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Браћо и Сестре,
Драги пријатељи,

Обичај чувања Христовог гроба спада у ред оних ретких обичаја у српској православној и 
укупној традицији који се издваја у целокупном хришћанском свету. Овај диван обичај са 
којим се Срби могу на најлепши начин представити Европи и Свету као хришћански народ – 
негован је у Врлици, малом градићу између Книна и Сиња. Дужина његовог четворовековног 
непрекидног трајања указујена сву његову временску дубину и хришћанску суштину. Чак и 
такви историјски погроми и праве катаклизме какав је био Други Светски Рат нису успели да 
прекину ту традицију. Тек је наше време донело и то да је после прогона српског народа из 
Републике Српске Крајине 1995, тај обичај прекинут на десет година, да би се он 
пожртвовањем и љубављу од стране Чувара Христовог Гроба а пре свих харамбаше Драгана 
Павловића зановио у Батајници 2005. године.

Десетогодишњи прекид у практиковању обичаја Чувања Христовог Гроба ће свакако бити 
важна чињеница за оцену страдања српског народа на крају ХХ века али и прави показатељ о 
трагичности тог доба. Једнако тако поновно оживљавање тог обичаја говори о његовој 
важности за идентитет српског народа и сведочи о његовој симболичкој снази. Обичаји су 
важни, међу осталим и у томе, што они на уверљив начин изражавају и једновремено чувају 
идентитет народа, његову посебност и специфичности. Није случајно у народу речено да је 
боље да нестане село него обичаји.

Главну симболичку снагу за овај јединствени обичај представљају ношње у које су оденути 
Чувари Христовог Гроба, без којих је обичај као целина незамислив. Како је велики број 
ношња или нестао или дотрајао, неопходно је да се направе нове. Њихова вредност указује и 
на скупоценост њихове израде, а како ми као Друштво нисмо у стању да сами финансирамо 
њихово прављење, обраћамо вам се са молбом да у оквиру својих могућности помогнете да 
их израдимо и на тај начин очувамо наш древни обичај.

Наша жеља да одржимо овај вишевековни обичај као израз српског националног и духовног 
идентитета, што ће се у времену које долази показати, уз српски језик, као једна од 
последњих линија очувања племените различитости српског народа, има мотив у завету 
предака и одговорности за потомство. Очување обичаја Чувања Христовог Гроба представља 
израз свесног и моралног националног трајања по укусима православног морала и 
хришћанске вереи етике – он оједно и показатељ наше одговорности и бриге за традицију и 
будућност свог народа.

Будући да ценимо, а да и ви једнако као и ми мислите, да је очување обичаја Чувања 
Христовог Гроба од нарочите важности за очување српског националног идентитета и 
националне свести, зато и имамо храбрости да у овом тешком и претешком времену опште 
кризе – без потребе да се због те молбе извињавамо – замолимо вас за помоћ у циљу очувања, 
да то још једном истакнемо, обичаја који има огроман значај за српски народ. Уколико се 
одлучите да помогнете ову идеју, молимо вас да вашу донацију уплатите на жиро рачун бр: 
205-117643-45 код комерцијалне банке у Београду.
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