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ПРАВОСЛАВЦИ У ТРСТУ, ГРЦИ И СРБИ У 
ИСТОРИЈИ ЈЕДНОГ ГРАДА, Трст 1999. године

Православци у Трсту, назив је изложбе 
одржане у Трсту од 21. јула до 24. октобар 1999. 
године. На изложби су представљени Срби и 
Грци, две етничке мањине које припадају истој 
вероисповести. То није први пут да се пажња по-
свећује проблему православног етноса у историји 
града Трста. Још 1978. године у Зузеју града Тр-
ста за историју, религију и уметност постављена 
је изложба под називом Срби у Трсту – историја, 
религија и уметност. Аутор те изложбе и каталога 
Ђорђо Милошевић (Giorgio Milosevich) овог пута 
је проширио своја истраживања и на грчку етнич-
ку заједницу која живи и ради у Трсту. Грци су 
знатно допринели култури, уметности, економији 
па и укупној политици Трста. Тај град је био, а и 
сада је, важна лука: економски чвор у врху залива 
Јадранског мора. Аутор изложбе Ђорђе Милоше-
вић пореклом је из Боке Коротске, припадник је 
четврте генерације досељеника који су живели и 
стварали у Трсту. Његова породица је, уз остале 
бројне трговачке, банкарске и поморске породице, 
својим радом допринела политичком просперите-
ту Трста и његове околине.

У организацији Музеја града Трста постав-
њена је изложба Православци у Трсту, Срби и 
Грци у историји једног града. Изложба обухвата 
више сегмената: период доласка Срба и Грка у 
Трст; њихова историјска, политичка и економска 
активност; етничка пенетрација; конфесионалне 
комуне, како грчке тако и српске православне 
заједнице. У Трсту су подигнуте и две цркве: 
Свети Никола – грчка православна црква и Свети 
Спиридон – српска православа црква, сазидана не-
посредно уз обалу Тршћанског залива. Стицајем 
околности, грчко православно гробље налази се 
уз српско православно гробље, у истој улици.

Када је реч о српској православној цркви у 
Трсту – Светом Спиридону, припреме за градњу 
храма је пратила велика расправа међу српским 
етносом. Богате трговачке и поморске породице, 
главни приложници храма, нису се могле сложити 
ни око стила градње, а камоли око тога ко ће бити 
неимар цркве. На крају су дошли до соломонског 
решења. Наиме, црква је саграђена у познови-
зантијском стилу, према пројекту италијанског 
архитекте.

Економско уздизање породица српског поре-
кла које су пре више од два века, као избеглице, 
масовно долазиле и насељавале Трст, није било 
лако. Великим радом и залагањем део православ-
них српских породица се уздигао до највишег 
друштвеног нивоа. Постали су банкари, поморци 
и власници, или сувласници, многих трговачких и 

поморских компанија и индустријских предузећа. 
Подигли су низ нових палата у ужем центру Трста 
и означили га једним од најлепших градова на 
Јадранској обали са изузетном инфраструктуром. 
Таквом инфраструктуром се могао похвалити 
само мањи број градова у Европи. Прве парне ма-
шине и железницу су у Трст увели баш потомци 
српских и грчких досељеника. Трст је тако постао 
изузетно привлачан град за многе досељенике. 
Бројне етничке групе из цене Западне и Средње 
Европе су по угледу на Србе и Грке формирале 
своје квартове на етничком принципу. То су чини-
ли по моделу ова два православна народа којима 
је посвећена та значајна изложба.

Српска заједница је знатно уложила и у 
школство. Основана је српска школа, а у њој су 
предавали познати предавачи из Италије и Евро-
пе; Доситеј Обрадовић је био један од предавача. 
Та школа је прва набавила глобус и математичка и 
геометријска учила која су била реткост у школа-
ма Италије тога времена.

Током времен бројне српске и грчке породи-
це су се ородиле и тиме сјединиле капитал којим 
су, даљим улагањем, допринеле бржем развоју 
Трста.

Истражити међусобне породичне и брачне 
повезаности та два блиска народа представљало 
би посебан проблем за будућа испитивања.

Прилив словенског и хеленског живља у 
Трст је био сталан. Несигурно балканско тло, стал-
не борбе против Турака и интервенције западних 
сила условљавале су нагле и сталне миграције ова 
два народа. Словенски живаљ је углавном био по-
реклом из Боке Которске, Црне Горе, унеколико из 
херцеговине као и из Далмације. Гоњен репреса-
лијама, велики број Грка дошао је у Трст после 
грчког устанка 1821. године. Сачували подаци све-
доче да је Трст у то време имао 80.000 становника, 
а само из Грчке је непосредно после устанка до-
шло 3.000 избеглица које су се стално настаниле 
у Трсту. Слично је и са словенским живљем који 
долази на махове, после турских упада на терито-
рије на којима живе Срби са својим породицама. 
Период прилагођавања на нови град, језик и нове 
обичаје није био ни лак ни једноставан, али су 
Срби и Грци, иако малобројни, успели да оставе 
снажан печат на град Трст и његову културу, умет-
ност, архитектуру, као и целокупну привреду.

Ранко Баришић
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