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ВА СИ ЛИ ЈЕ Ђ. КРЕ СТИЋ

КЊИ ГА О КОН СТАН ТИ НУ БОГ ДА НО ВИ ЋУ

Не та ко дав но, про фе сор ка Љу бо мир ка Кр кљуш об ја ви ла је 
ве о ма зна чај ну књи гу Сре ди шњи ор га ни вла сти у Срп ској Вој во
ди ни 1848‒1849. го ди не. Из у ча ва ју ћи из во ре и ли те ра ту ру за ту 
књи гу, она се ну жно и че сто су сре та ла с име ном Кон стан ти на 
Бог да но ви ћа. Као од ли чан по зна ва лац на ше на ци о нал не исто ри је, 
про фе сор ка Кр кљуш је уо чи ла да је Бог да но вић не пра вед но за по
ста вљен, да су ње го ве по ли тич ке, ди пло мат ске, прав не, исто ри о
граф ске и дру ге ак тив но сти у на шој на у ци за не ма ре не, да он за слу
жу је да се о ње му из не су на уч но про ве ре ни су до ви, па да у на шој 
на у ци до би је ме сто ко је му при па да.

Кон стан тин Бог да но вић је де ло вао у ви ше обла сти: у дру штве
ном, кул тур ном и по ли тич ком жи во ту. По стру ци је био прав ник 
из у зет но ши ро ког обра зо ва ња и про стра них зна ња. Шко ло вао се у 
Па ри зу, Лон до ну и у не ким не мач ким гра до ви ма, у ко ји ма је осим 
уса вр ша ва ња зна ња је зикȃ углав ном про у ча вао исто риј ску ли те
ра ту ру и по ли тич ке на у ке. Ба вио се исто ри јом, а за у зео је, ка ко 
пи ше про фе сор ка Кр кљуш, зна чај но ме сто у исто ри ји срп ске књи
жев но сти, у ко јој је био за чет ник ре а ли стич ке кри ти ке. Ка да је 1841. 
го ди не осно ва но Дру штво срп ске сло ве сно сти, по стао је је дан од 
пр вих ње го вих ре дов них чла но ва. Ње го ви об ја вље ни ра до ви ни су 
број ни, али пре ма оце ни ње го вог би о гра фа они има ју трај ну вред
ност у раз во ју срп ске књи жев но сти, је зи ка и пра ва.

За ни мљи во је, и за то то же лим да на гла сим, да је Бог да но вић 
на ме ра вао да на пи ше исто ри ју Срп ског по кре та 1848/49. го ди не, 
али га је у то ме пре те кла смрт. Та исто ри ја, ка ко је на го ве стио, 
би ла би при ка за на без стра сти, објек тив но, без сим па ти ја и ан ти
па ти ја, и без би ло ка кве лич не пол зе. Освр ћу ћи се на ту ње го ву 
не ис пу ње ну же љу, про фе сор ка Кр кљуш је на пи са ла да не тре ба 
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сум ња ти да би та ква лич ност ка ква је би ла Бог да но ви ће ва, „ко ја 
је мо гла и уме ла да раз у ме и да про ту ма чи до га ђа је и чи ње ни це, 
објек тив но и не при стра сно”, а уз то као уче сник у до га ђа ји ма и 
ис кре ни ро до љуб, стра сно и пот пу но одан ин те ре си ма свог на ро да 
и те ка ко би ла у ста њу по у зда но да све до чи о че тр де се то сма шким 
зби ва њи ма. 

По сао ко јег се по ду хва ти ла про фе сор ка Кр кљуш ни је био јед
но ста ван и лак. Ар хив ска гра ђа у ко јој је реч о Бог да но ви ћу ра су
та је на све стра не па је тре ба ло уло жи ти мно го тру да да се она 
са бе ре, си сте ма ти зу је и про у чи. Би ло је ну жно пре ли ста ти мно го 
књи га, ме мо ар ских де ла, ча со пи са и но ви на у ко ји ма се на ла зе 
по не ки по да ци од ко јих је, по пут мо за и ка, тре ба ло сло жи ти све 
те ка мен чи ће ко ји су уро ди ли те мељ но про у че ном мо но гра фи јом. 
По пис из во ра и ли те ра ту ре, ко је је ау тор ка при ло жи ла на по след
њим стра ни ца ма књи ге, као и ви ше од 550 на по ме на ко је пра те 
основ ни текст, све до че о том за ма шном по слу ко ји је оба ви ла. 

Чи та ву књи гу чи не укуп но се дам по гла вља ко ја су, у окви ру 
те мат ских це ли на, на ни за на хро но ло шким ре до сле дом. По ред 
„Уво да” и кра ћег Бог да но ви ће вог „Жи во то пи са” сле ди по гла вље под 
на сло вом „У слу жби Обре но ви ћа”. По себ но ме сто ту је до би ла 
Ка тан ска бу на у ко јој је, као при ста ли ца Обре но ви ћа, уче ство вао 
и Бог да но вић. Због то га је он сно сио и од ре ђе не по сле ди це, о че му 
је про фе сор ка Кр кљуш из не ла увер љи ве до ка зе. У окви ру овог по
гла вља по дроб но су опи са ни и ње го ви сту диј ски бо рав ци у Па ри зу, 
Лон до ну и не мач ким гра до ви ма. Го то во дир љи во ау тор ка је при
ка за ла Бог да но ви ће ве од но се с кне зо ви ма Ми ло шем и Ми ха и лом, 
ко је је он сво јим струч ним зна њи ма, сво јим ши ро ким обра зо ва њем 
ода но слу жио а они се пре ма ње му, ка да је остао без сред ста ва за 
жи вот, ни су по не ли на на чин ка ко је за слу жио.

Пу них пе де сет стра на има по гла вље ко је се од но си на Бог да
но ви ће ве ак тив но сти у вре ме ре во лу ци је 1848/49. го ди не. Ту су, 
нај пре, при ка за на ње го ва исту па ња у Хр ват ском са бо ру, по себ но 
ње го ва на сто ја ња да при во ли ба на Је ла чи ћа да кре не у рат про тив 
Ма ђа ра. О то ме је пи сао оштре тек сто ве у свом Вест ни ку. У јед ном 
од тих тек сто ва, под на сло вом „Бан Је ла чић и Ср би”, пи тао се где 
су Хр ва ти ко ји су са Ср би ма скло пи ли са вез ра ди за јед нич ке бор
бе про тив Ма ђа ра, ко ји чи не нај го ра звер ства про тив Ср ба: се ку, 
пе ку, ве ша ју, па ле се ла и ра за ра ју хра мо ве. На гла сио је да Ср би већ 
два ме се ца пру жа ју от пор том на си љу, а Хр ва ти се де и гле да ју. 
За бри нут због стра да ња Ср ба, јав но је про звао Је ла чи ћа пи та ју ћи: 
Че ка ли бан да Ма ђа ри нај пре са Ср би ма свр ше, па да се он да упу те 
и на Хр ват ску? Као члан Глав ног од бо ра Бог да но вић је ав гу ста 1848. 
на пи сао пи смо Љу де ви ту Га ју у ко јем је ис та као: „Нас Ср бе, ваш 
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го спо дин Бан упро па сти. Ов де се код нас рат ве ли ки на све стра не 
во ди, а Ба ну је до бро у За гре бу, гле да ти па ћу та ти (...) на крат ко 
сто и мо с Ба ном на точ ки кра и ног раз ве за. Ми ако пад не мо, оста
ће по ште ње на гро бу; али ако при тој шпе ку ла ци ји гад ној пад ну 
Хр ва ти, ка кав ће њих(ов) крст би ти.”

Раз не вр ло зна чај не и од го вор не по сло ве оба вљао је Бог да
но вић у вре ме ре во лу ци је у Вој во до ви ни са рад њом с па три јар хом 
Ра ја чи ћем, Ђор ђем Стра ти ми ро ви ћем и Ђор ђем Сто ја ко ви ћем. 
Зна чај не су ње го ве ди пло мат ске ак тив но сти ко је је имао у Бе чу, 
где је уло жио мно го тру да да се Срп ска Вој во ди на при зна и из гра ди 
као је ди ни ца са од ре ђе ним др жав но прав ним ста ту сом. У књи зи 
су по дроб но при ка за ни про бле ми око уре ђи ва ња ли ста Вест ник, 
стал на сум њи че ња да за сту па по ли ти ку Обре но ви ћа и, ко нач но, 
ње го во раз о ча ра ње ста ту сом Вој во ди не и по вла че ње из јав них 
по сло ва. Ва ља на гла си ти да је по да ци ма об ја вље ним у овом по гла
вљу про фе сор ка Кр кљуш до по је ди но сти пред ста ви ла Бог да но ви
ћа као вр ло спо соб ног, по уве ре њи ма до след ног, прин ци пи јел ног 
и мо рал ног чо ве ка и по ли ти ча ра, али да је мно гим но вим до ку
мен ти ма про ши ри ла и до са да шња зна ња ко ја се ти чу исто ри је 
Ср ба у вре ме ре во лу ци је. 

У по гла вљу „Об ја вље ни и нео бја вље ни исто ри о граф ски и 
прав нич ки ра до ви” про фе сор ка Кр кљуш из вр ши ла је ана ли зу свих 
Бог да но ви ће вих рас пра ва. Нај ва жни ји об ја вље ни ра до ви су: Серб ски 
на род ни са бор у ви ду праг ма тич ном и пра во слов ном, Из сту пле
ни ја М. Све ти ћа у Уту ку II, ро ман Па стир краљ или осло бо ђе ње 
Ср би је и Исто ри ја срб ског уста ва. Зна чај ни ји нео бја вље ни исто
риј ски спи си су: „Спо ме ни ци На ро да Срб ског” и „Спо ме ни ци на
ро да Срп ског и Хр ват ског”. Про фе сор ка Кр кљуш је по ка за ла у че му 
се са сто ји њи хо ва вред ност, по че му су они зна чај ни а ко је су 
њи хо ве сла бо сти и не до ре че но сти. При ка зом тих ра до ва про фе
сор ка Кр кљуш је пред ста ви ла у но вом све тлу у мно го че му не пра
вед но за бо ра вље ног и не до вољ но по зна тог Бог да но ви ћа. Исто то 
учи ни ла је и с тек сто ви ма Бог да но ви ћа о је зи ку и књи жев но сти, 
ње го вим по гле ди ма о сло бо ди, ли бе ра ли зму, људ ским и гра ђан
ским пра ви ма. Ау тор ка је на гла си ла да је за Бог да но ви ћа на род
ност „нај ве ћа вред ност и нај у зви ше ни је до бро у сва ком сми слу”, 
да на род ност „тре ба да бу де во ди ља сва ке по ли тич ке ак ци је и 
бор бе”. Због та квог ста ва о на род но сти, за кљу чак је про фе сор ке 
Кр кљуш, да је „це ло куп ну сво ју де лат ност, струч ну, књи жев ну и 
по ли тич ку, Бог да но вић гле дао као ору ђе и сред ство да до при не се 
до бро би ти свог, срп ског на ро да.” Крај њи циљ це ло куп не јав не и 
по ли тич ке ак тив но сти Кон стан ти на Бог да но ви ћа, по ра зло жној 
оце ни ау тор ке ове мо но гра фи је, био је да се раз дво је ни де ло ви 
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срп ског на ро да, ра се ја ни по ра зним те ри то ри ја ма и го спод стви ма, 
по но во оку пе, да се на ђу у јед ној, сво јој не за ви сној др жа ви. 

У суп тил ним и до бро из ва га ним опи си ма лич но сти и це ло
куп не ак тив но сти Кон стан ти на Бог да но ви ћа про фе сор ка Кр кљуш 
је оба ве сти ла чи та о це ка кво ми шље ње о ње му су има ли по је ди ни 
ње го ви са вре ме ни ци, као што су Јо ван Су бо тић, Ја ков Иг ња то вић 
и пе сник Ђор ђе Мар ко вић Ко дер, ко ји му је одао по шту у свом 
спе ву „Ро мо ран ка”. Исто та ко оба ве сти ла је чи та о це ко је и ка ко 
је у ра ни је и но ви је вре ме пи сао о Кон стан ти ну Бог да но ви ћу.

Про чи тав ши књи гу про фе сор ке Кр кљуш, са за до вољ ством 
мо гу да на гла сим да је она из не ла увер љи ве по дат ке да је глав ни 
ју нак ње ног де ла „за слу жио ува же ње и по што ва ње по том ства ‒ 
свог срп ског на ро да” с обе стра не Ду на ва и Са ве. Да је Бог да но вић 
„у пу ном сми слу те ре чи чо век свог вре ме на ‒ вре ме на про це са и 
до га ђа ња, пре лом них и суд бин ских за срп ски на род у Ју жној Угар ској 
и за ње го ву бу дућ ност”. За пра во, реч је о пр во ра зред ном ис тра
жи вач ком ра ду. У ње му су до шли до из ра жа ја са вр ше на на уч на 
оба ве ште ност и по у зда ност у из ла га њу, од лич но по зна ва ње он да
шњег вре ме на, дру штва, по ли ти ке и лич но сти ко је де фи лу ју ње ном 
књи гом. Из гра ђу ју ћи пот пу ну сли ку о Кон стан ти ну Бог да но ви ћу, 
она је мно гим но вим чи ње ни ца ма обо га ти ла и вре ме у ко јем је он 
жи вео и ра дио. За кљу чу ју ћи ово из ла га ње, же лим да на гла сим да 
сту ди ја о Кон стан ти ну Бог да но ви ћу про фе сор ке Љу бо мир ке Кр кљуш 
мо же да по слу жи као узор ка ко тре ба пи са ти на уч не мо но гра фи је 
о на шим ис так ну тим и за слу жним ства ра о ци ма.*

* Реч на пред ста вља њу књи ге Љу бо мир ке Кр кљуш Кон стан тин Бог да но вић 
(1811‒1854) (Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2018), у Ма ти ци срп ској, 4. фе бру а ра 2019. 
го ди не.




