истоку са Железничком
пругом. У прошлости је у њему искључиво живело српско становништво, док у то време, дакле између
два светска рата, српско становништво било већинско.
10

Зоран Вељановић, Подаци за историју Суботице с почетка XIX века (Попис становника, поседника,

властелинског села Александрова из 1828. године), у: Луча, Суботица бр. 6–7/1997, стр. 75–82.
Александрово су по оснивању насеља населили Срби из Суботице који су дуго времена чинили већинско
становништво. И између два светска рата чинили су већину. У Александрову је после Првог светског
рата насељен један број српских ратних добровољаца (бораца и небораца) и оптаната из Мађарске.
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По најављеној добротворној вечери са називом „Словенско вече“ које је
одржано 4. фебруара у Народном дому Краља Александра I Карађорђевића,11
организовано је једно од највећих, најатрактивнијих и по општем утиску
најуспешнијих добротворних приредби. У до последње карте распродатој сали,
наступио је велики број извођача са националним играма и песмама. Вече је отворила
лепим и надахнутим говором председница Кола српских сестара Мила Брашић, а
потом су наступале фолклорне групе са сплетовима словенских песама и игара.
Нарочити утисак и пажњу код посетилаца је изазвао квалитет и разноликост ношњи.
Укупан новчани приход је био ван сваког очекивања. Са улазницама, томболом и
прилозима скупљен је значајан новчани износ који је наменски распоређен и подељен
деци по добровољачким колонијама. Брига о новооснованим добровољачким
колонијама на северу Бачке односно у суботичком окружењу, била је непрестана те су
већ истог месеца чланице Кола српских сестара отишле у Горњу Рогатицу где су са
посебном пажњом и љубављу обишле најсиромашније колонистичке породице и том
приликом даривале 36 метара платна за дечје пелене, 12 дечјих јоргана, више ручних
радова, памук итд. И овог пута, дечји лекар која је и чланица Кола српских сестара,
извршила је бесплатан преглед деце и другог становништва. Посебна пажња је указана
девојчицама којима је одржан течај из домаћинства и народног веза.
Када је средиште Кола српских сестара у Београду организовало чувени
„Свесловенски бал“ 17. марта 1939. године, чланице суботичког Месног одбора
наступале су са сплетом игара из Бачке где је, за београдске даме али и оне друге који
нису имали прилике их раније гледају, посебно био запажен сплет буњевачких игара.
После годину дана постојања, када се на редовној седници сумирало постигнуто
и правила рекапитулација рада и деловања месног одбора Кола српских сестара у
Суботици, показали су се плодови напора овог, сада већ значајног суботичког
доброчинског и просветног друштва. Поред других доброчинских и просветних
друштава која су постојала и деловала у Суботици, Коло српских сестара са преко 350
чланица заузело је значајно место. Бројним акцијама прикупљена су значајна новчана
средства, помогнуте бројне породице, удовице, ратна сирочад, стари, болесни и
немоћни суграђани. Добровољачке колоније и најугроженије становништво је са
посебном бригом обилажено и помогнуто. Није протекао ни један државни и
11

Како су зграду користили „Соколи“, названа је и „Соколски дом“.
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национални празник и светковина у којем чланице Кола српских сестара нису имали
запажено учешће. Стална брига и лекарска помоћ била су незамењив допринос
најугроженијем становништву. У току прве године постојања одржано је и 18 седница.
***
И наредних година Коло српских сестара је наставило са радом на
доброчинском и просветном плану. Између Божића и Српске Нове Године 13.
децембра 1939. године, суботичко Коло српских сестара осмислило је акцију која се
надовезала на прошлу годину, с тим да та пракса постане стална и свакогодишња.
Назвали су је „Зимска помоћ“. Акција се састојала у обиласку и помагању сиромашне
деце у добровољачким колонијама у Северној Бачкој, односно у добровољачким
колонијама у околини Суботице, којих је било десетак. Осим сталне помоћи у храни и
одећи, организована је лекарска помоћ и здравствени прегледи, разноврсна предавања
из домаћинства, здравствене неге, хигијене, ручног веза (уз даривања материјала за тај
рад) итд. Док су се за старију омладину и одрасле организовала предавања о
унапређивању домаћинстава.12
Корак даље, а вероватно и најзначајнији родољубиви и доброчински чин а
неоспорно највећи успех суботичких жена, чланица Кола српских сестара, био је
оснивање школског интерната у Суботици. Стална брига и помагање добровољачких
колонија, односно удовица и сиромашне деце и школараца из добровољачких
колонија, изродило је идеју о оснивању интерната који би био намењен за децу
сиромашних колониста који немају могућности за школовање.13 Поједине чланице
Кола српских сестара у својим домовима примале су и водиле бригу о сиромашној
добровољачкој и колонистичкој школској деци из добровољачких колонија у околини
града, која су у Суботици ишла у школу. Али како то није могло да буде трајно нити
право решење, тражиле су се могућности за решавање тог питања, а оно је било у
наменској згради која би одговарала сврси. Зидање или куповина одговарајуће зграде
изискивало је велики напор, новац и време којег није било. Стога је Управни одбор
Кола српских сестара потражио решење у договору са СПЦО која је имала на
располагању неколико задужбинских зграда и која је поднела молбу у којој је наведено
да Коло српских сестара намерава да оснује „интернат у којем ће добијати потпуно
12

ИАСу, Ф. 429, Збирка докумената „Коло Српских Сестара“ – Суботица (1938–), IV, 9899/1939.
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Исто.
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издржавање она даровита женска деца мештана, добровољаца и колониста из наших
расних и национално најсвеснијих насеља, која ће у Суботици похађати средњу
стручну школу или учити занат или обрт“.14 Даље у представци је написано да Коло
српских сестара чини крајње напоре, „али са искреном жељом да са своје стране
допринесе све што може за бржу помоћ свом напаћеном роду и да од наше женске
узданице постану усклађене генерације са традиционалним српских национализмом“.
На одговор СПЦО није се дуго чекало а он је гласио: „Да је интенција покојне Данице
Коњовић била та, да се њеном оставином помаже српски православни женски
подмладак, а да њена оставина и без прихода задужбинске куће у Змај Јовиној улици
под к. бр. 14, може да подмири издатке: на јавне дажбе, за стамбене и салашарске
зграде, на парастос, на управне трошкове и на издржавање једне стипендијске
питомице, (нечитак текст) те је горња молба усвојена“, и Одбору Кола српских
сестара у Суботици 1. априла 1940. године је уступљена цела задужбинска кућа Данице
Коњовић на бесплатну употребу у сврху одржавања женског интерната „Српска
узданица“.15
Зграда „Српска узданица“ је била пространа приземна кућа са двориштем у
улици Змај Јовиној, у непосредној близини храма Св. Вазнесења Господњег. До
преименовања у интернат, као задужбинска зграда рентирала се и доносила приход
СПЦО. По њеном добијању у сврху интерната, чланице Кола српских сестара су је
преуредиле и прилагодиле намени боравка и исхране средњошколске деце. Интернат
„Српска узданица“, односно преуређена и дотерана задужбинска зграда, почела је да
прима своје прве кориснике већ са почетком школске године 1939/40, док је званично
отварање интерната било 22. фебруара 1940. године.16 У другој половини школске
1939/40, у интернату је било смештено 18 ученица из овдашњих средњих стручних
школа да би укупан број девојака пред почетак Другог светског рата био 35.
Интернат, у духу неисквареног родољубља и доброчинства према свој
словенској браћи и јужнословенској држави у којој су нашли заједничку слободу,
назван је најпре

„Југословенска узданица“, да би затим у периоду збијања
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СПЦО у Суботици, Петар Огњанов, без инв. бр.
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Исто.
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Зоран Вељановић, Коло српских сестара Суботица, Сећања, Суботица, 1995, стр. 14.
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националних редова у налету нарастајућег фашизма и све израженијег сепаратизма у
самој Краљевини Југославији преименован у „Српска узданица“.
На част Кола српских сестара иде и издржавања две удовице сиромашног
материјалног стања, док су за празник Материце 1940. године оденута 24 детета.
Почетком 1940. године, Коло српских сестара је приредило добротворну
„Зимску забаву“ у Соколском дому. Да би приход могао да користи већем броју
корисника интерната, Управни одбор Кола српских сестара је осмислио широку акцију
укључивши сва добротворна вандржавна друштва у Суботици,17 па и сам Црвени крст
који је био државна установа. Сав приход од Забаве био је усмерен ка девојачком
„пенсионату Југословенска узданица“.18 Одазив готово свих доброчинских друштава
али и Црвеног крста као државне установе, потврђује да су она добро сарађивала, а све
за добробит својих суграђана. А да ради постизања доброчинских циљева Коло није
одустајало ни од институција власти, говоре честа обраћања Градској управи баш као
што је то био случај са приређивањем добротворне „Забаве“ 5. августа 1940. године.
Од Сената града Суботице, тражена је извесна количина украсног зеленила, затим вина
и националних заставица које су се продавале.19 Приход од улазница, продатог вина и
заставица усмерен је на добротворне сврхе.20
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Поред Кола српских сестара, у Суботици су се бавила доброчинским радом и Добротворна задруга

Српкиња, али и буњевачка, јеврејска, немачка и мађарска друштва. За ову акцију смештаја и боравка
сиромашне колонистичке школске деце, Коло је успело да привуче већину друштава која су имала
сличне циљеве.
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ИАСу, Ф. 429, Збирка докумената „Коло Српских Сестара“ – Суботица (1938–) III, 222/1940.
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ИАСу, Ф. 429, Збирка докумената „Коло Српских Сестара“ – Суботица (1938–) I, 987/1940.
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Вино, заставице, траке и други предмети у националним бојама продавали су се по одређеној цени

која је увек била економска али никако велика. Али сваки учесник забаве је, што је уосталом и била
пракса, приликом куповине чаше вина, заставице итд., плаћао већи износ и тако повећавао укупну
новчану суму која се сакупљала за то вече. По принципу таса у цркви, и овде су прикупљени прилози
имали више намена. На пример прилог од вина би био намењен за девојачки школски интернат, прилог
од заставица за куповину одеће итд... На тај начин су се избегавала обавезна давања, него је свако од
учесника сходно својим могућностима доприносио свеопштем циљу.
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У току мађарске окупације Бачке и Суботице, поред зграде девојачког
интерната „Наша узданица“,21 за смештај школске деце користила се и зграда Српске
православне општине, односно Задужбина Душана Радића, која је била одмах до зграде
интерната. Чак једно време након савезничког бомбардовања Суботице пред крај рата,
када је била погођена и срушена Државна основна школа „Свети Сава“ која се
налазила поред православног храма Св. Вазнесења Господњег, у просторијама на
спрату Задужбине Душана Радића одржавала се и настава. На тај начин најугроженија
деца су била збринута вољом и трудом родољубивих и хуманих жена.
Пред сам рат, извршене су припреме по већ устаљеној програмској шеми за
традиционалне манифестације каква је била „Вече словенске игре, песме и ношње“. За
ову захтевну манифестацију са мноштвом учесника у програму и великој посети која је
доносила значајан приход који је пунио касу интерната, требало је извршити опсежне
припреме. Велика сала „Дома краља Александра I Карађорђевића“ односно „Соколског
дома“, посебно је украшена цвећем и националним тракама и заставицама, дотерана је
бина где су наступале фолклорне и певачке групе. Од Градског сената добијено је вино
док је за вечеру одабран ресторан са конобарима који ће допремити и служити госте.
По најави,

фебруара 1941. године, у великој сали „Соколског дома“ одржано је

добротворно вече Кола српских сестара у Суботици, које је било и последње, како се
касније испоставило. Прикупљен новац од продаје карата, томболе, вина и заставица
био је у највећој мери усмерен ка интернату у коме су „потпуно бесплатно“ смештене
кћери сиромашних колониста из добровољачких колонија. Мања сума новца убрана са
„Вечери“ усмерена је на друге добротворне сврхе.22
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Интернат је у прво време би мешовитог типа, да би био преименован у девојачки интернат (односно

интернат за девојчице). Међутим, у ратно време, за време окупације и у прво време по ослобођењу,
услед тешке ситуације и опште немаштине, опет је постао мешовит.
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Карте као улазнице за „Вече словенске игре, песме и ношње“ продаване су за 20 динара. Поред тога, у

ковчежић (дрвена кутија са прорезом на врху и катанцем на вратанцима) у који се скупљао добротворни
прилог и који је увек био на видном месту приликом сваке манифестације, свако је могао, без обавезе, да
убаци новац по својој жељи.

20

Окупациони период 1941–1944.
Припреме за организовање „Српске књижевне вечери“ на којој је требала са
песмама и играма да наступи група коју је предводила врло популарна Мага
Магазиновић, а од књижевника Вељко Петровић и историчар Владимир Ћоровић и
која је требала да се одржи у великој сали Градског позоришта 6. априла 1941. године,
прекинуо је изненадни напад војне силе Вермахта и његових сателита међу којима је
била и Мађарска солдатеска. Београд и други градови, као и војни циљеви Краљевине
Југославије, били су брутално бомбардовани док је окупациона војна сила прешавши
државну границу наступала.
Нападом на Краљевину Југославију и окупацијом Бачке и Суботице 1941.
године, Хортијева солдатеска, заводећи војну управу, отпочела је беспоштедну
денационализацију и мађаризацију словенског становништва.23 То се посебно односило
и било усмерено ка Србима, који су делом протерани, а делом интернирани у логоре по
Мађарској.24 На њихова имања окупатор је насељавао свој живаљ. Мађаризација је
отпочела јаком пропагандом и наметањем мађарског језика и писма што се огледало у
већем деловању мађарских удружења, на шта се надовезало давање предности
мађарском живљу у економском, друштвеном и културном животу. У том смислу је
окупатор и донео посебну одлуку, да на територији Бачке уништи или заплени све
књиге писане словенским, посебно српским језиком, као и књиге јеврејских аутора.
Новим наређењем министра вера и наставе број 55625/41, повлаче се из употребе све
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Др Драго Његован , Злочини окупатора и њихових помагача у Војводини, Улазак мађарске војске у

Бачку и Барању 1941, Нови Сад, 2011.
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Како је ово текст о Колу српских сестара у Суботици, ми се у њему бавимо о раду и деловању тог

Друштва те радом и судбинама њених чланица и оних са којима су оне имале испреплетане судбине,
што не значи да сличну или гору судбину током окупационог периода нису доживеле и припаднице
других народа (нпр. Јеврејског или Ромског) које су живеле у Суботици.
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књиге које вређају национална осећања Мађара. Војна управа убрзо је отпочела са
спровођењем ове одлуке. Из Српских читаоница (Сомбор, Суботица, Бечеј, Србобран...)
и других библиотека, један део књига је био уништен или заплењен, а један део
њихових фондова предат је сличним установама по Мађарској или једноставно
фабрикама за прераду хартије где је уништен.25
У Суботици су тада опустошене и Градска библиотека, затим библиотеке и
архива Правног факултета, Гимназије, свих грађанских и основних школа.
Осим јавних библиотека, опустошени су и књижни фондови других државних,
црквених (православне и јеврејске), словенских а нарочито српских установа,
удружења и друштава. Иако су забране (односно прогони) биле пре свега усмерене на
она друштва (као и појединце) која су основана после 1918. године, мађарска
окупациона власт није заобилазила ни она друштва која су била основана и пре 1918.
године, баш као што је био случај са Српском читаоницом и Српским певачким
друштвом.
Због дубоке традиције и националног значаја, одмах по уласку окупаторске
војске у Суботицу, српска друштва била су на посебном удару: забрањен им је рад,
одузета имовина, архива развучена или уништена (осим онога што се склонило на
сигурна места по приватним кућама). Истакнути часници и чланови српских друштава,
заједно са породицама, били су прогањани, хапшени као таоци, а потом интернирани у
логоре или пак држани под посебном полицијском присмотром. Такав став окупатора
према Колу српских сестара довео је до тога да је оно готово престало са радом током
окупационог периода 1941–1944. године.26
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Зоран Вељановић, Српска читаоница у Суботици 1862–1959, Нови Сад – Суботица 1998, стр. 89–90;

Зоран Вељановић, Устави и правила Српске читаонице у Суботици у XIX и XX веку, Нови Сад, 2012, стр.
41–43.
26

Зоран Вељановић, Добровољачке колоније у северној Бачкој од 1919–1941. године, у: Луча, у

наставцима од 2009–2012. године. Окупациона власт је током прве две године окупације Бачке 1941–
1942, након репресалије и разрачунавања са неподобним српским становништвом: ратним српским
добровољцима који су колонизовани и досељени у аграрној реформи (1918–1941), члановима
националних српских друштава (од певачких до добротворних), затим члановима друштава која су
неговала традиције ослободилачких ратова Србије (Удружења добровољаца, официра, инвалида), те
четницима, дала себи за право да раздвоји и подели Србе на подобне „староседеоце“ и неподобне –
колонисте.
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Књижни, периодични и архивски фонд који се налазио у просторијама
Читаонице, однесен је у Мађарску заједно са другим забрањеним књигама и предат
фабрикама за прераду хартије. Нису биле поштеђене ни приватне библиотеке Срба и
Јевреја. За шире подручје, Суботица је била сабирно место ових акција окупатора.
Акција чишћења трајала је све до јуна 1942. године када је новом наредбом окончана.
Услед ратних збивања и окупације, један број српских друштава који се налазио
у Српском православном дому, односно згради Задужбине Душана Радића, престао је
са радом: Српско привредно друштво – Привредник (1941), Српска привредна
омладина (1941), у чијим дворанама је била Црквено-општинска књижница са преко
6000 наслова. Коло српске омладине престало је са радом почетком окупације 1941.
Страдање и шиканирање српског становништва и друштва која су постојала
наставио се током свог времена окупације. На такво страдање надовезало се савезничко
бомбардовање Суботице крајем лета и почетком јесени 1944. године. У савезничким
бомбардовањима страдало је поред цивилног становништва и велики број фабричких,
здравствених, школских и других стамбених објеката.
Од 1. јануара 1945. до 23. фебруара 1946. године у згради Задужбине били су
смештени први и други разред Државне основне школе Свети Сава, чија зграда је
страдала у „савезничком“ бомбардовању септембра 1944. године. Стога су извршене
потребне адаптације и неки преградни зидови су порушени.
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После ослобођења 1944–1959.

Крајем јула 1945. године Добротворна задруга Српкиња и Српско певачко
друштво Граничар преселили су се у суседну зграду, такође задужбину добротвора
Јована и Милице - Мице Радић, рођене Сарајлић.
Осипање чланства, које је било подстакнуто ратним условима и посебно
поратним стањем, приморали су управе и чланство активних друштава на нека нова
решења. „Нова решења“ покренула је и наметала нова комунистичка власт. Желећи да
преузме контролу над српским друштвима, нова власт је под изговором да се удружује
она енергија која је преостала, јуна 1945. године основала Српско културно друштво
(СКД) у чији састав су ушли: Српско певачко друштво Граничар, Добротворна задруга
Српкиња, Српска читаоница и Коло српских сестара.27
Следеће године, 10. марта 1946. године, спојиле су се Добротворна задруга
Српкиња и Коло српских сестара у једну секцију под именом Женска секција српског
културног друштва.28
Тиме је Српска читаоница престала да постоји као самостална установа, али је и
надаље животарила у оквиру новоствореног Српског културног друштва све до краја
1959. године.
27

Међутим, нова власт је брже боље у свом локалном гласилу, које је

Крутост новоуспостављеног комунистичког режима и однос према српском грађанству наводи нас да

закључимо да приступање српских грађанских друштава у новостворени Српско културно друштво није
било на добровољној основи. Поготово што у Правилима појединих друштава изричито стоји да
корпоративно приступање другим друштвима није дозвољено.
28

Још увек немамо поуздане податке из ког разлога се добротворно друштво „Севап“, чији чланови су

били мушкарци, није прикључило Српском културном друштву, односно женској секцији „Српкиња“
коју су чиниле чланице Добротворне задруга Српкиња и Кола српских сестара. Како су имали исте
програме и чланови „Севапа“ су требали бити са њима.
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иначе било врло критички настројено према Српском културном друштву и његовим
чланицама, из 1952. године, дакле док је још Српска читаоница деловала, објавила мали
чланак о Српској читаоници, као о давно угашеном и тада непостојећем Друштву.
Последње пресељење до коначног гашења српских националних друштава у
Суботици било је августа 1945. године, када се Српско културно друштво вратило у
улични спратни део Задужбине Душана Радића. Поред СКД, спратне и дворишне
просторије користили су и основна школа Свети Сава и Црквена општина, односно
црквена канцеларија и библиотека.
Српско културно друштво наставило је програмску делатност у оној мери
колико су то нови услови и честа сељакања дозвољавали. У првим поратним годинама,
скромно али ипак редовно, одржавани су: Светосавки бал, хорски наступи,
доброчински рад итд. Међутим, рад српских установа и друштава све више су
спутавале институције тадашњег владајућег комунистичког режима. Коначно, када су
увидели да ни честа сељакања и премештања локација СКД неће довести до њиховог
гашења, градска администрација је одлучила да се зграде у којима су Друштва деловала
једна за другом национализују 1959. године, остављајући их без основних услова за
рад.
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Обнављање рада МО Кола српских сестара Суботица 1992.
Као и не тако далеке 1903. године када је требало помоћи Србима у Старој
Јужној Србији (Македонији) који су подигли устанак против турског, шиптарског и
бугарског зулума, тако је и током грађанског рата у СФР Југославији требало помоћи
Србима у ратом захваћеним западним крајевима СФР Југославије. Велики број српског
становништва

је

био

изложен

убиствима,

шиканирању

и

прогонима

„новодемократских сепаратиста“ у бившим југословенским републикама и јужној
српској покрајини: Словенији, Хрватској Босни и Херцеговини и Косову и Метохији.
Градови, насеља и куће у којима су до јуче мирно живели су порушене, девастиране
или спаљене. Један део обесправљених и прогнаних, немајући куд, потражио је
уточиште у Србији. Србија је свима њима била спас од погибије, логора, нељудског
опхођења... Поред државних, институционалних установа где су нашли уточиште,
требало им је пружити додатну помоћ и топлу реч. Требало је браћу братски примити,
сузе утрти, ране извидати, хлебом нахранити, ватром огрејати, оденути и обући и
смештај наћи. А требало је нешто послати и браћи на згаришту, па макар брашна за
погачу. Појединци су почели стихијски да дају оно што су могли. Али од немања,
тврђег града нема. Потребно је било удружити снагу и дарове, и сиротих и богатих,
организовати уздарје и дати где је најпотребније и свима по нешто.
Тако и у смутна времена која су поново наступила, када су светски моћници
почели да се поигравају Балканом и балканским народима, обећавајући шарене лаже
једнима нагонећи их на друге, поново је један део српског народа на широком
простору Далмације, Лике, Кордуна, Баније, Источне Славоније, у Западном Срему,
Барањи и Босни и Херцеговини био приморан да се бори за свој опстанак на вековним
огњиштима и за голи живот. Ко зна који пут је велики број српског народа био
протеран са своје земље. Свим унесрећенима и болнима је требало пружити руку и
притећи у помоћ. Истовремено и онима који су остали са пушком у руци да бране
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своје и својту. „Знадоше да им није само дужност да у топлој соби љуљушкају децу
своју, већ и да се нађу што пре на месту беде и нужде...“ А како је „жена створена да
теши и ублажује, Српкиња мора још више но њене друге из других и срећнијих
нација“.29 И као пре једног, односно пола столећа, суботичке жене, не желећи да
заостају за својим славним претходницама, одлучиле су се да обнове рад овог
племенитог друштва, „са циљем да што брже, што боље и што обилније помогну својој
потлаченој браћи“.30
После опсежних припрема,31 заказана је за 3. октобар 1992. године у великој
сали Отвореног универзитета на Тргу Цара Јована Ненада, Свечана скупштина на којој
је било планирано да се обнови рад Месног одбора Кола српских сестара у Суботици.
Радну групу у вези са припремама обновитељске скупштине чиниле су др Недељка
Шаровић, Мирјана Салатић, Радосавка Николић, Савка Спасојевић, Зорица Пејовић и
Гордана Жужић.32 У том послу придружиће им се и друге чланице ИО Милосава
Гаврић, Светлана С. Симић, Ковиљка Петровић, Марија Љубен, (нечитко) Сворцан,
Јованић Олга, Јованић Оливера, Милка Јованић, Гордана Тошић, Марија (нечитко),
Љубица Бабић, Марија Медић, Вера Вулетић, Милица Вукадин, Љиљана Ковчин,
Гордана Жутић, Радмила Владисављевић, Боја Михајловић, Софија Лончар, Недељка
Боканић, Бранка (нечитко), Софија Трбовић и Верослава Хаџић.33
Такође је предвиђено да обновљен Месни одбор Кола српских сестара у
Суботици буде саставни део Кола српских сестара, добротворног удружења у
Београду, и на тај начин преузме сва права и обавезе Месног одбора Кола српских
сестара у Суботици које је било основано 8. јуна 1938. године у Суботици.34

29

Вардар, Београд, Календар за 1906, стр. 20.

30

Исто.

31

Архива КСС у Суботици, Записници МО КСС 1992–1995, Записник Иницијативног одбора КСС од

бр.1/1992 од 24.09.1992. На иницијативном састанку учествовале су др Недељка Шаровић, Мирјана
Салатић, Савка Спасојевић, Радославка Николић, Љубица Бобић, Гордана Тошић и Хоџић. Записник је
водио Јован Михајло. Записник КСС без. бр. од 25. септембра 1992. Припреме за одржавање Оснивачке
скупштине.
32

Архива КСС у Суботици, Записници МО КСС 1992–1995. Записник бр. 1,2 и 3/1992 од 31.07.1992.

33

Исто, приложен списак уз записник.
ИАСу, Ф. 429, Збирка докумената „Коло Српских Сестара“ – Суботица (1938–) бр. 16/1992.
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Под слоганом „Све дакле што хоћете да чине вама људи, чините и ви њима“,
отпочела је обновитељска Скупштина Месног одбора Кола српских сестара у
Суботици. Најпре је Мешовити хор СПЦ храма Св. Вазнесења Господњег из Суботице
отпевао Светосавску песму и Оченаш, да би Скупштину отворила Оливера Јовановић.
Даљим радом Скупштине руководило је радно председништво које су сачињавале
Мирјана Салатић, Милосава Гаврић и Зорица Пејовић. Уводну беседу, у којој је
истакла разлоге, потребе и циљеве обнављања рада Кола српских сестара у Суботици,
изговорила је др Недељка Шаровић, а након њених

уследиле су поздравне речи

гостију. Пoтом су донете одлуке о обнављању рада Месног одбора Кола српских
сестара у Суботици и усвајању нормативних аката, односно Статута добротворног
удружења Кола српских сестара у Суботици. Одлука о обнављању рада је донесена
једногласно а њен текст гласи:
На основу чланова 37-49 Статута Кола српских сестара од 02.06.1991,
Оснивачка скупштина одржана дана 03.10.1992. године у Суботици, донела је
ОДЛУКУ
о обнављању рада Месног одбора Кола српских сестара у Суботици.
Члан 1.
Обнавља се рад Месног одбора Кола српских сестара у Суботици, који наставља
традицију и преузима права и обавезе Кола српских сестара које је основано
08.06.1938. године у Суботици.
Члан 2.
Месни одбор Кола српских сестара у Суботици је саставни део Кола српских
сестара, добротворног удружења у Београду.
Члан 3.
Прихватањем Статута Кола српских сестара, добротворног удружења из
Београда, Месног одбора Кола српских сестара у Суботици, преузима сва права и
обавезе које произилазе из њега.
Радно председништво:
1. Салатић Мирјана
2. Габрић Милосава
3. Пејовић Зорица.
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Суботица, 03.10.1992. год. Месни одбор Кола српских сестара у Суботици.35

У први Управни одбор по обнављању рада Месног одбора Кола српских сестара
у Суботици изабране су: др Недељка Шаровић, председница,36 Милка Јованић, Марија
Кравић, Марија Лубен, Радославка Николић Перкучин, док су у Надзорни одбор биле
изабране: Мирјана Салатић, председница, Вера Вулетић и Љубица Бабић.37
Унапред припремљен и одштампан Програм рада Месног одбора Кола српских
сестара у Суботици, који је подељен присутнима у току Скупштине, образложила је
председавајућа Скупштином Мирјана Салатић. Скупштинари су га једногласно

35

Архива КСС у Суботици, Записници са Скупштина 1992-1995, Записник бр. 1 од 03.10.1992.

36

Исто. Прва председница обновљеног МО КСС у Суботици била је др Недељка Шаровић (1992–1998),

која је од 1998. изабрана за почасну председницу. Потом су за председнице биране: Милосава Гаврић
(1998–2000), Марија Блесић (2000–2004), Душица Зрнић (2004–2008), Марија Кравић (2008–2009) и др
Јелена Бировљев (од 2009).
37

Исто.
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прихватили и тиме је завршен радни а отпочео свечарски део Скупштине, у којем је
Мешовити хор СПЦ извео низ духовних песама.
Убрзо је направљен печат и штамбиљ обновљеног КСС у Суботици. Печат је
округлог облика на чијем ободу је коло жена које се држе за руке. Унутар кола је
исписано ћириличним писмом: „Добротворно удружење Коло српских сестара Месни
одбор Суботица“.38
Обнављање рада Месног одбора Кола српских сестара у Суботици, чије је
седиште тада било у просторијама фирме „Фиделинка“,39 утицало је на удруживање
снага и организовање свих жена и људи добре воље који су били спремни да се
придруже доброчинском раду, не тражећи за себе материјалне добити. Оно што је
сакупљено и послато као помоћ, увек је стизало онима којима је и било намењено. И
није уопште било важно ко колико даје већ то што даје, да је од срца.
По обнављању рада КСС у Суботици, УО КСС је од СО Суботица и
Севернобачког

управног

округа

потраживао

своје

некадашње

просторије

у

задужбинама Радића и Коњовића.40 Како није могло да се усели у некадашње
просторије тих Задужбина, Коло је потражило привремене просторије до решавања
адекватног простора као седишта. Фирма „Фиделинка“ је изашла у сусрет молби
чланица овог доброчинског друштва и доделила једну просторију у свом простору. Тај
простор, с обзиром да се није могао направити договор са Српским културним центром
„Свети Сава“ о заједничком коришћењу зграде Задужбине Душана Радића, 41 користиће

38

Архива КСС у Суботици, Записници УО КСС 1992-1995, Записник бр. 4 од 27.10.1992. Штамбиљ је

правоугаоног облика на коме је ћириличним писмом исписано: Коло српских сестара, Месни одбор
Суботица и постављене две колоне за број и датум.
39

Дани, Суботица, бр. 38/1999, 18-19. У некадашње зграде које је користило КСС после национализације

1959. године, уселила су се друштвена предузећа.
40

Архива КСС у Суботици, Записници УО КСС 1992-1995, Записник од 12.10.1993. У одговору на

захтеве КСС за задужбинске зграде, предложено је „стрпљење док се Задужбинска зграда Душана
Радића не врати“ СПЦО.
41

Архива КСС у Суботици, Записници УО КСС 1992-1995, Записник од 18.07.1995. СКЦ „Свети Сава“

у писаној форми одбио је молбу КСС за заједничко коришћење простора у Задужбини Душана Радића.
Због тог „неспоразума“, КСС је неко време одржавало састанке у просторијама које им је одобравао за
састанке локални СПС.
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се све до 1999. године када ће се Коло преселити у зграду СПЦО, и то у део где је
некада било обданиште и школа. Од 2006. године преселиће се у нове просторије које
ће МО КСС бити додељене од СО Суботица у улици Ђуре Ђаковића бр. 23. После
реновирања, односно рушења преградног зида између две канцеларије и адаптације, тај
простор се користи и данас.42
Обновљен милосрдни и доброчински рад суботичких жена тако је настављен
повукавши за собом и око себе и све оне који су желели на неки начин да помогну
другима али нису имали прилике нити су знали како и где. На тај начин основани су
још неки Месни одбори Кола српских сестара у околини Суботице, као на пример у
Бајмоку, Пачиру, Сенти...
Делатност Кола српских сестара у Суботици се из дана у дан разгранавала и
увећавала, те су се акције на милосрдном, добротворном и просветном пољу из дана у
дан повећавале. У немогућности да све споменемо, у наставку ћемо навести понеке.43
Помоћ је послата на све стране: Требињу, Аранђелову (Ернестинову),
Невесињу, Српској општини Завидовићи, Српском Сарајеву, Дрвару, Пелегићеву,
Приједору, Тењу, Калиновику, Борову Селу, Богословској школи у Београду, Другој
команди Друге посавске пешадијске бригаде, Озренској пешадијској бригади – шести
пешадијски батаљон, итд. У доброчинском раду остварена је сарадња и са
институцијама као нпр. са Црвеним крстом у акцији „Помозите гладној деци у
Суботици“. Такође је пружена помоћ избеглицама у Александрову и на Палићу (Школа
у природи).
Осим хуманитарних акција, Коло српских сестара је радило и на просветној
делатности у које спадају обележавање традиционалних српских празника. Поред тога,
водила се стална брига о неколико стотина деце из ратом захваћених подручја, за све
време њиховог боравка у објектима на Палићу (Школа у природи).

42

Архива КСС у Суботици, Решење Међуопштинског завода за споменике културе у Суботици бр. 172-

2/21 од 16.03.2006. године. Сами радови коштали су тадашњих 70.000 динара.
43

Архива КСС у Суботици. У Годишњим извештајима КСС у Суботици могу се сагледати све радње и

акције у којима је КСС у Суботици учествовало, било као организатор или као један од учесника.
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При крају 1993. године дошло је до промене у Управном и Надзорном одбору.
Уместо др М. Јованић именована је Драгана Кљајић, док су у Надзорном одбору
уместо др Вере Вулетић и Љубице Бабић именоване Милосава Гаврић и Зора
Згоњанин.44
Прва годишња скупштина КСС по обнављању одржана је 20. новембра 1993.
године у Читаоници Градске библиотеке у Суботици. Поздравну реч је изговорила
Мирјана Салатић а потом је Хор Суботичке гимназије отпевао две песме „Светосавску
химну“ и „Тебе поем“. Минутом ћутања одата је пошта погинулим борцима у
најновијим ратним сукобима. Председница КСС др Недељка Шаровић се обратила
присутнима поздравним говором, да би након поздравних речи гостију поднела
извештај о раду. Ученица Суботичке гимназије Марина Пејаковић је изрецитовала
Доситејеву песму „Востани Сербије“ а за крај је хор извео пригодан програм.45
МО КСС у Суботици након Скупштине наставио је са доброчинским делима, па
су тако помогнуте избеглице у Студентском центру, деца у интернату, развојно
хендикепирана деца, избеглице које су привремено смештене у селу Ловћенцу,
инвалиди рата (њих 92), рањеници, болесни, сиромашни и напуштени. Помогнуте су 24
породице погинулих у рату као и сиромашни пензионери. Прикупљена је помоћ за
операцију Виолете Грбић у Русији.

46

Припремљен је и послат велики број пакета са

храном, одећом и средствима за хигијену. Послата је помоћ за Бјељину, Србиње (Фочу)
као и средства за хигијену јединици „Пантери“.
Почетком маја 1994. године, после дугогодишњег чекања одлуке СО Суботица
да јој се доделе радне просторије, КСС је прихватило понуду предузећа „Фиделинка“
да се усели у просторије које јој се нуде. 47 У пресељеним просторијама организовано је
дежурство због великог интересовања становништва до помогне у акцијама. Почиње да
се јавља проблем смештаја прикупљене помоћи пошто је добијен простор постао тесан.
Разматрала се могућност да се у просторијама МЗ „Центар 1“ прикупља помоћ у храни
и одећи. Међутим, помоћ за Републику Српску (Илиџа, Дрвар, Бања Лука, Сански
44

Архива КСС у Суботици, Записници УО КСС 1992-1995, Записник од 2.11.1993.

45

Архива КСС у Суботици, Записници УО КСС 1992–1995, Записник од 20.11.1993.

46

За операцију је прикупљено 7.000 DEM.

47

Архива КСС у Суботици, Записници УО КСС 1992–1995, Записник од 19.04.1994.
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Мост, Србиње, Приједор...) скупљала се и у Малом Радановцу, Александрову, ОШ
„Кизур Иштван“, и МЗ „Центар 1“. Прихваћена је сарадња са „Удружењем Срба ван
Србије“, који ће прикупљену робу возити у Републику Српску. Осим тога отворени су
пунктови и у Новом Жеднику, Ђурђину, Бајмоку, као и у више основних школа у
Суботици. Услед великог ангажовања, чланице су добиле различита задужења: за
здравствена и социјална питања: др Недељка Шаровић и сестра Сеша; финансије:
Марија Кравић; културне активности: Милосава Гаврић и Мирјана Салатић;
кореспонденција: Марија Љубен; док за контролу финансија и свих осталих послова,
именоване су Драгана Кљајић и Зора Згоњанин.48
Отпочеле су припреме за изложбу рукотворина и других вредних и лепих
предмета, као и фотографија из ранијег периода. Такође је предложено да се направи
изложба о историји КСС.49 Поред организовања изложби, чланице су планирале и
екскурзију у Сентандреју, чије су припреме ушле су завршну фазу.
Традиционално је прослављена слава КСС Мала Госпојина, након чега су
настављене свакогодишње акције за празнике Материце, Оце, Детинце, Бадње вече и
Божић, када је дељена помоћ у новцу, одећи, храни и школском прибору свима онима
којима је помоћ била потребна.
Те године, у Суботицу је почео да стиже знатан број избеглица из Славоније и
Западног Срема, и КСС се одмах укључило у активности скупљања помоћи за
најугроженије (кревети, душеци, храна, одећа, средства за хигијену...). Стигле су
многобројне новчане уплате бројних предузећа: ПТТ, Чистоћа и зеленило,
Међуопштински завод за заштиту споменика културе, Инвест банка, Кожатекс,
Кристал, Монт-инжењеринг итд., од чега су се купили потребни артикли који су после
распоређивања у пакете, подељени.50 У просторијама КСС су организована
свакодневна дежурства.51

48

Архива КСС у Суботици, Записници УО КСС 1992–1995, Записник од 25.10.1994.

49

Архива КСС у Суботици, Записници УО КСС 1992–1995, Записник од 31.01.1995.

50

Архива КСС у Суботици, Записници УО КСС 1992–1995, Записник од 22.08.1994.

51

Архива КСС у Суботици, Записници УО КСС 1992–1995, Записник од 1.08.1995, 15.08.1995.
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Током 1995. године стигла је вест да се најпре у Пачиру, а потом марта 1996.
године и у Сенти, основао МО КСС. Оба МО траже организацијску помоћ од КСС у
Суботици.52

***
На Скупштини МО КСС која је одржана 13. јуна 1998. године53 у просторијама
Отвореног универзитета у Суботици, Марија Кравић, чланица ГО, поднела је извештај
о раду и финансијски извештај за период између две скупштине. Програм рада који се
предвиђа за реализацију у наредном периоду, поднела је Радославка Перкучин. Потом
је радно председништво у саставу: Милосава Гаврић, Марија Кравић и Радосавка
Перкучин, организовало изборе на којем су присутне чланице изгласале следеће:
1. Дотадашња председница др Недељка Шаровић је изабрана за почасну
председницу МО КСС;
2. За председницу МО КСС је изабрана Милосава Гаврић, која је била члан
Надзорног одбора;
3. За заменика председнице је изабрана Марија Кравић, досадашњи члан ГО
МО КСС;
4. За чланове Главног одбора, поред почасне председнице, председнице и
заменице председнице изабрани су још и:
Љиљана Џелетовић, секретарица
Радославка Перкучин, члан
Мара Скенџић, благајница.
За чланице Надзорног одбора изабране су :
1. Марија Блесић, председница
52

Архива КСС у Суботици, Записници УО КСС 1992–1995, Записник од 21.03.1996.

53

Архива КСС у Суботици, Записници УО КСС 1997-2000, Записник од 13.06.1998. Скупштини су од

чланица присуствовале: Мирјана Салатић, Мара Скенџић, Драгица Павковић, Лепосава Петров, Вера
Жижа, Обренка Попов, Марија Шушњар, Радмила Контић, Ивана Поповић, Љиљана Џелетовић, Љиља
(нечитко), (нечитко), Каћа Калембер, Милосава Гаврић, Марија Кравић, Марија Ненезић, Олга Јованић,
М. Михајловски, Милена Радић, Рада Марковић, Снежана Бјелац, Ана Миливојевић, Јелена Траживук,
Ружа Обреновић, Даница Крнајски, Љиља Лазић, Зора Згоњанин, Славица Лакићевић и Каћа Стипић.
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2. Плема Шућур
3. Јелисавета Ненезић.54
Уз бројно чланство и госте, свечано је прослављена слава КСС Мала Госпојина.
Припремљене су и организоване и свакогодишње акције за празнике Материце, Оце,
Детинце, Бадње вече и Божић, када је дељена помоћ у новцу, одећи, храни и школском
прибору онима којима је помоћ била неопходна.
Ситуација на Косову и Метохији у том периоду, захтева веће ангажовање КСС
када знатан број избеглица из најугроженијих подручја јужне покрајине, почиње да
стиже и до Суботице. КСС се одмах укључило у скупљање помоћи најугроженијима
(кревети, душеци, храна, одећа, средства за хигијену...). Новчане уплате донатора (и из
иностранства) и предузећа се усмеравају ка куповини потребних артикала који се
распоређују у пакете и шаљу најугроженијима.55 У просторијама КСС су организована
свакодневна дежурства. Део избеглица које се посећују и обилазе (при чему им се носе
колачи, кафа, воће, одећа и сл.) сваког првог четвртка у месецу, смештен је у
Геронтолошки центар.56
При крају 1998. и у току 1999. године вршене су адаптације просторија у СПЦО,
у које би КСС требало да се пресели. Комплетне трошкове адаптације, кречења,
материјала и радова, као и опремања просторија, сносио је МО КСС. У нове просторије
се уселило на славу КСС када су просторије и освештане.57

***
У току 2000. године, наставило се са стипендирањем ученика (нпр. Виктора
Варагија, Мирне Гојковић...). Са парохом СПЦ у Александрову, организовано је
донаторство за децу која су отишла на екскурзију и у посету манастирима на Фрушкој
Гори.58 У оквиру слободарских свечаности на празник Дана ослобођења Суботице у
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Архива КСС у Суботици, Записници УО КСС 1997-2000. Записник са Годишње скупштине од

13.06.1998.
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Архива КСС у Суботици, Записници УО 1997-2000, Записник од 14.10.1998. Помоћ се скупљала за

село Селово, манастир Девич и друге манастире.
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Архива КСС у Суботици, Записници УО КСС 1997-2000, Записник од 4.11.1998.
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Архива КСС у Суботици, Записници УО КСС 1997-2000, Записник од 13.09.1999. и 27.09.1999.
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Архива КСС у Суботици, Записници УО КСС 1997-2000, Записник од 16. 10. 2000, и 23.10.2000.
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Првом светском рату, чији је организатор Удружење ратних добровољаца 1912-1918,
њихових потомака и поштовалаца, Српски културни центар „Свети Сава“ и Буњевачки
културни центар, КСС у Суботици је 13. новембра присуствовало полагању венаца на
Железничкој станици (где је 13. новембра 1918. године дочекана ослободилачка српска
војска) и на споменику „Јунацима палим за ослобођење и уједињење 1912–1918.“ (на
Пушкиновом тргу). У свечаном програму учествовале су чланице КСС Дара
Барјактаревић и Љиља Џелетовић. Поред свих ових и других активности, чланице су
организовале путовање и посетиле Опленац.
КСС је током новембра 2000. године расправљало о учествовању у подели
помоћи из светског програма хране „Хелп“ (Немачка хуманитарна организација) која
би требала да отпочне у 2001. години, па је делегација МО КСС присуствовала
састанку свих 23 одбора КСС у Београду. За празник Материце прибављен је списак
угрожених особа из Црвеног крста, а чланице КСС су направиле пакетиће који су
намењени подели. И овог пута су бројна предузећа (Подрум Палић, Триглав, Братство,
Б-Маркет, Про-вокс, Пешчара итд.) уплатила новчана средства за куповину намирница
и слаткиша.59
Активности Кола се вредно настављају и у 2001. години. Појединци су постали
стални донатори КСС у Суботици, попут Ненада Станковића који је од јануара 2001.
године сваки месец уплаћивао на рачун КСС по 50.000 динара. Ђачке стипендије на тај
начин су исплаћиване без кашњења.
За празник Васкрс чланице КСС су однела 100 фарбаних јаја у СПЦ у центру
града и у Александрову, где су јаја дељена. Акцији се придружио Петар Рацић (иначе
један од сталних донатора КСС) који је приложио колаче и сокове. Иста количина је
послата на Косово и Метохију. Такође је покренута нова акција за прикупљање помоћи
за Куманово.60
За празник Материце чланице КСС су направиле 100 пакетића – 71 за децу са
Косова која су смештена у Жутој кући, 10 пакетића за децу у суботичкој болници и
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Архива КСС у Суботици, Записници УО КСС 2000-2004, Записник од 25.12.2000.
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Архива КСС у Суботици, Записници УО КСС 2000-2004, Записник од 23.04.2001. и 2.07.2001.
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остало за децу која су ишла на часове веронауке у СПЦО у Суботици. СО Суботица је
уплатила 40.000 динара за активности КСС.
У последњој недељи јуна 2002. године организована је летња школа - радионица
ручних радова „Плава птица“ – вез, ткање, грнчарија и певање изворних песама.
Настављене су активности у вези са помагањем па је помоћ указана деци из школе
„Жарко Зрењанин“ у Суботици и стипендије за школску децу су уплаћене. Током
новембра, стигла је роба у 12 кутија и 96 пакета за новорођенчад, 12 кутија и 60 пакета
школског прибора који су након препакивања у мање пакетиће подељени за празник
Материце у суботичкој болници, обданишту у Малом Бајмоку и породици Ђурановић у
Малом Иђошу. Обилазиле су се бивше, а сада старе чланице КСС. Финансијски се
помогла изворна музичка група „Искон“ из Суботице.
У Етнографском музеју у Београду 27. новембра 2002. године, организовано је
представљање КСС из Суботице.
Наставља се рад Кола и наредне године па се на самом почетку календарске
2003. године организовала продаја „Бадњака“ и „венчића“ (које су израдиле чланице
школе - радионице „Плаве птице“) а приход од продаје је усмерен на милосрђе и
допуну ђачких стипендија. Дочекана су и угошћена деца са Косова и Метохије. Од 25–
30. августа организована је летња школа - радионица ручних радова „Плава птица“ вез, ткање, грнчарија и певање изворних песама. На трећи дан празника Духова, после
службе у Радићевој капели посећени су гробови покојних чланица КСС.61
Слава КСС Мала Госпојина прослављена је у свечарском духу уз присуство
бројних чланица и званица.
У сарадњи са суботичким недељником „Дани“ организован је литерални
конкурс за ученике суботичких основних школа. Чланица КСС Олга Афанасијева
организовала је жири и поделу награда које су разврстане у четири категорије. Чланице
КСС Зорица Зрнић и Каћа Стипић су 1. октобра у Градском музеју организовале
изложбу о КСС која је изазвала велики публицитет и бројну посету.
Као и претходне године, у оквиру свечаности за празник Дана ослобођења
Суботице у Првом светском рату 13. новембра 1918. Године, чији је организатор
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Архива КСС у Суботици, Записници УО КСС 2000-2004, Записник од 24.06.2003.
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Удружење ратних добровољаца 1912-1918, њихових потомака и поштовалаца, Српски
културни центар „Свети Сава“ и Буњевачки културни центар, МО КСС учествовао је у
полагању венаца на Железничкој станици и на споменику „Јунацима палим за
ослобођење и уједињење 1912–1918.“
На самом почетку 2004. године, за Божићне празнике је однето 100 пакетића у
школу „Жарко Зрењанин“ и у Школски центар за васпитање и образовање слушно
оштећене деце у Суботици. Постигнута ја сарадња са Буњевачким културним центром
у Суботици и Буњевачким културним центром из Таванкута о заједничким акцијама.
КСС већ дуже време сарађује са њиховом истакнутом чланицом Катом Кунтић.62 За
школу - радионицу народне уметности „Плава птица“ купљено је 10 ручних разбоја.63
Отпочела је акција скупљања помоћи за манастир Хиландар, после несрећног
пожара у пролеће 2004. године.
Један од дугогодишњих, сталних донатора СПЦ и КСС Петар Рацић, посетио је
МО КСС у Суботици и приложио новчану суму за помоћ породици Ђурановић у
Малом Иђошу.
У јулу је организован излет до овчарско - кабларских манастира.
У 2005. години, иако под отежаним условима за рад,64 КСС је у току априла
организовало хуманитарну Васкршњу аукцију уметнички осликаних јаја. У мају је
реализована сарадња са основним школама поводом литерарног конкурса „Снага
доброте“. Милану Милијашевићу је купљен и уручен рачунар као награда за успех у
школи и као помоћ и подршка у даљем школовању. За свеопшту акцију помоћи
поплављенима у Јаша Томићу у Банату, чланице КСС у Суботици се прикључило
акцији коју је организовала Скупштина општине у Суботици.
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Исто, Записник од 10.02.2004.
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за рад, састанци МО КСС се одржавају у Суботичкој гимназији и Радничком универзитету. Иако су 5.
августа 2005. добијени кључеви (за трајно коришћење) од две канцеларија у улици Ђуре Ђаковића бр. 23
од СО Суботица, због предстојећег реновирања и поправки, тај простор се није могао користити до
коначног уређења. У исто време покренут је „повраћај имовине у згради задужбине Душана Радића, а
које је ово Коло раније и користило за свој рад“.
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У току јуна одржана је ванредна изборна скупштина МО КСС у Суботици на
којој је изабрана Душица Зрнић за председницу Кола. У јулу, КСС се прикључило
другим хуманитарним организацијама у Суботици у дељењу освежавајућих напитака у
врелим данима нашим болесним суграђанима у чекаоницама Суботичке болнице.
Купљено је и додељено зелено платно за потребе хируршког одељења у суботичкој
болници.
У септембру је обележена Мала Госпојина, слава КСС у Суботици и
организован је хуманитарни концерт „Сећање на Едит Пјаф“ у Великој већници
Градске куће. Током октобра организована је „Ретроспективна изложба слика Надежде
Петровић“ у сарадњи са Народним музејом из Београда и Градским музејом из
Суботице, као и изложба за Светог Тому апостола, у просторијама Градског музеја у
Суботици. У програму отварања изложбе учествовали су ученици музичке школе у
Суботици. Потом су купљени клима уређаји за Диспанзер за заштиту мајке и детета у
Суботици. У току новембра организовано је затварање изложбе слика Надежде
Петровић а том приликом организовано је „Вече са Надеждом Петровић“, када су
пригодан програм извеле чланице Кола Олга Афанасијева и професорка суботичке
гимназије Снежана Живић са ученицима суботичке гимназије. Овом представом
приказале су снагу и лепоту личности Надежде Петровић у делима Добрице Ћосића.
Овом програму прикључили су се представници музичке изворне групе „Искон“.
У децембру, приређен је програм са називом „Породични празници у Срба –
Детињци, Материце, Оци“, који је посвећен обележавању предстојећег празника
Материце. Приредба је одржана 21. децембра у Свечаној сали Гимназије „Светозар
Марковић“ у Суботици и на њој је беседио проф. др Драгомир Антонић, етнолог из
Београда. Беседу су употпуњавале вокалном музиком чланице ансамбла „Чувари
традиције“ и Дејан Анђеловић звуцима фруле. Поводом истог празника, деци са
посебним потребама подељени су пакетићи (23. децембра) у средњој и основној школи
„Жарко Зрењанин“ у Суботици.
Крајем године потписан је уговор са СО Суботица о додели простора за потребе
МО КСС у Суботици у улици Ђуре Ђаковића 23.65
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Дани, Суботица, септембар 2009. У нове просторије МО КСС у Суботици уселиће се следеће

године. Претходно је просторије освештао свештеник Миодраг Шипка.
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На почетку 2006. године поводом православног Божића, чланице Кола српских
сестара, у духу Православног Божића, уредиле су излог Музејске сувенирнице која се
налази у Градској кући. Први пут од обнове МО КСС установљена је Светосавска
награда и уручена по једном одличном ученику из вишечлане породице, у свим
средњим школама у Суботици.
Започело је реновирање додељених нових просторија (у улици Ђуре Ђаковића
23) при чему су Колу свесрдну помоћ пружили чланови Удружења Срба „Слога“ и
грађевинско предузеће „Јаворник“ из Суботице.
Током фебруара, у сарадњи са МК Палић МО КСС у Суботици, Коло је
организовало представу „Снага и лепота личности Надежде Петровић у делима
Добрице Ћосића“. Представа је организована у просторијама библиотеке на Палићу
поводом дана државности Републике Србије. У програму су, у сарадњи са Колом,
учествовали чланови музичке групе „Чувари традиције“.
У свечаној сали Градске куће 20. априла 2006. године је одржана хуманитарна
ускршња изложба и аукција. У мају месецу, Управни одбор у проширеном саставу
посетио Православну цркву Светог Вазнесења у Суботици, ради договора око
освештења простора и том приликом уручен је поклон овом Храму Православне цркве.
Поклоњено је једно уметнички осликано јаје са фреском из XIV века „Лоза Немањића“.
Извршено је пресељење намештаја и коначно потпуно уређење просторија Кола,
након чега је отац Миодраг и освештао просторије Кола (30.05.2006). Истог месеца је
уручена помоћ Кристини Аранчић – деветнаестогодишњакињи из Суботице, која је у
другом разреду средње школе на спортском такмичењу настрадала и остала трајно у
колицима. У јуну на дан Светих Духова, чланице Кола присуствовале су помену својим
упокојеним сестрама који је одржан у Радићевој капели, на Православном гробљу у
Дудовој шуми. Том приликом је први пут установљено кумство у овој капели, тако да
је Коло постало први кум Радићеве капеле. За ову прилику обезбеђен је славски колач,
кољиво и чашћавање присутних верника пред капелом. Истог месеца, помогнуто је
новчаним средствима лечење дечака Роберта са Палића.
Почетком јула (8. и 9. јула 2006) уручена је помоћ породицама страдалим у
клизишту у Богдању. Помоћ која је сакупљена у сарадњи са СО Суботица (која је
обезбедила превоз до Богдање), била је намењена вишечланој породици (са најмање
троје или четворо деце у клизном подручју) а уручиле су је: Душица Зрнић
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председница, Љиља Лазић потпредседница, Љиља Буквић и Бранка Пеак, чланице МО
КСС Суботица. Истог месеца део МО КСС посетио је чланице МО КСС Крушевац.
Први пут од обнављања МО КСС у Суботици, своју славу Малу Госпојину
чланице КСС су прославиле у новом простору у улици Ђуре Ђаковића. Усељење,
адаптирање, па потом освештење, које је обавио свештеник Миодраг Шипка, било је
заправо увод у прославу Мале Госпојине. На сам свечарски дан, уз присуство бројних
чланица и званица, славски колач су пресекли свештеници Миливој Мијатов и Славко
М. Пајовић.
Као нов начин за набавку новчаних средстава која су неопходна за испуњење
циљева КСС, по први пут се конкурисало за новчана средства која додељује
Секретаријат за културу Војводине, а намењена су за изучавање духовне и
нематеријалне културе Срба у Војводини. Пројекат је сачињен у сарадњи са др
Ненадом Димитријевићем, етнологом – антропологом. По приложеном пројекту, МО
КСС у Суботици је увршћен у финансирање Секретаријат за културу Војводине. Иако
додељена средства нису велика, значајна су за изучавање обичаја код Срба у
суботичком региону.
У оквиру свечаности за празник „Дан ослобођења Суботице у Првом светском
рату (13. новембар 1918) чији је организатор Удружење ратних добровољаца 19121918, њихових потомака и поштовалаца, Српски културни центар „Свети Сава“ и
Буњевачки културни центар, као и претходних година МО КСС учествовао је у
полагању венаца на Железничкој станици и на споменику Ослободиоцима и
ујединитељима 1912-1918. године, када је у свечаном програму узела учешће и
чланица МО КСС Олга Афанасијева.
У децембру КСС је организовало „Вече са Колом“ које се одржало непосредно
пред празник Материце. У програму је представљена књига „Дворска библиотека
Деспота Стефана Лазаревића“ коју је написала Татјана Корићанац, музејски саветник
Музеја града Београда. Промоција је одржана у свечаној сали суботичке гимназије, а о
књизи је говорила др Гордана Јовановић – професор Филолошког факултета у
Београду. У програму је учествовао ученик суботичке гимназије Сава Стамболић који
је говорио „Слово љубве“ Деспота Стефана Лазаревића. Поводом празника Материце
уручена је новчана помоћ породици Илић која је са најездом избеглица из Хрватске
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дошла на Палић и још увек живи на Палићу у викендици фирме „Братства“ коју су
добили непосредно по доласку.
Израђени предмети у школи–радионици народне уметности „Плава птица“,
продавани су на новогодишњем вашару на Отвореном универзитету у организацији
Туристичког савеза Суботице, који је трајао три дана. Том приликом прикупљена су
значајна средства и финансирана је Светосавска награда.66
Јануара 2007. године поводом Православног Божића, чланице КСС су поново у
духу Православног Божића уредиле излог музејске сувенирнице која се налази у
Градској кући, и већ традиционално, уручене су Светосавске награде по једном
одличном ученику из вишечлане породице, у свим средњим школама у Суботици.
Током марта радило се на организовању хуманитарног концерта на коме је наступио
Боба Стефановић. Концерт је одржан 8.03.2007. године у Великој већници Градске
куће. У мају је организовано даривање матураната Машинске школе из Приштине која
је измештена у село Преоце. Матуранти ове школе посетили су Суботицу и КСС
24.05.2007. године када им је уручена помоћ. Сваком ученику је додељено по 2.000,00
динара, а за школу 10.000,00 динара, три џака одеће и једна кутија књига за лектиру
ученицима основне школе која се налази у истој згради где и Средња машинска школа.
Прикупљену одећу и књиге донеле су чланице КСС из свог домаћинства када су
сазнале за ову посету. За сам крај маја, организована је посета КСС из Бора. Дружење
је трајало један дан.
За новчана средства која су по конкурсу добијена од покрајинског
Секретаријата за културу, вршена су теренска истраживања, која је стручно надзирао
др Бранко Ћупурдија, а сам рад на терену обавила је Светлана Тодорић, студент
етнологије у Београду. Обилазак и упознавање са тереном, Светлани су омогућиле
чланице МО КСС у Суботици које познају терене и салаше у околини Суботице.
У јулу су купљена и уручена разна средства за потребе кухиње у суботичкој
болници, а у септембру је организована посета Белом двору у Београду и нашим
националним музејима. У Белом двору, чланице КСС из Суботице примили су њихова
височанства престолонаследник Александар Карађорђевић и кнегиња Катарина.
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Архива КСС у Суботици, Школа народне уметности „Плава птица“, Записници 2002-4, 2007, 2009,

2010-2011.
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Од октобра па до краја децембра 2007. године, више чланица КСС је било
ангажовано на раду школе - радионице народних рукотворина „Плава птица“67 која
окупља децу узраста основне школе и обучава их у изради традиционалнх ручних
радова. У овом периоду кроз школу је прошло око 20 деце који су савладали технику
ткања, веза и плетења, а све то по изворним мотивима са српских ношњи. Ова
активност окончана је за празник Детинце, када је за родитеље припремљена изложба
радова са пригодним програмом. Средства за рад „Плаве птице“ обезбеђена су на
конкурсу од СО Суботица.68
За Свету Петку је организована посета српским светињама у Будимпешти и
Сентандреји, а потом се радило на организовању Редовне изборне скупштина МО КСС
у Суботици. У новембру је купљен рачунар са штампачем, из донације средстава за
куповину рачунара од ДДОР Нови Сад филијала Суботица. Током децембра је
организована изложба дечијих радова у Сувенирници Градског музеја. Сувенири су
урађени у оквиру школе „Плава птица“ поводом празника Детинци. Том приликом,
деца су извела за своје родитеље и чланице КСС пригодан програм. Такође је
организована позоришна представа „Кабаре за стара времена“ у извођењу Радета
Марјановића, Тање Бошковић и Лоле Новаковић. Представа је одржана 9. децембра
2007. године у Великој већници Градске куће у извођењу Позоришта на Теразијама.
У јануару 2008. године за Божић, КСС су у посету примиле три породице са
Косова и том приликом даривале им пакете хране од по 20 кг сухомеснатих производа
и по 10 кг прашка за прање веша.
У току марта и априла настављен је рад секције КСС „Плаве птице“ који је
завршен шарањем јаја воском, луковином и бојама, на Велики петак. Чланице КСС
обишле су фрушкогорске манастире Велика Ремета, Крушедол и Гргетег, као и Музеј
града Новог Сада на Петроварадинској тврђави 19. априла 2008. године. Том
приликом, сваком од посећених манастира уручена је скромна једнократна помоћ.
Обилазак фрушкогорских манастира настављен је и у мају када су посећени: Беочин,
Раваница, Мала Ремета, Јазак и Хопово.
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Архив КСС у Суботици. Извештај МО КСС за 2006. годину; Школа народне уметности „Плава птица“,
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По одлуци УО, замењен је дотадашњи печат. Сведен је на мању димензију. 69
Свечана Годишња скупштина МО КСС у Суботици поводом 70 година од
оснивања и 15 година од обнављања рада МО КСС у Суботици одржана је 18. јуна
2008. године у Великој већници Градске куће. Присуствовале су бројне званице из СО
Суботица, СПЦ, чланица МО Сомбор и донатори којима су додељене захвалнице.
У једном тренутку, услед неспоразума међу чланством, у МО КСС је избила
криза која је брзо превазиђена именовањем чланице УО Марије Кравић за
председницу, до нове скупштине 24. септембра 2008. године.70 Прослављена је слава
КСС Мала Госпојина у септембру, као и сваке године.
У октобру, МО КСС однело је помоћ Дечјем одељењу Суботичке болнице:
памперс пелене (320 комада), топломери, играчке. КСС се прикључило акцији „Борба
против рака дојке“ (предавање и едукација) и „Дечији кутак“ (Суботичка болница), где
је у току новембра однета помоћ (седалице, платна...). Помогнуте су породице
Књежевић и Цвијан. Поред оваквих активности помагања, чланице су направиле излет
до манастира Ковиљ.
У октобру је наставила са радом школска радионица народних рукотворина
„Плава птица“. У новембру су чланови Удружења „Слога“ из Суботице присуствовали
састанку УО КСС где су понудили сарадњу у вези са прославом Православне Нове
Године.71
Готово већ као свакогодишња активност, за празник ослобођења и уједињења
1918. године, МО КСС је присуствовало полагању венаца на Железничкој станици и на
споменику „Јунацима палим за ослобођење и уједињење 1912-1918.“
На празник Материце КСС је у сарадњи са Суботичком гимназијом
организовала програм који је 16. децембра 2008. године одржан у свечаној сали
Гимназије.
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Архив КСС у Суботици. Записник МО КСС од 10.04.2008.
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Исто, Записници МО КСС од 18.06.2008-24.09.2008.
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Исто, Записник МО КСС од 5.11.2008. Чланови Удружења „Слога“ из Суботице, који су

присуствовали састанку УО КСС: Слободан Владушић, Милан Вујко и Слободан Ковачевић. Сарадња је
и остварена а приход је намењен добочинским акцијама.
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Школа–радионица народних уметности „Плава птица“
У оквиру рада МО КСС у Суботици, почетком двехиљадите године зачета је
секција Кола Школа-радиница народних уметности „Плава птица“, која је нашла свој
ослонац у „Школи рукотворина и домаћих послова“ за српске девојчице на
добровољачким колонијама у Суботици, која је установљена још далеке 1938. године.
Школу-радионицу народних уметности „Плава птица“ је водило више чланица
КСС: Љиља Џелетовић, Каћа Калембер, Светлана Маровић, Мирјана Стевановић,
грнчар Тибор Шрам, Јасминка Вуковић која је била демонстратор ткања на разбоју
који је позајмљен из СиОШ „Жарко Зрењанин“, потом Ружа Обреновић, Даница
Јовичин, Љиљана Лазић, Вера Жижа, сламарка Весна Малушев, Марија Стојановић,
демонстраторка за „бели вез“.
Деца у Школи-радионици уче да везу, плету, ткају, праве предмете од глине, да
израђују сувенире, плетене, ткане и украсне предмете, честитке, певају изворне
народне песме. Њихове рукотворине се потом излажу на заједничкој изложби. Кроз
школу је прошао велики број деце: Страхиња Стевановић, Нина Џелетовић, Денис
Шербечић, Сања Ђорђевић, Исидора Прокић, Тимеа Шогор, Младен Конкољ, Јелена
Спасојевић, Пеђа Прља, Дамир Шербечић, Марина Мандић, Моника Торма, Сандра
Радовић Милерна Павловић, Валентина Кујунџић, Жељка Биљански, Дуња Павловић,
Мирјана Вујовић, Ивана Боровић, Милена Радовић, Татјана и Јована Митабџија,
Александра Лончар, Драгана Вукчевић, Бојана Ђурић, Миона Гргић, Исидора и
Симона Цветковић, Тара Ђукић, Марија Стојановић, Мина Васић, Душан и Маја
Калаба, Галина Вукајловић, Вук Вранић, Јована и Јелена Скала, Маша и Дајана Петин,
Љубица Димовић, Ивана Вукин, Ксенија и Радивој Увалић... 72
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Коло девојака
Коло девојака као секција Кола српских сестара Суботице, је такође
добротворна, непрофитна организација, која помаже онима којима је помоћ
најпотребнија. Ова секција је настала 2009. године. Њихова помоћ је усмерена ка
социјално угроженој деци и то кроз социјално-едукативни програм који је КСС и Коло
девојака осмислило и организовало а који спроводе млађе чланице Кола а чланице
Кола девојака.
Програм укључује три радионице и додатне активности:
1. РАДИОНИЦА О ИСХРАНИ И ХИГИЈЕНИ- поред информисања о основним
темама у вези са исхраном и хигијеном и активности везаних за едукацију о
хигијени, екологији и исхрани, деци се обезбеђује оброк захваљујући
донацијама подржавалаца програма.
2. ОБРАЗОВНА РАДИОНИЦА- уз сарадњу тима школе коју деца похађају
(учитељица, наставника, актива и стручних тимова), деци се помаже у учењу,
око домаћих задатака и осталих активности у вези са наставним програм школе.
3. КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА- ова радионица подразумева разне мануелне
радове, активности и разговор о разним темама уз слаткише и посластице које
се обезбеђују захваљујући добротворима Кола.
4. Поред радионица организују се и ДОДАТНЕ АКТИВНОСТИ као што су
отворене

радионице,

екскурзије

(излети,

посете

позоришта,

биоскопа,

зоолошког врта), рођендани, додела пакетића... Ове активности су такође
могуће захваљујући донацијама пријатеља, сарадника и добротвора Кола.
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Програм се спроводио једном недељно у просторијама КСС које би се за ту
прилику прилагодиле потребама спровођења програма (учионица, играоница,
кухиња и купатило). Сестре из Кола девојака волонтирају и старају се да се програм
остварује у целости. Сестре које су стручне у сфери медицине, фармације и
нутриције планирају радионицу о исхрани док се сестре из Кола девојака које су
просветни радници (васпитачице, нaставнице разредне наставе, наставница српског
језика, наставница енглеског језика) старају да се програм (специјално образовна и
креативна радионица) спроводи на професионалном нивоу уз одговарајуће методе
рада.
Коло девојака, уз велику подршку самог Кола као и старијих и стручних
чланица, ради као усклађен тим вођен једним племенитим циљем који превазилази
све разлике које раздвајају људе. Са великим ентузијазмом, вољом за рад и жељом
да се помогне најмлађима, актив остварује овај хумани циљ да се угроженој деци
нашег града детињство учини мало лепшим. „Помажући другима заправо
помажемо себи“ је мото Кола девојака.73
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Архива КСС у Суботици, Коло девојака, Извештај о раду 2010-2011; Вечерње новости, Београд,

7.03.2011.
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Архивска грађа
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Сажетак
ЗОРАН ВЕЉАНОВИЋ – ДИЈАНА МУСИН

КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА У СУБОТИЦИ 1938-2008.
Прилози за историју Кола српских сестара у Суботици
Архивска грађа и извори
Тежак положај Срба у Старој и Јужној Србији (Македонији) и почетком 1903.
године, који су подигли устанак против османлијске власти те репресалија казнених
војних јединица над становништвом приликом гашења устанка, условило је оснивање
новог доброчинског друштва Кола српских сестара. Друштво које је основано у
Београду 1903. године, имало је за циљ да помаже своју унесрећену браћу. Такође,
ради потпуније и ефикасније помоћи, радило је на укључивању што већег броја жена и
стварало пододборе у свим крајевима где су живели Срби па тако и ван државних
граница Краљевине Србије. Тако је и у Суботици 1. Јуна 1938. године основан Месни
одбор Кола српских сестара, са Милом Брашић као првом председницом. За славу
Друштва одређен је празник рођ. Пресвете Богородице – Мала Госпојина (21.
септембар).
Доброчинске акције Кола српских сестара биле су бројне а улога Друштва у
помагању и вођењу бриге, пре свега о унесрећеној и сиромашној деци добровољаца и
колониста који су насељени после Првог светског рата у северној Бачкој, била је
значајна. У сврху прикупљања новца организовале су се повремене и сталне приредбе
попут: „Вече словенске игре, песме и ношње“, „Књижевне вечери“, „Зимска помоћ“,
„Зимска забава“ итд., чији приход је био намењен доброчинском и просветном циљу.
Поред новчане помоћи, ту су били стални обиласци сиромашних у Граду и
добровољачким колонијама, лекарска помоћ, храна и одећа.
МО Кола српских сестара, уз помоћ Српске православне црквене општине у
Суботици, установио је девојачки школски интернат „Српска узданица“. У згради
задужбине Данице Коњовић која је преуређена у девојачки интернат, од школске
1939/40. године, у пуном бесплатном пансиону, биле су смештене девојке које су се
школовале у суботичким средњим и занатским школама. Окупацијом Краљевине
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Југославије априла 1941. године, услед убистава, депортација и терора над окупираним
становништвом, делатност Кола српских сестара је готово замрла. По ослобођењу од
окупатора октобра 1944. године, преживеле чланице Кола српских сестара, у тешким
поратним условима, почеле су да обнављају рад Друштва, да би се марта 1946. године
спојиле у једно Друштво, и то као женска секција Српског културног друштва
„Српкиња“. Национализацијом имовине СПЦО, Српско културно друштво „Српкиња“
остаје без простора и услова за рад те се гаси.
Када је поново део српског народа у СФР Југославији, која је била захваћена
грађанским ратом, био угрожен и протеран са својих огњишта, суботичке жене су 3.
октобра 1992. године обновиле рад Кола српских сестара. Друштво се бави
доброчинским и просветним радом: прикупља новчана и материјална средства (одећу,
обућу, санитарни и санитетски материјал, храну) која шаље где год се укаже потреба за
тим. Такође води бригу о унесрећеним и сиромашним, како младим тако и старијим
суграђанима, баш као и оним даровитим и вредним а без могућности за школовање и
напредовање. Деловање Кола српских сестара у Суботици траје непрестано.
Основни материјал за писање текста је чинила необјављена архивска грађa о
Колу српских сестара у Суботици коју смо у току наших истраживања пронашли у
Архиву СПЦО, Архиви Кола српских сестара и код приватних лица, чији један део смо
и објавили у овој књизи.
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Summary
ZORAN VELJANOVIĆ – DIJANA MUSIN

THE KOLO SRPSKIH SESTARA IN SUBOTICA FROM 1938 TO 2008
Contribution to the history of The Kolo srpskih sestara in Subotica
Archival materials and sources

The difficult position of Serbs in Old and South Serbia (Macedonia) in the beginning of 1903,
Serbs that organized an uprising against the Ottoman reign and the repression of the military
units over the population during the ending of the uprising, resulted in the establishment of a
new humanitarian association – The Kolo srpskih sestara (Circle of Serbian Sisters). The
association established in Belgrade in 1903, had a goal to help their unfortunate compatriots.
For the purpose of more efficient help, the association worked on including more women in
the cause and organized subcommittees in every place where Serbs lived, including places
outside the borders of The Kingdom of Serbia. A local committee of The Kolo srpskih sestara
was formed in Subotica on June 1, 1983, with Mila Brašić as the first president. The
association decided to celebrate Nativity of the Holy Mother of God on September 21– a
religious orthodox holiday which glorifies the birth of The Holy Virgin Mary.

There were many humanitarian activities by The Kolo and role of helping and caring,
primarily for unfortunate and poor children of military volunteers and colonists which were
populated in the North Bačka after The World War I, was significant. In order to collect
money, The Kolo organized occasional and annual shows such as: “Veče slovenske igre,
pesme i nošnje“ (Evening of Slavic dance, music and national costume), “Književne
večeri“(Evenings of literature), “Zimska pomoć“ (Winter aid), “Zimska zabava“ (Winter
party) etc. All the profit from these shows was attended for humanitarian and educational
purposes. Besides the financial aid, there were constant visitations to the poor in the town and
volunteer colonies, medical aid and aid in clothes.
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Local committee of The Kolo srpskih sestara established a girls' boarding school “Srpska
Uzdanica“, with the help from Serbian Orthodox church. From 1939, girl students from high
schools and vocational schools in Subotica were accommodated for free in the Danica
Konjović legacy building that was adapted into a boarding school. After the occupation of
The Kingdom of Serbia and during this period of murders, deportation and terror over the
occupied population, the work of The Kolo srpskih sestara had almost ended. After the
liberation from the occupying forces in October 1994, the surviving members of The Kolo
have started rebuilding the work of the society under the difficult after-war conditions and
finally in March 1946, they united in one society as a women’s section of The Serbian
Cultural Association “Srpkinja”. Because of the nationalization of property of Serbian
Orthodox Church Municipality, the Serbian Cultural Association “Srpkinja” was left without
working space and conditions so it stopped its work.

When Serbian people were threatened and expatriated yet again from their homes in Socialist
Federal Republic of Yugoslavia which was in civil war, the women from Subotica have
renewed the work of The Kolo srpskih sestara on October 3, 1992. The association is
engaged in humanitarian and educational work: they raise money and collect material aid
(clothes, footwear, sanitary material, food) which they send where ever there’s a need for it.
They also take care of the unfortunate and the poor, regardless of the age of such fellow
citizens as well as of the gifted and diligent which have no means for education and progress.
The work of The Kolo srpskih sestara is continuous.

This book is based on unpublished archival material about The Kolo srpskih sestara which we
have come upon while researching, in the Serbian Orthodox Church Municipality archives,
The Kolo srpskih sestara in Subotica Archives and in private collections.
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Sumaryo
ZORAN VELJANOVIĆ - DIJANA MUSIN

"KOLO SRPSKIH SESTARA" in Subotica 1938–2008.
Contributi alla storia del "Kolo Srpskih Sestara" in Subotica
Materiale d'archivio e fonti storiche

Difficile posizione dei serbi nella Serbia Vecchia e Serbia del Sud (Macedonia), durante la
rivolta contro le autorità ottomane, ha portato alla fondazione di una nuova società caritativa
– "Kolo Srpskih Sestara". "Kolo Srpskih Sestara" è stato fondato a Belgrado nel 1903. Suo
obiettivo è stato di aiutare le vittime di questa rivolta. Per un supporto più completo ed
efficiente, società si impegnava nel coinvolgimento delle donne in questo programma,
creando così sottocomitati in tutte le aree in cui i serbi vivevano (anche fuori confine del
Regno di Serbia).
Il 1 giugno 1938, Consiglio Locale di "Kolo Srpskih Sestara" è stato fondato in Subotica, con
Mila Brašić, come suo primo presidente. La commemorazione della società coincide con la
festa della Natività della Beata Madre di Dio (21 settembre). Ruolo principale di "Kolo
Srpskih Sestara" principalmente consisteva nel aiuto e cura di orfani e di poveri bambini dei
volontari-colonisti, che si stabilirono nella Bačka Settentrionale dopo la Prima Guerra
Mondiale A tal fine sono stati organizzati diversi eventi per racogliere i fondi. Come segue:
"Serate di giochi, canti e costumi slavi ", "Serate letterarie", "Aiuti d'inverno", "Divertimento
invernale", ecc. Il loro reddito è stato concepito principalmente per scopi benefici ed
educativi. Inoltre – visite regolari ai poveri della città e nelle colonie di volontari, assistenza
medica, alimentazione e raccolta di vestiti.
Consiglio locale di "Kolo Srpskih Sestara", con l'aiuto della Chiesa Ortodossa Serba in
Subotica ha istituito collegio femminile "Srpska Uzdanica." L'edificio era la dotazione di
Danica Konjović. Dal 1939/40, questo libero-pensione-completa ha ospitato le ragazze che in
Subotica hanno frequentato diverse scuole secondarie. Con l'occupazione del Regno di
Jugoslavia nel mese di aprile 1941, l'attività di "Kolo Srpskih Sestara" estinti a causa di
uccisioni, deportazioni e terrore sul popolo. Dopo la liberazione nel mese di ottobre 1944, i
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membri sopravvissuti del "Kolo Srpskih Sestara" in difficili condizioni postbelliche hanno
iniziato a ripristinare le loro attività sociali. Nel mese di marzo 1946, le attività si fusero in
un’unica sezione femminile della Associazione Culturale Serba "Srpkinja". Con la
nazionalizzazione della proprietà della Chiesa Ortodossa Serba, Associazione Culturale Serba
"Srpkinja" ha perso la sua sede, e quindi la sua attività è stata interrotta.
Ancora una volta – questa volta pero nella Repubblica Socialista Federale di Iugoslavia – una
parte del popolo serbo è stato colpito da un'altra guerra civile. Essi sono stati minacciati e
perseguiti dai loro focolari, e quindi, le donne in Subotica, il 3 Ottobre 1992 hanno ristabilito
il "Kolo Srpskih Sestara". La società è attualmente impegnata nel lavoro caritativo ed
educativo, come ad esempio: la raccolta di denaro e aiuti materiali (vestiti, scarpe, servizi
igienico-sanitari, forniture mediche, cibo) che vengono inviati secondo ai bisogni. Inoltre,
società si occupa di disperati e poveri, giovani ed anziani, così come di quelli di grosso
talento, ma senza possibilità di ulteriori studi.
Questa ricerca si basa su materiale d'archivio ancora inedito, relativo alla storia di "Kolo
Srpskih Sestara" in Subotica, conservato presso l'Archivio della Chiesa Ortodossa Serba,
presso l'Archivio di "Kolo Srpskih Sestara", ed infine, sui contributi di enti personali. Una
parte di questi documenti è stato pubblicato in questo libro.
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Извори и литература

Писани извори
Као извор података потребних за историјску обраду Добротворног друштва
Кола српских сестара у Суботици (1938–2008) користили смо архивске фондове и
збирке који су настали радом муниципијалних органа месне цивилне управе, као и
списе и записнике из наведеног периода. У питању су фрагментарни списи из периода
рада Градског поглаварства Суботица (Фонд 47, Градско поглаварство – Суботица
1918–1941) који се налазе у депоима Историјског архива у Суботици.
У току рада на изложби Коло српских сестара „Сећања“ која је приређена 1995.
године у Градској библиотеци у Суботици, наша истраживања у виду сакупљеног
материјала (докумената и фотографија) смо сублимирали, с обзиром да није до тада
постојала, у новоосновани фонд који је заведен у регистру фондова Историјског архива
у Суботици као број 429 и који је добио назив Збирка докумената „Коло Српских
Сестара“ – Суботица (1938–).
Такође смо истраживали и у Архиви Српске православне црквене општине у
Суботици у којима смо пронашли два занимљива рукописа: Петар Огњанов, Грађанска
заклада Душана Радића која стоји под управом Српске православне црквене општине у
Суботици, (Архив СПЦО, рукопис без инв. бр.) и Петар Огњанов, Српске установе у
Суботици до 1941. године (Архив СПЦО, рукопис без инв. бр.)
Од штампе смо користили: Невен (Суботица), Дани (Суботица), Суботичке
новине (Суботица), Вардар, календар (Београд), Венац (Београд), Вечерње новости
(Београд).
Усмени извори
Усмени извори чине сећања, у овом случају, тада најстаријих и јединих
веродостојних чланица и њихових породица. Ми смо имали прилику да током првих
истраживања о Колу српских сестара у Суботици разговарамо и забележимо сећања
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Петра Алчина чији женски део породице су биле угледне чланице КСС у Суботици.
Алчин је део својих сећања као и архивског материјала предао Суботичком КСС.
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Уместо поговора
КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА У СУБОТИЦИ 1938–2008.
(Прилози за историју Кола српских сестара у Суботици. Архивска грађа и извори)
Рецензија књиге Зорана Вељановића и Дијане Мусин

Историја је само једна, тј. тотална. Из хеуристичких разлога, а и због
ограничених моћи појединог истраживача историје, историографски радови се баве
појединим темама и парцијалним аспектима историјског тоталитета. Историографске
синтезе су ретке, а и оне које су проглашене таквима, ипак су ограничене на поједине
историјске епохе, подручја, појаве, догађаје, па чак и на личности. У историографији
посебно се цене радови који се могу означити као синтетички. То не значи да се радови
који нису синтетички мање цене или да се (треба да се) потцењују. Без ових не би било
синтетичких. И обично је тако, да се синтетички радови могу написати само на основу
сопствених несинтетичких радова, ових би било јако пуно, а у стварности је њих јако
мало. У ствари, синтетичари се ослањају на друге ауторе, у прошлости и садашњости,
који су подробно обрадили поједине теме, епохе, појаве догађаје и личности. Општост,
тоталност историографског сазнања, остаје као идеал чак и онима који су најумнији
међу синтетичарима.
У овој књизи, већ доказани архивиста и историчар Зоран Вељановић, коме је
коаутор Дијана Мусин, демонстрира поступак обраде једне теме – Кола српских
сестара у Српству, настале почетком 20. века, што је тек једна од тема појаве
разноврсних

добровољних

друштвених

организација (мушких и

женских, и

мешовитих) у оквиру српског народа током векова, а које су засноване на алтруизму,
добровољности, доброчинству и бризи за опште и национално добро. Свест о томе ком
корпусу историописања припада његова ужа тема, присутна је у сваком ретку овог
рукописа. Поузданост и заснованост саопштеног истраживања на релевантним
изворима овде се подразумева.
Вељановић и Мусин су у овој књизи најпре оцртали историјске услове и
околности у којима је формирано Коло српских сестара у Београду (1903), предвођено
великом српском сликарком и хуманитарком Надеждом Петровић. Затим су приказали
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прилике у Суботици од средине 19. века (од времена постојања краткотрајног
Војводства Србије и Тамишког Баната као круновине Аустријске царевине), у којима је
било могуће школовање Срба на лицејима и факултетима средње Европе, до затирања
настојања Срба да се као национ одрже за време Монархије (од 1867).
С тим у вези је и увид у немогућност постојања државе (Аустро-Угарске), чија
два народа – Немци и Мађари – иако мањинска, настоје да владају науштрб интереса
других народа (већином словенских), те да (Првим светским ратом) такву владавину
чак и прошире на подручја независне Краљевине Србије. Отпор неправедном насиљу,
код нација свесних сопствених корена и сопствене историјске мисије, поприма размере
које није могуће савладати. У тај отпор укључени су сви, не само генералштаб, владар,
већ и сељак, жена, девојка, па чак и деца. Оледало отпора српских жена неправедном
насиљу јесте Коло српских сестара, основано 1903. поводом насиља над Србима у
Старој и Јужној Србији (које су тада биле изван српске државе). Међутим, оно је
реактивно, неагресивно, лукративно, али у моралном смислу веома значајно за народни
опстанак.
Слични су поводи руководили и Српкиње из Суботице да 1938. године, када се
фашизам/нацизам већ распојасао и кренуо у убитачку агресију на друге, посебно на
Јевреје и Словене, оснују малу дружину жена и девојака са циљем да помогну онима
којима је помоћ вапијуће потребна: сиромашној деци, ученицима који не могу да се
школују, потребитима који немају шта да једу или да обуку. Суботичке Српкиње из
Кола српских сестара су давале своје, онолико колико су могле, онима којима је то
мало било све. Оне се нису бориле против некога, нису отимале некоме, давале су
свакоме коме је то било нужно. Њима су се придружиле многе Буњевке, па и још неке,
којима је опште добро било важније од сопственог „имања“. Заиста, циљеви Кола
српских сестара уопште, и Месног одбора КСС у Суботици, завређују само поштовање.
У овој књизи приказан је тај, ратни период, када ови хумани циљеви нису били
од окупатора признати, већ су онемогућивани. Мађарски окупатори Суботице хтели су
да врате време које је већ протекло. Нису се либили да у том циљу почине злочине
против хуманости и изврше масовне ратне злочине. Нажалост, победничка партизанска
војска, предвођена комунистима, није разумела ничији хуманизам сем свој, ничије
братство сем своје, тако да је у Суботици, као и у целој ослобођеној и федерализованој
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Југославији, успоставила систем у коме није било места за хуманитарна друштва попут
Кола српских сестара. Они су тада погрешили, а нису морали.
У социјалистичкој Југославији, предвођеној Комунистичком партијом и другом
Титом, а ово друго је много важније него прво, постојале су и хуманитарне и женске у
друге организације и све су биле социјалистичке. Није прошло ни десет година од
смрти друга Тита (1980), а његова земља се распала, уз разбијачки допринос свих
традиционалних српских непријатеља (Ватикана, Немачке, Аустрије, Мађарске,
Албаније и других земаља), те сепаратистичких настојања појединих народа унутар
земља, тако да су Срби у многим подручјима земље постали обесправљена, угњетена и
уништењу изложена маса, јер се земља није поделила по приближним етничким
границама, већ по границама авнојских република, чије су границе – nota bene –
скројене тако да Срба увек има више у несрпским републикама, него несрба у Србији.
Опет исти циљеви, као и они из 1938, су били повод да суботичке Српкиње обнове рад
Кола српских сестара 1992. године: помоћ угроженима, хуманитарни и доброчински
рад.
У последњем поглављу аутори приказују тај вишеструки, континуирани и
хумани рад Кола српских сестара у Суботици, који данас има већ дводеценијски
континуитет. Мењале су се председнице, мењали управни и надзорни одбори,
повећавао број чланица; мењале су се локације деловања – никад адекватне мисији
КСС – али оно основно, хуманост, доброчинство, несебичност, помоћ тамо где је
најургентније потребна, то се није мењало. Наведена су имена чланица КСС у
Суботици које су учествовале у овој хуманитарној мисији и тиме су ова имена за вјеке
вјекова забележена као часна.
Да би своје историографско дело о Колу српских сестара у Суботици учинили
што веродостојнијим, аутори су се позивали на одабрана дела историографије и
изворну архивску грађу, што из саме архиве КСС, што из фондова Историјског архива
Суботица, тако да нема сумње да је било онако како је овде записано. Уз то,
приложили су документарну фотографију, као поуздани извор историографског
сазнања и верну илустрацију догађаја, времена и личности, као актера које не треба
заборавити.
Препоручујући ову књигу читаоцу, молим их да увек полазе од времена када се
шта догодило, а не од сопствених жеља о томе шта би било боље, корисније и лепше.
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