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UDC 339:28(450.341)”15”
UDC 339(450.341)(091)
ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

M с р  М а  р и  ј а  А Н  Д РИ Ћ
Исто риј ски ин сти тут Бе о град
Кне за Ми ха и ла 36/II, Бе о град, Ср би ја
an dric.ma ri ja.ma@g mail.com

FON DA CO DEI TUR CHI У ВЕ НЕ ЦИ ЈИ:  
СМЕ ШТАЈ ЗА МУ СЛИ МАН СКЕ ТР ГОВ ЦЕ  

ИЗ МЕ ЂУ ПРА ВИ ЛА И ПРАК СЕ*

СА ЖЕ ТАК: Фон да ко као ин сти ту ци ја у Ве не ци ји по чи ње да се раз ви ја 
од пр ве по ло ви не XII ве ка. Му сли ман ски тр гов ци у Ве не ци ји су свој пр ви сме-
штај до би ли у дру гој по ло ви ни XVI ве ка. Ве ћи сме штај – Fon da co dei Tur chi 
осно ван је 1621. го ди не. Ка ко би Fon da co dei Tur chi функ ци о ни сао, Ма ги страт 
за тр го ви ну (Cin que sa vi al la mer can zia) био је за ду жен за кон тро лу ра да за по сле-
них и до но ше ње пра ви ла за овај фон да ко. Овом при ли ком би смо пред ста ви ли 
од ре ђе не ре гу ла ци је фон да ка, а ко је су нај че шће кр ше не од стра не тр го ва ца. 
На овај на чин же ли мо да ука же мо на окви ре ор га ни за ци је фон да ка за му сли-
ман ске тр гов це и окол но сти у ко ји ма тр гов ци ни су по што ва ли ве не ци јан ске 
од ред бе.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Fon da co dei Tur chi, Ве не ци ја, Ма ги страт за тр го ви ну 
(Cin que Sa vi al la Mer can zia), му сли ман ски тр гов ци, фон да ко, ре гу ла ци је

На Ме ди те ра ну је ин сти ту ци ја сме шта ја пут ни ка, тр го ва ца и хо до ча-
сни ка би ла при сут на још од ан тич ког пе ри о да. Тер мин pan doc he ion у пре-
во ду зна чи „при хва та ње свих ко ји до ла зе” и у ка сно ан тич ком све ту је озна-
ча вао сме штај за све про ла зни ке. Арап ски из во ри од IX ве ка по ми њу fun duq 
као „про стор за тр го вач ку ак тив ност, пут ни ке и стран це”. У европ ским 
гра до ви ма, као пре вод арап ског тер ми на fun duq, ја вља се ла тин ски из раз 
fun di cum и ита ли јан ски fon da co. На ве не ци јан ском ди ја лек ту реч фон да ко 

* Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту Ми ни стар ства про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је „Од уни вер зал них цар ста ва ка на ци о нал ним др жа-
ва ма. Дру штве не и по ли тич ке про ме не у Ср би ји и на Бал ка ну” (ев. бр. 177030). Кра ћа вер зи ја 
овог ра да из ло же на је у окви ру На уч не три би не Исто риј ског ин сти ту та у Бе о гра ду, сеп тем-
ба р–ок то бар 2019.
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ја вља ла се у два об ли ка: fon ti co и fòntego.1 У по чет ку је fun duq у ислам ском 
све ту по сто јао са мо за тр гов це с те ри то ри је дар ул-исла ма, а од XII ве ка 
ова кви сме шта ји осни ва ју се и за хри шћан ске тр гов це. Раз во јем ин тер на ци-
о нал не тр го ви не на Ме ди те ра ну по ве ћа ва ла се по тре ба за осни ва њем ова квих 
ин сти ту ци ја са мо за тр гов це. Сме штај овог ти па вре ме ном се ја вља на Ибе-
риј ском по лу о стр ву, Си ци ли ји, у ју жној Фран цу ској, Ита ли ји и на оба ли 
Дал ма ци је. Ова ква ин сти ту ци ја ну ди ла је тр гов ци ма ши ром Ме ди те ра на 
по год но сти у ви ду пре но ћи шта, про сто ра за хи ги је ну, обе до ва ња и ис по ве-
да ња ве ре. Осим сме шта ја, овај про стор је по се до вао и по себ на скла ди шта 
за тр го вач ку ро бу.2

С дру ге стра не, фон да ко је мо гао да пред ста вља скла ди ште за по себ ну 
вр сту ро бе, без сме шта ја за тр гов це. Од XI II ве ка фон да ко се ја вља у ита ли јан-
ским гра до ви ма по пут Ђе но ве, Пи зе и Фи рен це, где као сме штај за тр гов це 
ни је ду го оп стао, па је на ста вио да по сто ји као скла ди ште за тр го вач ку ро бу.3 

У Ве не ци ји је мо гу ће исто вре ме но пра ти ти раз вој два ти па фон да ка: 
скла ди шта за по себ ну вр сту ро бе и сме шта ја за пут ни ке. Пр ви фон да ко за скла-
ди ште ње ро бе осно ван је у Ве не ци ји у XII ве ку. Fon te go del la fa ri na је ве ро-
ват но на стао у вре ме вла да ви не ду жда Се ба стја на Зја ни ја (1172–1178) у зо ни 
Ри јал та и слу жио је за скла ди ште ње бра шна. Као сме штај за стра не тр гов це 
у Ве не ци ји, фон да ко се пр ви пут ја вља у пе ри о ду 1222–1225. го ди не, ка да је 
осно ван сме штај за не мач ке тр гов це (Fon da co dei Te deschi).4 Пе ри од дру ге 
по ло ви не XII ве ка и пр ва по ло ви на XI II ве ка, ка да до ла зи до осни ва ња по-
ме ну та два фон да ка, у исто ри о гра фи ји је озна чен као пе ри од ка да у Ве не-
ци ји до ла зи до ре ор га ни за ци је и фор ми ра ња тр го вач ке зо не око Ри јал та.5

Па ра ле ле за фон да ко као ин сти ту ци ју у Ве не ци ји по треб но је тра жи ти 
у ислам ском све ту. У вре ме ка да се фон да ко по ја вљу је у Ве не ци ји, у Алек сан-
дри ји су по сто ја ла два фон да ка за ве не ци јан ске тр гов це. Је дан је ве ро ват но 

1 G. Bo e rio, Di zi o na rio del di a let to ve ne zi a no, Ve ne zia: Coi Ti pi di An drea San ti ni e fi glio, 
1829, 228.

2 O. R. Con sta ble, Ho u sing the stran ger in the Me di ter ra nean World. Lod ging, Tra de and Tra vel 
in La te An ti qu ity and the Mid dle Ages, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 2003; Е. Con ci na, 
Fon da ci. Ar chi tet tu ra, ar te e mer ca tu ra tra Le van te, Ve ne zia e Ale mag na, Ve ne zia: Mar si lio, 1997; 
G. Christ, Tra ding Con flicts. Ve ne tian Mer chants and Ma mluk Of fi ci als in La te Me di e val Ale xan dria, 
Le i den and Bo ston: Brill., 2012, 72–77; P. L. Ber nar di ni, “Fon da co co me fon da men to di civiltà: 
ri leg gen do Oli vie Re mie Con sta ble”, Me di ter ra nea – ri cer che sto ric he 31 (2014), 365–372. 

3 O. R. Con sta ble, нав. де ло, 313; D. Ho ward, Ve ni ce and East: The Im pact of the Isla mic 
World on Ve ne tian Ar chi tec tu re 1100–1500, Lon don and New Ha ven: Yale Uni ver sity Press, 2000, 
120–126.

4 D. Ca la bi, The Mar ket and the City: Squ a re, stre et and ar chi tec tu re in the Early Mo dern 
Eu ro pe, Al der shot: As hga te, 2004, 197; E. Con ci na, нав. де ло, 116–125; Уоп ште но о сме шта ју за 
не мач ке тр гов це у Ве не ци ји у: E. Con ci na, нав. де ло, 125–144, 152–217; K. E. Lup prian, “Il fon da co 
dei Te deschi e la sua fun zi o ne di con trol lo del com mer cio te de sco a Ve ne zia”, Cen tro te de sco di Stu di 
Ve ne zi a ni. Qu a der ni 6 (1978), 3–20; F. H. Bar bon, “I seg ni dei mer can ti a Ve ne zia nel Fon da co 
dei Te deschi”, At ti e Me mo rie del l’a te neo di Tre vi so 23 (2005/6), 103–123; J. W. Hof fmann, “The 
Fon da co dei Te deschi: The Me di um of Ve ne tian-Ger man Tra de”, Jo ur nal of Po li tic Eco nomy, 40/2 
(1932), 244–252; Dr. G. M. Tho mas, Ca pi to la re dei Vi s do mi ni del Fon te go dei To deschi in Ve ne zia 
– Ca pi tu lar des De utschen ha u se in Ve ne dig, Ber lin: Ver lag Von A. As her & Co., 1874. 

5 R. Ces si – A. Al ber ti, Ri al to. L’i so la, il pon te, il mer ca to, Bo log na: Ni co la Za nic hel li Edi-
to re, 1934. О фон да ку као ин сти ту ци ји у Ве не ци ји уоп ште но у: Е. Con ci na, нав. де ло, 115–246; 
D. Ho ward, нав. де ло, 126–132; O. Con sta ble, нав. де ло, 315–328.
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осно ван у ка сном XII ве ку и по сто јао је у вре ме вла да ви не ду жда Се ба стја на 
Зја ни ја, док је дру ги осно ван око 1238. го ди не. Осим у Алек сан дри ји, фон да ко 
је за ве не ци јан ске тр гов це по сто јао у Акри, Ти ру, Ха ле пу и Да ма ску. За хва љу-
ју ћи тр гов ци ма ко ји су та мо по сло ва ли и бо ра ви ли, мо дел ове ин сти ту ци је 
пре нет је и у Ве не ци ју.6

ПР ВИ СМЕ ШТАЈ ЗА МУ СЛИ МАН СКЕ ТР ГОВ ЦЕ У ВЕ НЕ ЦИ ЈИ

Осни ва ње пр вог сме шта ја за му сли ман ске тр гов це ве не ци јан ска власт 
по че ла је да раз ма тра 1574. го ди не, а ко нач на од лу ка о осни ва њу до не та је 
1575. го ди не.7 Пред лог за осни ва ње овог сме шта ја из ло жио је Фран че ско де 
Ди ми три Ли ти но (Fran ce sco de Di mi tri Lit ti no), вла сник јед ног град ског сме-
шта ја где су ови тр гов ци че сто до ла зи ли.8 Бу ду ћи да су му сли ман ски тр гов ци 
бо ра ви ли у при ват ним ста но ви ма по це лом гра ду, Ли ти но је ис та као про-
бле ме ко ји су се због ово га ја вља ли у Ве не ци ји. Kако их ве не ци јан ске вла сти 
ни су кон тро ли са ле, тр гов ци су се сло бод но кре та ли но ћу по гра ду, сво јим 
по ступ ци ма ре ме ти ли град ски ред и на но си ли увре де Бо гу.9 Сме штај ко ји 
је он пред ло жио имао је за циљ да пру жи ве ће мо гућ но сти за кон тро лу кре-
та ња му сли ман ских тр го ва ца, као и кон та ка та ко је оства ру ју то ком свог 
бо рав ка у Ве не ци ји. Овај сме штај из XVI ве ка у ве не ци јан ским до ку мен ти-
ма озна ча ван је нај че шће као за јед нич ки бо ра вак, сме штај или ку ћа за му-
сли ман ске тр гов це: una co mu ne stan za per l’a bi ta zi o ne de Tur chi, l’al ber go, 
l’al log gi a men to over Ca sa del la Na tion Tur che sca.10 

Пр ву од ред бу ве за ну за ње га до нео је Се нат 1575. го ди не. Та да је од лу-
че но да сви му сли ман ски тр гов ци мо ра ју да бо ра ве у јед ном сме шта ју, а не 

6 D. Ho ward, нав. де ло, 122–123, E. Con ci na, нав. де ло, 65–113.
7 Ar chi vio di Sta to di Ve ne zia (да ље: ASVe), Cin que Sa vi al la Mer can zia, Se con da se rie, b. 

187, fasc. n. 1 (28. X 1574; 16. VI II 1575). 
8 Исто; E. Bur ke, “Fran ce sco di De me tri Liti no, the In qu i si ti on and the Fon da co dei Tur chi”, 

The sa u ri sma ta 36 (2006), 76–96; E. N. Rot hman, Bro ke ring Em pi re: Trans-Im pe rial Su bjects 
bet we en Ve ni ce and Is tan bul, It ha ca and Lon don: Cor nell Uni ver sity Press, 2012, 29–36.

9 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Se con da se rie, b. 187, fasc. n. 1: “Ser [e nis si] mo Pri[nci] pe 
et Ec c[el lis si] ma Sig no ria, L’im men so de si de rio, che Io po ve ro Fran c[es]co de Di mi tri ho sem pre 
ha vu to di ve der qu e sta Il l[u stris si] ma Città, et Pa tria mia li be ra da og ni sor te de scan da li, mas si-
mam [en ]te da qu el le, che con seg na la ta of fe sa del Sig nor Id dio, in fa mia del no me Chri sti a no, et 
di so nor del la sua Città, pos so no oc cor re re, mi spo na à ri ve ren te men te espo ner li et ric cor dar à 
V[ost]ra Ser[enità], e p[e r] fug gir gl’in con ve ni e[n]ti che al la gi or na ta sol le va suc ce de re nel la Na tion 
Tur che sca di q[u es]ta Città, di rub bar, et con dur via gar zo ni, usar con don ne Chri sti a ne, et es ser 
da mol te ove al log gi a no rub ba ti, et as sa si na ti, co me ben spes so lor Tur chi si la men ta no, et diverrà 
al tra sor te di er ro ri, che pos so no com met ter si si da lor Tur chi, co me con tro di lo ro sia ot ti ma, et 
nec ces sa ria de li be ra ti o ne il pro ve de re a d[ett]a Nat tion Tur che sca di un lor ri dut to, et Al ber go 
par ti co lar, co me han no mol te al tre Na ti o ni, et gen ti in qu e sta Città, et co me an co lor Tur chi nel li 
lo ro pa e si di Le van te han pro vi sto al la Na tion Chri sti a na [...]” (28. X 1574).

10 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Se con da se rie, b. 187, fasc. n. 1, ни је ну ме ри са но 
(16. VI II 1575); Реч tur co у Ве не ци јан ској ре пу бли ци, као и у це лој Евро пи у пе ри о ду ра не 
мо дер не, пред ста вља ла је си но ним за му сли ма на. У овом кон тек сту ову реч на ла зи мо и у 
из ра зи ма ко ји су се вре ме ном ра ши ри ли по Евро пи: mi fac cio tur co, ve stir si co me un tur co, 
bes te mi a re co me un tur co, fu ma re co me un tur co. О ово ме у: M. P. Pe da ni, Dal la Fron ti e ra al 
Con fi ne, Ro ma: Her der Edi tri ce, 2002, 93–95.
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у при ват ним ста но ви ма где ри зи ку ју да бу ду опљач ка ни и да иза зо ву мно ге 
не ла год но сти ста нов ни ци ма Ве не ци је. Ме ђу про сто ри ма ко ји су би ли на 
рас по ла га њу ода бра на је Oste ria al l’An zo lo у па ро хи ји Сан Ма тио, у бли зи ни 
Ри јал та. Сен са ли (итал. sen sa le, вен. sen sèr)12, ко ји су де ло ва ли као по сред-
ни ци у скла па њу уго во ра из ме ђу два тр гов ца, би ли су у оба ве зи да до во де 
све му сли ман ске тр гов це у овај сме штај.13

Овај сме штај углав ном су ко ри сти ли тр гов ци с те ри то ри је осман ске Бо-
сне и Ал ба ни је.14 С дру ге стра не, осни ва ње сме шта ја за му сли ман ске тр го ва-
це у овој па ро хи ји ни је се по ка за ло као до бро ре ше ње због њи хо вог не при-
клад ног по на ша ња у бли зи ни цр кве. Не ки му сли ман ски тр гов ци ула зи ли су 
у цр кву то ком пра знич них да на, гла сно се сме ју ћи то ком слу жби и ру га ју ћи 
се хри шћан ској ре ли ги ји. За бе ле же но је да су на дан про сла ве за штит ни ка 
Цр кве Све тог Ма те је тр гов ци ис то ва ри ва ли оруж је на про зо ре цр кве.15 Због 

11 On permission of Biblioteca Nazionale Marciana. Reproduction is strictly forbidden /  До-
зво лом Библиотеке Марчане у Венецији. Свако копирање је строго забрањено.

12 G. Bo e rio, нав. де ло, 571.
13 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Se con da se rie, b. 187, fasc. n. 1 (16. VI II 1575).
14 M. P. Pe da ni, “Fa sci li ti es for Ot to man mer chants on the Ri al to Mar ket, (1524–1621)”, XIV. 

Türk Ta rih Kon gre si, 09–13 Eylül, An ka ra (2002), 1004; E. N. Rot hman, нав. де ло, 204.
15 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Se con da se rie, b. 187, fasc. n. 1: “[...] Ri tro van do si 

vi ci no al la Chi e sa di S. Mat thio à Ri al to L’O ste ria, do ve al log gi a no li Tur chi ne mi ci no stri, dal la qu al 
vi ci nan za ne na sce, che da qu e sti in fe de li, et ne mi ci del la Re li gion Chri sti a na tut to il tem po del-
l’an no, et nel li gi or ni del le mag gi or fe ste, et sollenità com met to no di mol ti ec ces si, pas san do es si 

Фотографија 1. Fontego deʼ Turchi. Memorie del Fontico de’ Turchi raccolte dal consiglier 
Giovanni Rossi (BNM, mss. It. VII 1764 (=7759) : f. 33r) (Библиотека Марчана, Венеција)11
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ових и слич них не при јат но сти ко ји ма је ста нов ни штво Ве не ци је би ло из ло-
же но, пред став ни ци вла сти по че ли су да раз ма тра ју да се њи хов сме штај 
пре ме сти на дру гу ло ка ци ју.16

FON DA CO DEI TUR CHI – ОСНИ ВА ЊЕ И ПР ВА ПРА ВИ ЛА

Де кре том ко ји је до нет 11. мар та 1621. го ди не на Ве ћу (Col le gio) уз ждре-
ба ње Ма ги стра та за тр го ви ну (Cin que Sa vi al la Mer can zia) ода бра на је но ва 
ло ка ци ја за сме штај му сли ман ских тр го ва ца. Иза бра на је па ла та на оба ли 
Ве ли ког ка на ла у па ро хи ји Цр кве Сан Ђа ко мо дел Орио, ко ја је не ка да би ла 
у вла сни штву вој во де од Фе ра ре, ра ни је по зна та као па ла та Пал ми је ри де 
Пе за ро. Од лу че но је да му сли ман ски тр гов ци ко ји до ла зе у Ве не ци ју мо ра ју 
да бо ра ве у овом сме шта ју, као и да ту скла ди ште сву сво ју ро бу. Про сто ри 
за бо ра вак у фон да ку би ли су ор га ни зо ва ни та ко да су тр гов ци ко ји су до-
ла зи ли с те ри то ри је Ази је и Ис тан бу ла (asi a ti ci e con stan ti no po li ta ni) мо гли 
да из најм љу ју со бе ко је су се на ла зи ле на боч ној стра ни па ла те окре ну тој 
ка ка на лу, а тр гов ци ма с те ри то ри је осман ске Бо сне и Ал ба ни је (bos si ne si e 
al ba ne si) би ле су на рас по ла га њу со бе у де лу па ла те ка ули ци. 17

По сто ја ње за себ ног фон да ка за пер сиј ске тр гов це ни је по твр ђе но, већ по-
сто је прет по став ке о по сто ја њу јед ног сме шта ја у бли зи ни Ри јал та и фон да ка 
за не мач ке тр гов це где су ови тр гов ци че сто бо ра ви ли.18 Јед ном од ред бом 
из 1662. го ди не, Ма ги страт за тр го ви ну од ре дио је да сви пер сиј ски тр гов ци 
мо ра ју да жи ве у фон да ку за му сли ман ске тр гов це осно ва ном 1621. го ди не. 
На кон ове на ред бе, пер сиј ски тр гов ци уло жи ли су жал бу. Бу ду ћи да је ве-
не ци јан ска власт оста ла при сво јој прет ход ној од лу ци, пер сиј ски тр гов ци 
пре ста ли су да до ла зе у Ве не ци ју.19

p[er] det ta Chi e sa, ri den do si, et bef fan do si del li san tis si mi sac ri fi cii, et del Ve ro cul to Di vi no. Ma 
par ti co lar m[en ]te il gi o r no del la Fe sta di qu el be ne det to San to, che fù il me se di set tem bre pros si mo 
pas sa to, men tre si can ta va la mes sa so len te, et il Ve spe ro, qu el li ma le det ti hu o mi ni, si fe ce ro le ci to 
di con ti nu ar sca ri car ar co bug gi nel le fi ne stre di det ta Chi e sa con no ta bil pe ri co lo, et scan da lo di 
tan ta fre qu en za di po po lo: at to trop po vi li pen dis si mo et in deg no [...]” (12. III 1620).

16 Исто.
17 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Se con da se rie, b. 187, fasc. n. 1 (11. III 1621); Уоп ште-

но о фон да ку за му сли ман ске тр гов це у Ве не ци ји и ње го вом осни ва њу у: A. Sa gre do, F. Ber chet, 
Il Fon da co dei Tur chi in Ve ne zia, Mi la no: Sta bil men to di Gi u sep pe Ci vel li, 1860; P. Pre to, Ve ne zia 
e i Tur chi, Ro ma: Vi el la, 2010, 79–87; M. P. Pe da ni, Ve ne zia por ta d’O ri en te, Bo log na: Il Mul li no, 2010, 
211–222; E. N. Rot hman, нав. де ло, 198–210; M. Gre net, “In sti tu tion de la co e xi sten ce et pa ra ti qu es 
de la différen ce: le Fon da co dei Tur chi de Ve ni se (XVI– XVI II siè cle)”, Re vue d’Hi sto i re Ma ri ti me, 
Co u r se pi ra te rie et éco no mis lit to ra les (XV–XXI siè cle) 17 (2013/1), 273–301.

18 M. P. Pe da ni, “Fa sci li ti es for Ot to man Mer chants”, 1005.
19 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Se con da se rie, b. 187, fasc. n. 3: “Non po ter ca der in 

du bio, che la de pu ta ti o ne del la Ca sa del Fon ti co non sia sta ta dal l’Ec c[el len tis si] mo Se na to dec re-
ta ta ad’ og get to, che le Na ti o ni Ma ho met ta ne in es so ha ves se ro ad ha bi tar se pa ra tam [en ]te da 
Chri sti a ni, così ri cer can do in pu bli co, e pri va to ser vi tio, e q[u e] llo so pra tut to del la Re li gi o ne, 
com’è sta to con si de ra to, on de qu an do i Tur chi Per si a ni ha ves se ro libertà di ri co vrar si, ove me glio 
vo les se ro, sup [er ]fluo sa reb be il Fon ti co, men tre og ni uno non più sem pli ce [me] nte Tur co, ma Tur co 
Per si a no si sa reb be de no mi na re, et il far di qu e sti la dis tin ti o ne, e la ve ra cog ni ti o ne non è di co si 
fa ci le ri u sci ta, che però la ese cu ti o ne de gli Or de ni già sta bi li ti nel la er re ti on ne del Fon ti co, sti mi-
am mo ne ces sa ria, aciò li Tur chi di che con di ti o ne es ser si vo glia hab bi no ad ha bi ta re” (2. VI 1662); 
E. N. Rot hman, нав. де ло, 206–210.
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Исте го ди не ка да је осно ван фон да ко, до не та је од лу ка на Ве ћу уз ждре-
ба ње Ма ги стра та за тр го ви ну о ста вља њу три де сет и три пра ви ла фон да ка 
на сна гу. Њи ма су би ле утвр ђе не оба ве зе над зор ни ка фон да ка, дво ји це вра-
та ра, та ри фе за сва ку со бу и ма га ци не ко је су тр гов ци мо гли да узму у за куп. 
Ови ука зи ни су би ли не про ме нљи ви, што за кљу чу је мо из по след ње став ке. 
Сма тра ју ћи да по сто ји мо гућ ност да ће од да на ка да су фор ми ра не ове ре-
гу ла ци је не ка де ша ва ња до при не ти да до ђе до про ме на и до пу на пра ви ла 
фон да ка, чла но ви Ма ги стра та за тр го ви ну су на гла си ли да ће они и њи хо ви 
на след ни ци по по тре би вр ши ти из ме не у за ко ну.20 На кон од ред би ко је су до-
не те 1621. го ди не, по твр де и до пу не ре гу ла ци ја фон да ка са чу ва не су у нај-
ве ћем бро ју за XVI II век. Нај че шће су пра ви ла по твр ђи ва на с из бо ром но вог 
над зор ни ка ко ји је та да до би јао при ме рак про пи са на осно ву ко јих је мо рао 
да упра вља фон да ком. По ред ово га, ве не ци јан ска власт је по по тре би из да-
ва ла и за себ не од ред бе (ter mi na zi o ni) и об ја ве (proc la me) ко ји ма су но ви 
де кре ти фон да ка ста вља ни на сна гу или ста ри по но во об ја вљи ва ни у јав но сти. 

Ве не ци јан ска власт се по бри ну ла да тр гов ци у фон да ку бу ду ин фор ми-
са ни о овим пра ви ли ма. Из јед не од ред бе из 1767. го ди не са зна је мо да је Ма-
ги страт за тр го ви ну на ре дио да дра го ма ни (вен. dragomàn, ту мач)21 пре ве ду 
ре гу ла ци је. Пре вод је био до ста вљан ста ре ши на ма фон да ка (vec chi ar di)22 и 
они су мо ра ли да ин фор ми шу оста ле тр гов це о пра ви ли ма ко ја су би ли ду-
жни да по шту ју то ком свог бо рав ка у овом сме шта ју.23

Ме ђу тим, тр гов ци ни су увек по што ва ли ове ре гу ла ти ве, а кон тро ла му-
сли ман ских тр го ва ца у Ве не ци ји ни је по ве ћа на ни на кон осни ва ња фон да ка 
с не ко ли ко за по сле них. Ана ли зом са мо не ких од пра ви ла фон да ка, а ко ја су 
нај че шће кр ше на од стра не му сли ман ских тр го ва ца, же ли мо оквир но да 
ука же мо на ор га ни за ци ју овог сме шта ја и бо ра вак му сли ман ских тр го ва ца 
у Ве не ци ји. 

НАД ЗОР НИК ФОН ДА КА И КОН ТРО ЛА КРЕ ТА ЊА ТР ГО ВА ЦА

Првa осо ба ко ја је би ла од го вор на за над гле да ње му сли ман ских тр го-
ва ца у њи хо вом сме шта ју био је Фран че ско де Ди ми три Ли ти но. За јед но с 
иде јом за осни ва ње пр вог сме шта ја за му сли ман ске тр гов це у Ве не ци ји, Ли-
ти но је пред ло жио да он бу де за ду жен за ру ко во ђе ње овим бо рав ком.24 На кон 
осни ва ња фон да ка за му сли ман ске тр гов це 1621. го ди не, Ма ги страт за тр го-
ви ну био је за ду жен за из бор сва ког но вог над зор ни ка. За ду же ња надзорникa 

20 ASVe, Cin que Sa vi alla Mer can zia, Se con da se rie, b. 187, fasc. n. 1 (27. V 1621).
21 G. Bo e rio, нав. де ло, 199.
22 Ста ре ши не фон да ка би ли су ста ри ји тр гов ци ко ји су у том мо мен ту бо ра ви ли у Ве не-

ци ји и де ло ва ли као пред став ни ци оста лих тр го ва ца: M. P. Pe da ni, “Tur chi in Ca nal Gran de”, 
An na li di Ca’ Fo sca ri, XLVI, 2 (2007), 45–46. 

23 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Pri ma se rie, b. 966, ни је ну ме ри са но: “[...] perciò 
sa ran no qu e sto stes so at to, e i pre no mi na ti Proc la mi tra dot ti in lin gua Tur ca del Fed [e lis si] mo Dra-
go ma no di qu e sto Ma gi stra to, e con seg na ta ne una co pia ai Vec chi ar di at tu a li del Fon ti co me de si mo, 
on de sia dai me de[ si] mi fat ta not ta à tut ti qu el li, che vi si at tro va no, e vi ca pi te ran no in av ve ni re [...]” 
(5. XII 1767).

24 Ви де ти на по ме ну 8.
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или управникa (cu sto de) сме шта ја за му сли ман ске тр гов це пр ви пут су де фи-
ни са на исте го ди не ка да је осно ван дру ги сме штај.

Ка ко је над зор ник мо рао да жи ви у фон да ку, он је мо гао да пра ти до ла зак 
но вих тр го ва ца, њи хо во по на ша ње у овом сме шта ју и кре та ње. У ре гу ла ци-
ја ма ко је су са чу ва не за 1767. го ди ну на и ла зи мо на од ред бу ко ја оба ве зу је 
над зор ни ка да из ве сти Ма ги страт за тр го ви ну уко ли ко не ки од тр го ва ца ни је 
из ми рио све сво је ду го ве за на јам со бе или ма га ци на пре на пу шта ња Ве не-
ци је. Про пи си из 1780. го ди не као по след њу став ку на во де да је над зор ник 
ду жан да оба ве сти Ма ги страт о би ло ка квој не при јат но сти у фон да ку, кр ше-
њу и не по што ва њу од ред би од стра не тр го ва ца. Ме ђу пра ви ли ма из 1794. го-
ди не на гла ше но је и да је управ ник био у оба ве зи да чла но ви ма Ма ги стра та 
ја ви сва ки до ла зак но вих тр го ва ца у фон да ко.25

Пр вим ре гу ла ци ја ма из 1621. го ди не би ло је од ре ђе но да над зор ник мора 
да се по бри не да сва вра та фон да ка бу ду за тво ре на у по ноћ, као и да их отва-
ра ују тру.26 Прем да су но ћу би ли за кљу ча ва ни, њи хо во кре та ње у Ве не ци ји 
ни је би ло огра ни ча ва но у то ку да на, ка да су мо гли сло бод но да се кре ћу по 
гра ду.27 Је дан про пис из 1623. го ди не на гла ша ва да сен са ли му сли ман ских 
тр го ва ца, ни ти би ло ко дру ги, не смеју да за др жа вају тр гов це ван фон да ка 
у вре ме по сле по но ћи.28 Ре гу ла ци ја ма из 1768. го ди не та ко ђе је про пи са но 
да сва вра та фон да ка мо ра ју би ти за тво ре на у по ноћ.29 Стро го је би ло за бра-
ње но свим му сли ман ским тр гов ци ма да бу ду ван фон да ка по сле по но ћи, као 
и да пре спа ва ју ван фон да ка. Над зор ник је у овом слу ча ју мо рао су тра дан 
ују тру да на пи ше из ве штај у ко јем је мо рао да име ну је тр гов ца ко ји се ни је 
вра тио у фон да ко до по но ћи.30 Из ово га ви ди мо да је ду жност над зор ни ка 
би ла да во ди еви ден ци ју и по име ни ма по зна је све тр гов це ко ји у да том мо-
мен ту бо ра ве у фон да ку. 

По сто је по да ци ко ји го во ре да му сли ман ски тр гов ци у Ве не ци ји ни су 
у пот пу но сти по што ва ли ово пра ви ло. Тр го вац из Ска дра Су леј ман (So li man 
Ba les sa) био је ра њен 1768. го ди не око јед ног са та на кон по но ћи, ка да се вра-
ћао у фон да ко.31 У скло пу про це са ко ји је отво рен по во дом на па да ко ји је 
из вр шен 1769. го ди не на тр гов ца За нон/Зи нел Кра ји ну (Za non/Zin nel Cra i na) 
из Ска дра, тр го вац је по све до чио да се то де си ло ка да се по сле по но ћи вра-
ћао у фон да ко и про ла зио пу тем Cal le dei Fa bri у Ве не ци ји.32 Тр го вац Му рат 
де Ђа ли (Mu rat de Gi a li) ра њен је 1771. го ди не ва тре ним оруж јем у Ве не ци ји, 
око два са та на кон по но ћи.33 У сва ђи ко ја је из би ла ме ђу гру пом му сли ман-
ских тр го ва ца, 1795. го ди не око два са та на кон по но ћи био је ра њен Мех мед 

25 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Se con da se rie, b. 187, fasc. n. 1 (27. V 1621); ASVe, 
Cin que Sa vi al la mer can zia, Pri ma se rie, b. 966 (5. XII 1767; 8. VI II 1780; 15. IX 1794).

26 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Se con da se rie, b. 187, fasc. n. 1 (27. V 1621).
27 M. P. Pe da ni, “Fa sci li ti es for Ot to man mer chants on the Ri al to Mar ket”, 1003–1014; U. 

Tuc ci, “Tra Ve ne zia e il mon do Tur co: i mer can ti”, у: Ve ne zia e i Tur chi: scon tri e con fron ti di due 
civiltà, a cu ra di A.Te nen ti, Mi la no: Elec ta Mon da do ri, 1985, 38–55.

28 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Se con da se rie, b. 187, fasc. n. 2 (13. VII 1623).
29 ASVe, Cin que Sa vi allа Mer can zia, Pri ma se rie, b. 966 (8. VI II 1768).
30 ASVe, Cin que Sa vi allа Mer can zia, Pri ma se rie, b. 966 (8. VI II 1780).
31 ASVe, Cin que Sa vi allа Mer can zia, Pri ma se rie, Pro ces si, b. 929 (19. XI 1768).
32 ASVe, Cin que Sa vi allа Mer can zia, Pri ma se rie, Pro ces si, b. 923 (12. XI 1769).
33 ASVe, Cin que Sa vi allа Mer can zia, Pri ma se rie, Pro ces si, b. 923 (25. IV 1771).
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Кро ја (Me met Cru ja/Crug gia), у бли зи ни Ru ga de Ri al to.34 Ова на ред ба из ме-
ње на је у про пи си ма из да тим 1780. го ди не, ка да је при ме ће но да му сли ман-
ски тр гов ци не по шту ју ста ре за ко не, па је од лу че но да су ду жни да се 
вра те у фон да ко нај ка сни је сат по сле по но ћи.35

Нео п ход но је на по ме ну ти да ре гу ла ци ја ноћ ног за кљу ча ва ња ни је ка-
рак те ри сти ка фон да ка за му сли ман ске тр гов це у Ве не ци ји. Ово пра ви ло при-
ме њи ва но је и за фон да ко за ве не ци јан ске тр гов це у Алек сан дри ји. По осни-
ва њу дру гог фон да ка, 1238. го ди не ма ме луч ки сул тан ау то ри зо вао је два 
чу ва ра (fon ti ca ri us) ко ја су за тва ра ла вра та но ћу и отва ра ла их ују тру. Пре ма 
ка пи ту ла ци ја ма из ме ђу Ве не ци је и Ма ме лу ка из 1442. го ди не би ло је од ре-
ђе но да тр гов ци мо гу би ти за тво ре ни у фон да ку са мо у то ку но ћи. Ово пра-
ви ло на ла зи сво је па ра ле ле и у ре гу ла ци ја ма фон да ка за не мач ке тр гов це у 
Ве не ци ји чи ји је сме штај у то ку но ћи био за кљу ча ван. 36 Ка да је 1516. го ди не 
осно ван ге то за Је вре је у Ве не ци ји, би ло је од ре ђе но да сви Је вре ји мо ра ју 
да бо ра ве у овим ку ћа ма, а ге то је био за кљу ча ван у по ноћ од стра не че тво-
ри це хри шћан ских чу ва ра и от кљу ча ван у зо ру.37

ЗА БРА НА УНО ШЕ ЊА ОРУЖ ЈА У ФОН ДА КО

Ка ко би ве не ци јан ска власт спре чи ла по тен ци јал не ин ци ден те, пр вим 
ре гу ла ци ја ма из 1621. го ди не би ло је на ло же но свим вра та ри ма да не до зво ле 
на о ру жа ним осо ба ма ула зак у фон да ко.38 Је дан за пис у ре ги стру Ма ги стра та 
из 1645. го ди не све до чи да су по сто ја ле сум ње да тр гов ци у фон да ку по се ду ју 
ва тре но оруж је. Чла но ви Ма ги стра та су би ли уве ре ни да је бо ље да се овим 
по во дом не ства ра мо гућ ност за уз бу ну тр го ва ца и по тен ци јал не не ми ре. С 
дру ге стра не, пред ло же на је ја ча пре до стро жност. Ка ко би спре чи ли тр гов це 
да уно се оруж је у фон да ко, чла но ви Ма ги стра та су по зва ли по ре зни ке и управ-
ни ке бар ки да кон тро ли шу све ку ти је и сан ду ке у ко ји ма су му сли ман ски 
тр гов ци но си ли ро бу ка ко би би ло про ве ре но да ли у њи ма кри ју оруж је.39 

34 ASVe, Cin que Sa vi allа Mer can zia, Pri ma se rie, Pro ces si, b. 935 (28. VI 1795).
35 ASVe, Cin que Sa vi al la Мercanzia, Pri ma se rie, b. 966: “Re so si or mai scan da lo so, ed in tol-

le ra bi le il con teg no de’ Tur chi, che pas sa no ad abi tar in Fon ti co di q[u es]ta Città, qu a li in is prez zo 
del le an tic he, e re cen ti leg gi, si fan no le ci to di trat te ner si fu o ri del Fon ti co ol tre le ore sta bi li te, per 
alon ta nar il qu al ar bi trio fu ro no an zi in ca ri ca ti il Cu sto de, e Por ti e ri del Fon ti co stes so di chi u der 
pri ma del le ore una di not te le por te del Fon ti co med [e si] mo si da ter ra, che da mar, e ciò p[er] tut ti 
qu ei pru den zi a li og get ti, che dal le leg gi sud [e] te so no sta ti con tem pla ti. Per cio gli Il l[u stris si] mi, 
ed Ec c[e lis si] mi SSri Ve Sa vi al la Mer c[an zi ]a vo len do ap po ne re al gra ve di sor di ne il do vu to, ed 
op p[or tu] no com pen so, ter mi na no, e ter mi nan do co man da no qu an to se gue. 1. Ric hi a man do si al la 
do vu ta esat ta lo ro os ser van za le in ad di e tro pro mul ga te Leg gi, e di sci pli ne, sarà do ve re d’o gni Tur co 
ora abi tan te, e che fos se in av ve ni re p[e r] abi ta re in Fon ti co di por tar si in es so inal te ri bil m[en ]te 
pri ma del le ore una; in pe na tra sgre den do ad ar bi trio di qu e sto Mag [i stra] to [...]” (8. VI II 1780).

36 D. Ho ward, нав. де ло, 122; O. Con sta ble, нав. де ло, 324.
37 B. Ra vid, “The Esta blis hment of the Ghet to Vec chio of Ve ni ce, 1541”, World Con gress of 

Je wish Stu di es 6, 2 (1973), 158.
38 ASVe, Cin que Sa vi allа Mer can zia, Se con da se rie, b. 187, fasc. n. 1 (27. V 1621).
39 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Pri ma se rie, Ri spo ste, b. 154, cc. 1r–2v: “So pra le com-

mis si o ni del la S[erenità] V[o stra] le 2 stan te, con cer nen ti il dir le il no stro sen so così per ha ver li 
Ar co bu si, et al tre ar mi che so no in ma no de Tur chi nel Fon ti co, co me per ov vi a re al le com pre de che 
al la gi or na ta fan no di es se et so pra gl’ al tri par ti co la ri di es se com miss[i on ]i di re mo ri ve ren [te men ]
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Ма ги страт за тр го ви ну је 1683. го ди не до нео још јед ну од лу ку да се пре-
ду зму до дат не ме ре по пи та њу му сли ман ских тр го ва ца ко ји по се ду ју оруж је. 
Као раз лог за стро жи је ме ре на ве ли су да вра та ри фон да ка за не ма ру ју сво ју 
ду жност и не спре ча ва ју му сли ман ске тр гов це да уно се оруж је у фон да ко. 
Због то га је на ре ђе но ка пе та ни ма тр го вач ких га ли ја да лич но пре у зму од 
му сли ман ских тр го ва ца сва ку вр сту оруж ја, би ло да је у пи та њу хлад но или 
ва тре но оруж је. Они су би ли ду жни да при ку пље но оруж је пре да ју сен са-
ли ма, ко ји би га про сле ди ли над зор ни ку фон да ка на чу ва ње.40 У про пи си ма 
из 1738. го ди не на и ла зи мо на од ред бу ко ја оба ве зу је над зор ни ка да при вре-
ме но оду зме од му сли ман ских тр го ва ца у фон да ку му ске ту, пи штољ или 
би ло ко ју вр сту ва тре ног оруж ја.41 

За пе ри од XVI II ве ка по сто је за пи си о кон крет ним слу ча је ви ма ка да су 
му сли ман ски тр гов ци у Ве не ци ји по се до ва ли оруж је код се бе и ко ри сти ли 
га у ра зним кон флик ти ма. У јед ном из ве шта ју ве за ном за фон да ко, Ма ги-
страт за тр го ви ну за бе ле жио је 1721. го ди не да су два му сли ман ска тр гов ца 
но си ла оруж је у гра ду. Ова два ста нов ни ка фон да ка су, из раз ло га ко ји ни су 
на ве де ни у из ве шта ју, пра ти ли јед ну осо бу на о ру жа ни. Ка ко би из бе гла на пад, 
ова осо ба је скло ни ште по тра жи ла при Ca sa Pa tri zia, у па ро хи ји Сан Ђа ко мо 
дел Орио где се и сâм фон да ко на ла зио.42 Јед на гру па од тро ји це ста нов ни-
ка фон да ка Су леј ман (So li man), Ибра хим (Ibra im) и За ко (Zac ho) 1746. го ди не 
ко ри сти ла је ва тре но оруж је у Ве не ци ји. Ка да су их жби ри (sbi r ri) ухва ти ли у 
кри јум ча ре њу ду ва на и хте ли да их ухап се, је дан од тр го ва ца је пу цао на њих 
из свог пи што ља.43 Сли чан на пад на пред став ни ке вла сти по чи ни ла је дру га 
гру па му сли ман ских тр го ва ца 1771. го ди не. Че тво ри ца тр го ва ца та ко ђе је овом 
при ли ком по ку ша ва ла да кри јум ча ри ду ван и ка да су ухва ће ни од стра не ору-
жа не па тр о ле (gli spa dac ci ni)44, од бра ни ли су се ва тре ним оруж јем. Ка ко је у 
из ве шта ју на пи сао ка пе тан ове па тр о ле, сва ки од њих имао је по два пи што ља 
код се бе и у на па ду су ра ни ли три при пад ни ка ове ве не ци јан ске па тр о ле.45

У про пи си ма Ма ги стра та за тр го ви ну из 1768. го ди не још јед ном је на-
гла ше на за бра на да му сли ман ски тр гов ци ко ји бо ра ве у фон да ку по се ду ју 
би ло ко ју вр сту оруж ја, ва тре но или хлад но.46 Овим про пи си ма прет хо ди ло 
је не ко ли ко ин ци де на та у ко ји ма је за бе ле же но да су му сли ман ски тр гов ци 
по се до ва ли не ку вр сту хлад ног оруж ја код се бе. Ан то нио Ма ка ри ни (An to-
nio di Pi e ro Ma ca ri ni) био је на пад нут и ра њен 1744. го ди не од стра не тр гов-
ца из Ска дра Мех ме да Аси ћа (Me e met As sich). Ка ко је Ма ка ри ни из ја вио у 

te che p[e r] le va re lo ro le ar mi che han no in Fon te go non ci pa re pro prio che si pas si ad at to al cu no 
di vi o len te auttorità, con man dar gen ti al Fon ti co à qu e sto ef fet to, à fi ne an co di le var le oc c[as si ]o ni 
de tu mul ti e di ma le con se gu en ze [...]” (16. I 1645. m.v.).

40 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Pri ma se rie, Di ver so rum, b. 348, fasc. n. 12, c. 2 (22. 
III 1683).

41 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Pri ma se rie, Di ver so rum, b. 360 (16. I 1738).
42 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Se con da se rie, b. 61, fasc. n. 276 (7. V 1721). 
43 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Pri ma se rie, Pro ces si, b. 921, fol. 10 (24. V 1746).
44 Spa dac ci ni су пред ста вља ли на о ру жа не љу де ко ји су би ли у слу жби жби ра, би ли су 

ор га ни зо ва ни у еска дри ла ма и има ли су за да так да су зби ја ју кри јум ча ре ње ду ва на или со ли: 
G. Bo e rio, нав. де ло, 608.

45 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Pri ma se rie, Pro ces si, b. 923, fol. 6 (26. IV 1771).
46 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Pri ma se rie, b. 966 (8. VI II 1768).
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свом све до че њу, на кон што га је тр го вац обо рио на зе мљу и уда рио, по ја ви ла 
су се тро ји ца му сли ман ских тр го ва ца. Сви су би ли на о ру жа ни хан џа ри ма (ven. 
ganzàr, вр ста бо де жа)47 и спрем ни да се при дру же на па ду, али је Ма ка ри ни 
спас по тра жио у обли жњој бо те ги.48 Тр го вац из Ска дра, Или ја Лу ко вић (Elia 
Lu co vich), из ја вио је 1766. го ди не ка ко га је у сва ђи по во дом јед ног чи бу ка 
му сли ман ски тр го вац Дер виш За но Мо ли ни (Der vis Zan no Mo li ni) на пао 
но жем.49 Исте го ди не управ ник жби ра (Ca pi tan Gran de) Ма тио Ва ру ти (Mat-
tio Va rut ti) под нео је при ја ву про тив јед не гру пе му сли ман ских тр го ва ца. 
Ва ру ти је сма трао да по сто ји опа сност да до ђе до су ко ба из ме ђу ових тр го-
ва ца и при пад ни ка по ли ци је за то што је при су ство вао ма њим ин ци ден ти ма 
ко је су ови тр гов ци иза зва ли ви дев ши та да да је дан од њих по се ду је код 
се бе нож.50

Слич не ин ци ден те ве не ци јан ска власт је те жи ла да спре чи овим про-
пи си ма. Ка ко је на ве де но, над зор ник фон да ка био је над ле жан да пре у зме 
сва ку вр сту оруж ја од му сли ман ских тр го ва ца, од мах на кон њи хо вог ула ска 
у фон да ко. Оруж је је мо ра ло да се чу ва за кљу ча но у по себ ној со би, а кључ 
је чу вао над зор ник. Тр гов ци су мо гли да до ла зе у ту со бу и да сре ђу ју сво је 
оруж је и чи сте га, али са мо уз при су ство над зор ни ка фон да ка. Он је та ко ђе 
био у оба ве зи да исто оруж је вра ти на траг сва ком тр гов цу у мо мен ту ње го-
вог од ла ска из фон да ка у Ве не ци ји.51

Од ред ба ко ја се ти ца ла за бра не по се до ва ња оруж ја ва жи ла је и за фон-
да ко за не мач ке тр гов це. Од мах при до ла ску у фон да ко, не мач ки тр гов ци 
би ли су оба ве зни да пре да ју сво је оруж је.52 Сто га је по треб но ову ре гу ла ци ју 
по сма тра ти као уо би ча је ну ме ру пре до стро жно сти ко ју је Ве не ци ја пред у-
зи ма ла због при су ства стра на ца у гра ду.

СКЛА ДИ ШТЕ ЊЕ РО БЕ У ФОН ДА КУ

Фон да ко за му сли ман ске тр гов це имао је и ве ли ки број ма га ци на за 
ма лу, сред њу и ве ћу ко ли чи ну ро бе, а тр гов ци су мо гли да из нај ме онај ко ји 
им је нај ви ше од го ва рао. Би ло је за бра ње но да се ро ба му сли ман ских тр го-
ва ца скла ди шти ван фон да ка. Об ја вом из 1701. го ди не, Ма ги страт је об но вио 
про пис ко ји је до нет 1669. го ди не ка ко би се спре чи ли не ре ди до ко јих је 
до ла зи ло. Под прет њом ка зне на ре ђе но је да сва ро ба му сли ман ских тр го-
ва ца мо ра да бу де од не та у фон да ко, без об зи ра на то под чи јим име ном је 
ро ба сти гла или ко ме тре ба да бу де ис по ру че на. Ро ба ни је сме ла да се скла-
ди шти у при ват ним ку ћа ма и ма га ци ни ма, код сен са ла или би ло ко га дру гог, 
јер је са мо у фон да ку мо гла да бу де на си гур ном.53 Овај де крет на ла зи мо и 

47 G. Bo e rio, нав. де ло, 245. 
48 ASVe, Avo ga ria di Co mun, Pe na le, b. 4464, fasc. 13 (23. XII 1744; 26. XII 1744).
49 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Pri ma se rie, Pro ces si, b. 922 (11. XII 1766).
50 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Pri ma se rie, Pro ces si, b. 922 (3. VI 1766).
51 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Pri ma se rie, b. 966 (8. VI II 1768).
52 А. Zan ni ni, Ve ne zia città aper ta. Gli stra ni e ri e la Se re nis si ma XIV – XVI II sec., Ve ne zia: 

Mar ci a num Press, 2009, 44.
53 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Se con da se rie, b. 187, fasc. n. 7 (13. IV 1669; 23. XI 1701).
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у об ја ви из 1769. го ди не. Сва ро ба му сли ман ских тр го ва ца мо ра ла је да бу де 
до не та у фон да ко и та мо скла ди ште на све до за кљу че ња про да је.54

Де ша ва ло се да тр гов ци у фон да ку не по шту ју ову од ред бу. Ма ги страт 
за тр го ви ну је то при ме тио у слу ча ју скла ди ште ња зам бе ло та (zam be lot ti)55. 
У слу ча ју ове ро бе, му сли ман ски тр гов ци ра ди је су би ра ли да је скла ди ште 
у ку ћа ма сен са ла.56 О јед ном пре кр ша ју ове од ред бе са зна је мо из про це са 
ко ји је офо р мио Ма ги страт за тр го ви ну по во дом кра ђе два де сет вре ћа ву не, 
ко ја се де си ла 1783. го ди не. Тр го вац Али Дра го ци (Allì Dar go zi q. Az zan) из 
Ска дра до нео је ву ну у Ве не ци ју, али му је ро ба укра де на из ма га ци на у 
коjeм се на ла зи ла. За хва љу ју ћи из ја ви ко ју је дао Али Дра го ци, са зна је мо 
да је тр го вац оста вио осам де сет и шест вре ћа ву не у ма га ци ну ко ји је из нај-
мио од Ан то ни ја Ка за ро та (An to nio Ca sa rot to), у ње го вој при ват ној ку ћи у 
па ро хи ји Сан Стае. 57

Упра во ве не ци јан ска власт те жи ла је да спре чи ова кве си ту а ци је сма-
тра ју ћи да би ро ба му сли ман ских тр го ва ца би ла нај си гур ни ја у скла ди шти-
ма фон да ка, ко ји је био под над зо ром управ ни ка и вра та ра. Ре гу ла ци ја ма из 
1769. на гла ше но је да уко ли ко тр гов ци не бу ду по што ва ли ову од ред бу и 
њи хо ва ро ба бу де оште ће на или пре тр пе би ло ка кву ште ту, ве не ци јан ска 
власт не ће би ти у мо гућ но сти да на док на ди гу бит ке.58 Од ред ба о оба ве зном 
скла ди ште њу ро бе у фон да ку би ла је до не та и за фон да ко за не мач ке тр гов-
це. На овај на чин, Ве не ци ја је та ко ђе по ку ша ла да спре чи по тен ци јал но 
кри јум ча ре ње ро бе.59

КРИ ЈУМ ЧА РЕ ЊЕ ДУ ВА НА У ФОН ДА КУ

Кри јум ча ре ње раз не ро бе ве ро ват но је би ла че ста по ја ва ме ђу му сли-
ман ским тр гов ци ма у Ве не ци ји. У јед ном из ве шта ју под не том Ма ги стра ту 
за тр го ви ну, фон да ко за му сли ман ске тр гов це био је на зван ра сад ни ком свих 
кри јум ча ре ња.60 Овај про блем био је не из бе жан у тр го вач ким цен три ма 
по пут Ве не ци је, а ме ђу нај че шће кри јум ча ре ном ро бом у Ве не ци ји на ла зио 
се ду ван. Пр ве ре гу ла ци је ко је су се ти ца ле ду ва на у Ве не ци ји до не те су 
1654. го ди не, да би од 1681. го ди не ве не ци јан ска власт ста ви ла мо но пол на 
увоз, га је ње, про да ју и из воз ду ва на.61

Ме ђу ре гу ла ци ја ма из 1621. го ди не не по сто ји став ка ко ја го во ри о уно су 
ду ва на у фон да ко. Ово је јед на од од ред би ко ја пред ста вља до пу ну пра ви ла 

54 ASVe, Cin que Sa vi all Mer can zia, Pri ma se rie, b. 966: “[...]E sia еgualm[en]te co me so pra à 
chi un que vi e ta to di te ner nel le ca se lo ro ò ma gaz zi ni mer can zie di ra gi o ne de’ Tur chi [...]” (29. IV 1769).

55 Zam be lot ti је ве не ци јан ски тер мин за тка ни ну ко ја се пра ви ла од ка ми ље или ко зи је 
дла ке: E.N. Rot hman, нав. де ло, 72, нап. 50.

56 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Pri ma se rie, Ri spo ste, b. 151, cc. 83r–85r (6. VI 1637).
57 ASVe, Con que Sa vi al la Mer can zia, Pri ma se rie, Pro ces si, b. 930, fol. 1 (20. VI II 1783). 
58 ASVe, Cin que Sa vi all Mer can zia, Pri ma se rie, b. 966 (29. IV 1769).
59 М. P. Pe da ni, Ve ne zia por ta d’O ri en te, 223.
60 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Pri ma se rie, Di ver so rum, b. 360 (без да ту ма).
61 F. Bi an co, “La fron ti e ra co me ri sor sa. Il con trab ban do di ta bac co nel la Re pub bli ca di Ve ne zia 

in età mo der na”, Mo bi lité spa ti a le et fron tiè res – Räumliche Mobilität und Gren zen. “Hi sto rie de 
Al pes – Sto ria del le Al pi” – Geschic hte der Al pen 3 (1998), 219.
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фон да ка, а ко ја је на ста ла у скла ду с по тре ба ма вре ме на. У XVI II ве ку кри-
јум ча ре ње ду ва на узе ло је ма ха, па по ло ви ном ве ка на и ла зи мо на уво ђе ње 
до дат них ме ра ка да је у пи та њу уно ше ње ду ва на у фон да ко. Јед на од та квих 
ме ра на ста ла је у дру гој по ло ви ни XVI II ве ка ка да је до не та од лу ка о ода би ру 
по моћ ни ка над зор ни ка фон да ка (Sot to Cu sto de). Ње го ва за ду же ња од но си ла 
су се уско на кон тро лу уно са ду ва на и со ли у фон да ко, као ро бе од из у зет ног 
јав ног зна ча ја. Он је био у оба ве зи да не до зво ли унос ду ва на у ли сто ви ма 
или пра ху у фон да ко, ни ти про да ју би ло ко је ко ли чи на ду ва на. Уко ли ко би 
от крио кри јум ча ре ње ду ва на у фон да ку, био је у оба ве зи да га при ја ви Ма-
ги стра ту за тр го ви ну.62

Ни ово пра ви ло ни је би ло по што ва но од стра не му сли ман ских тр го ва-
ца ко ји су ста но ва ли у фон да ку. Јед ну гру пу му сли ман ских тр го ва ца из 
Ска дра ухва ти ли су жби ри 1746. го ди не у по ку ша ју кри јум ча ре ња ду ва на. 
Тро ји ца тр го ва ца, Су леј ман, Ибра хим и За ко ухва ће ни су у јед ној бар ци 
ко ја је пло ви ла у прав цу Цр кве Сан Ан ђе ло у Ве не ци ји, с из ве сном ко ли чи-
ном ду ва на.63 Слич на си ту а ци ја де си ла се 1771. го ди не, ка да су spa dac ci ni 
ухва ти ли тр гов ца Му рата де Ђа ли ја и још че тво ри цу ње го вих ко ле га ка ко 
пло ве ка остр ву Сан Се кон до у Ве не ци ји, кри јум ча ре ћи ду ван.64 Го ди ну 
да на ка сни је, над зор ник фон да ка је у јед ној со би про на шао 15 ба ла ду ва на, 
на ко ји ма су би ла име на тро ји це му сли ман ских тр го ва ца из Дра ча – Ибра-
хи ма (Ebra im), Осма на (Osman) и Си на на (Si nan). Ка ко је био у оба ве зи да 
на пи ше из ве штај о свим не пра вил но сти ма у фон да ку, над зор ник је о ово ме 
пи сме но из ве стио чла но ве Ма ги стра та за тр го ви ну.65 

КОН ТРО ЛА УЛА ЗА ХРИ ШЋА НА У ФОН ДА КО

Ка ко би Ве не ци ја спре чи ла да се у фон да ку од ви ја би ло ка ква иле гал-
на рад ња ко ја се ко си с ње ном еко ном ском по ли ти ком или не ма ве зе с тр го-
ви ном, по сто ја ла је кон тро ла осо ба ко је су ула зи ле у фон да ко. Већ је пр вим 
ре гу ла ци ја ма из 1621. го ди не од ре ђе но да вра та ри не сме ју да до зво ле ула зак 
хри шћа на, же на или мла ди ћа у фон да ко.66 Ула зак је био до зво љен осо ба ма 
ко је су до ла зи ле због тр го ви не с му сли ман ским тр гов ци ма, а ме ђу њи ма су 
би ли дра го ма ни, сен са ли и са ми тр гов ци ко ји су скла па ли по сло ве. Ма ги страт 
за тр го ви ну је 1622. го ди не про пи сао да вра та ри мо гу да до пу шта ју мла дим 
тр гов ци ма хри шћа ни ма да уђу у фон да ко са мо уко ли ко има ју из да ту до зво лу. 
Чак и ако је по сто ја ла до зво ла, мла ди тр гов ци ни су сме ли да бо ра ве у фон-
да ку пре ко вре ме на ко је је про пи са но у тој до зво ли.67

Ме ђу тим, че сто су му сли ман ски тр гов ци ко ри сти ли фон да ко и за по-
тре бе ко је ни су има ле ве зе с тр го ви ном. Уз по др шку тр го ва ца ко ји су у њему 

62 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Pri ma se rie, b. 966 (20. XII 1787).
63 ASVe, Cin que Sa vi al la Me r can zia, Pri ma se rie, Pro ces si, b. 921, fol. 10 (24. V 1746).
64 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Pri ma se rie, Pro ces si, b. 923, fol. 6 (25. IV 1771).
65 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Pri ma se rie, Di ve r so rum, b. 348, fol. 44 (13. III 1722. m.v.).
66 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Se con da se rie, b. 187, fasc. n. 1: “Che de ti Por ti na ri 

n[on] la sci no en trar in det to Fon te go in al cun tem po Don ne, ne p[er ]so ne sbar ba te, che si a no Cri-
sti a ne, sot to qu el le pe ne, che parerà al la gi u sti zia me ri tar i tra sgres so ri.” (28. V 1621).

67 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Se con da se rie, b. 187, fasc. n. 1 (5. III 1622).
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бо ра ви ли, фон да ко је по стао ме сто где су пре о бра ће ни ци у хри шћан ство мо-
гли да про ме не свој из глед ка ко би по бе гли на Ис ток. Је дан му сли ман ски роб, 
по кр штен на Мал ти, ус пео је да уђе у фон да ко где је обу као тур ску оде ћу и 
обри јао гла ву al la tur chescha с ци љем да по бег не из Ве не ци је.68 Че сто су 
тр гов ци тра жи ли од не ког осман ског пред став ни ка да по сре ду је у пре го ва-
ра њу с ве не ци јан ским вла сти ма због пре о бра ће ни ка ко ји су хте ли да се 
вра те у ислам. Гру па тр го ва ца је 1622. го ди не за тра жи ла по моћ од осман ског 
пред став ни ка у Ве не ци ји због јед не же не ко ја је по бе гла у фон да ко из ра зив ши 
же љу да се вра ти у ислам, на кон што је два на ест го ди на про ве ла као хри-
шћан ка.69 Би ло је и слу ча је ва ка да су тр гов ци у фон да ку скри ва ли осо бе ко је 
ни су же ле ле да се вра те на те ри то ри ју Осман ског цар ства, по пут Лу ци је 
по ре клом из Бо сне. Она је до шла у Ве не ци ју 1642. го ди не и за по сли ла се као 
слу жав ка, на кон што је по бе гла од свог му жа. Ње ни ро ђа ци су је оте ли и до-
ве ли у фон да ко ода кле су је уз по моћ тр го ва ца пре ба ци ли на брод. Ка да је 
Лу ци ја сти гла до Дал ма ци је је дан ка пе тан ју је от крио, па му је при зна ла да 
је увек би ла хри шћан ка и да же ли да се вра ти у Ве не ци ју.70 Слич на је би ла 
и суд би на Ђо ва ни ја (Gi o van ni), ко га су Осман ли је оте ле и при сили ле да 
пре ђе у ислам. По бе гав ши у Ве не ци ју, Ђо ва ни је по чео да ра ди као слу га па 
је и по но во по кр штен. Јед ном при ли ком ка да је иза шао у ку по ви ну, му сли-
ман ски тр гов ци у Ве не ци ји су га оте ли и до ве ли у фон да ко. Због при ту жбе 
осо бе код ко је је слу жио, Ма ги страт за тр го ви ну је 1636. го ди не по слао дра-
го ма на Ска ра ме ли ја у фон да ко ка ко би ис пи тао све тр гов це али они ни су 
же ле ли да са ра ђу ју. Тек на кон што су тр гов ци на пу сти ли фон да ко и оти шли 
на Ри јал то тр жни цу, ка пе тан жби ра (Ca pi tan Gran de) кри шом је об и шао собе 
и про на шао са кри ве ног Ђо ва ни ја.71 У јед ном из ве шта ју из 1720. го ди не, над-
зор ник фон да ка за пи сао је да је ви део не по зна ту осо бу ка ко из ла зи из фон-
да ка. Бу ду ћи да та осо ба ни је до шла у фон да ко ра ди тр го ви не, по што то ни је 
био ни тр го вац ни ти сен са ле, над зор ник се осе ћао ду жним да о овој по се ти 
оба ве сти над ле жни Ма ги страт за тр го ви ну.72

* * *

Не ко ли ко го ди на на кон осни ва ња фон да ка, Се нат је 1625. го ди не до нео 
од лу ку да све кон тро вер зе ко је се ти чу му сли ман ских тр го ва ца и свих тр го-
ва ца ко ји су по да ни ци Осман ског цар ства при пад ну Ма ги стра ту за тр го ви ну.73 
За кључ но с овом го ди ном, Ве не ци ја је за кон ски ре гу ли са ла бо ра вак му сли-
ман ских тр го ва ца у Ве не ци ји. Под овим под ра зу ме ва мо фор ми ра ње ин сти-
ту ци је за бо ра вак тр го ва ца с де фи ни са ним пра ви ли ма, име но ва ње не ко ли ко 

68 G. Min chel la, Fron ti e re ape r te. Mu sul ma ni, ebrei e cri sti a ni nel la Re pub bli ca di Ve ne zia, 
Ro ma: Vi el la, 2014, 22–23.

69 M. P. Pe da ni, In no me del Gran Sig no re – In vi a ti ot to ma ni a Ve ne zia dal la ca du ta di Co-
stan ti no po li al la gu er ra di Can dia, Ve ne zia: De pu ta zi o ne Edi tri ce, 1994, 84.

70 E. N. Rot hman, нав. де ло, 206.
71 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Pri ma Se rie, Ri spo ste, b. 151, cc. 1r–6r (6. X 1636; 

10. X 1636).
72 ASVe, Cin que Sa vi al la Mer can zia, Se con da se rie, b. 187, fasc. n. 9 (10. II 1720. m.v.).
73 V. San di, Prin ci pi di sto ria ci vi le del la Re pub bli ca di Ve ne zia dal la sua fon da zi o ne si no 

all’ an no di n.s. 1700, p. III, vol. I, 94.
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осо ба за ду же них за упра вља ње овом ин сти ту ци јом и од ре ђи ва ње ад ми ни стра-
тив ног ор га на над ле жног за сва пи та ња ко ја се ти чу тр го ва ца у фон да ку. 

Да ово ни је би ла је ди на гру па ци ја стра них тр го ва ца ко ју је Ве не ци ја 
кон тр о ли са ла, ви ди мо из слич них ме ра ко је су пред у зи ма не за за јед ни це 
је вреј ских и не мач ких тр го ва ца. У ци љу за шти те гра ђа на и еко ном ских пи-
та ња Ве не ци је, оп ште за кон ске ре гу ла ци је ва жи ле су и за дру ге гру па ци је 
стра них тр го ва ца. Ме ђу тим, кроз од нос стра них тр го ва ца пре ма ре гу ла ци-
ја ма њи хо вог бо рав ка у гра ду мо же мо да до би је мо до дат не ин фор ма ци је о 
де ло ва њу јед не по себ не за јед ни це.

Сви го ре на ве де ни при ме ри до ка зу ју да је фон да ко за му сли ман ске тр гов-
це вре ме ном по ста јао ну кле ус ове за јед ни це ко ју ве не ци јан ска власт ни је 
успе ва ла ла ко да кон тро ли ше. Кр ше ње пра ви ла не мо ра ну жно да го во ри о 
сла бо сти јед ног си сте ма, већ мо же да ука же на су жи вот за јед ни це и си сте ма 
ко ји је ра ди ње фо р ми ран. Сто га мо же мо да за кљу чи мо да за хва љу ју ћи пред-
ста вље ним про пи си ма фон да ка и пре кр ша ји ма му сли ман ских тр го ва ца до би-
ја мо пот пу ни ју сли ку о бо рав ку и де ло ва њу ове за јед ни це стра них тр го ва ца 
у Ве не ци ји.

Фо то гра фи ја 2. Fon da co dei Tur chi у Венецији (да нас При род њач ки му зеј) 
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SUM MARY: The Ve ne tian Bo ard of Tra de fo un ded Fon da co dei Tur chi in 1621 as lod-
ging for Mu slim mer chants ar ri ving in Ve ni ce for a tra de. Alt ho ugh much smal ler inn for the 
sa me pur po se al ready exi sted at the end of the XVI cen tury, fon da co was fo un ded for bet ter 
con trol of a gro wing num ber of Mu slim mer chants in Ve ni ce. In or der to ac hi e ve that, the 
Bo ard of Tra de esta blis hed re gu la ti ons for this fon da co. The se ru les fo cu sed on obli ga ti ons of 
a cu sto dian, do or ke e pers and ten ded to re gu la te Mu slim mer chants’ li fe in Ve ni ce. Ho we ver, 
mer chants did not obey every ru le. So me of the main vi o la ti ons of ru les we re: staying out of 
fon da co du ring pro hi bi ted ho u rs of night, hi ding we a pons, smug gling to bac co and ke e ping 
mer chan di se out of fon da co. It is al so im por tant to no ti ce that cer tain re stric ti ons which re gu-
la ted Fon da co dei Tur chi we re ap plied on ot her com mu ni ti es of fo re ign mer chants in Ve ni ce.
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УСТАВ НО ПРАВ НИ ПОЈ МО ВИ И ТЕР МИ НИ  
У ДО КУ МЕН ТИ МА СРП СКОГ ПО КРЕ ТА  

1848‒1849. ГО ДИ НЕ

СА ЖЕ ТАК: То ком тра ја ња Срп ског на род ног по кре та у Ју жној Угар ској 
1848–1849. го ди не на стао је чи тав низ до ку ме на та раз ли чи тог ка рак те ра у 
ко ји ма је пред ви ђен др жав но прав ни ста тус Срп ске Вој во ди не као ау то ном не 
обла сти у скло пу Хаб збур шке мо нар хи је и ње но уну тра шње уре ђе ње. То су 
би ла зах те ва ња ста нов ни штва, по ли тич ки спи си ра зних уче сни ка у По кре ту, 
од лу ке срп ских ор га на ко ји су из гра ђе ни то ком По кре та и устав ни на цр ти. У 
ра ду су ана ли зи ра ни нај ва жни ји пој мо ви устав но прав ног ка рак те ра, као што 
су на род на скуп шти на, на род но-цр кве ни са бор, на род ни по сла ни ци, вла да, 
ми ни стри и по пе чи те љи, за ко но дав на и из вр шна власт, као и тер ми ни ко ји су 
за те пој мо ве ко ри шће ни. Ана ли зи ра ни су ови пој мо ви и тер ми ни у нај зна чај-
ни јим устав ним на цр ти ма: члан ци ма Све то за ра Ми ле ти ћа, устав ном на цр ту 
Сте фа на Ра ди че ви ћа и устав ном на цр ту Ко ми си је ко ју је име но вао па три јарх 
Ра ја чић по чет ком 1849.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Срп ски на род ни по крет, др жав но прав ни ста тус Вој во-
ди не, зах те ва ња, устав ни на цр ти, устав но прав ни пој мо ви, устав но прав ни 
тер ми ни, С. Ми ле тић, С. Ра ди че вић, устав на ко ми си ја, на род на скуп шти на, 
на род ни по сла ни ци, де пу тир ци, са бор, на род но-цр кве ни са бор, вла да, по пе-
чи те љи

До га ђа ји ко ји су се oдиграли 1848. и 1849. го ди не би ли су из у зет но ва жни 
у исто ри ји оног де ла срп ског на ро да ко ји је жи вео у Хаб збур шкој мо нар хи-
ји. Срп ски на род ни по крет 1848‒1849. го ди не зна чио је пре крет ни цу у њи-
хо вом по ли тич ком жи во ту ‒ на Мај ској скуп шти ни про гла ше на је Срп ска 
Вој во ди на и, у пе ри о ду ко ји је тра јао не што ду же од го ди не да на, из гра ђе на 
је и срп ска ор га ни за ци ја вла сти. За вре ме Срп ског на род ног по кре та на стао 
је чи тав низ раз ли чи тих до ку ме на та ко ји са др же еле мен те устав ног уре ђе ња 
Вој во ди не, по чев од тзв. зах те ва ња, пр вих на род них зах те ва, ис ти ца них 
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мар та и апри ла 1848, па до спи са ко ји има ју ма ње-ви ше пот пу ни об лик и 
са др жи ну устав них про је ка та.1 

Нај и зра зи ти је обе леж је ве ћи не ових устав них на цр та, или по је ди нач них 
та ча ка у зах те ва њи ма ко је су има ле устав но прав ни ка рак тер, би ла је њи хо-
ва чвр ста ве за са сво јим вре ме ном и но вим по ли тич ким док три на ма ко је је 
оно до не ло. У то ку По кре та до шло је до пр вог круп ног пре ло ма у осно ви на 
ко јој су Ср би у Мо нар хи ји за сни ва ли свој по ло жај, од но сно, тач ни је, у њи-
хо вом схва та њу те осно ве. Она ни је та да би ла из ме ње на ни пот пу но, ни 
ко нач но, али су пред ност по сте пе но сти ца ле но ве иде је, ко је су вре ме ном 
би ле из гра ђи ва не и учвр шћи ва не и до би ја ле обри се це ло ви тог по ли тич ког 
про гра ма.

Срп ске при ви ле ги је ко је су из да ли ау стриј ски ца ре ви ис ти ца ле су се 
та да ви ше као исто риј ски из вор и ис точ ник срп ских пра ва, не го као прав ни 
основ са вре ме них на род них те жњи. Све ва жни ју уло гу, као те ме љи на ко ји-
ма се за сни ва ју по ли тич ки зах те ви и про гра ми, уоб ли че ни у ви ду устав них 
на цр та, до би ја ли су но ви прин ци пи: при род на пра ва гра ђа на и на ро да, њи хо ва 
сло бо да, јед на кост и рав но прав ност. На гла ша ва се ва жност те ри то ри јал ног 
прин ци па, уме сто при ви ле ги ја, ка те го ри ја сред њо ве ков ног фе у дал ног пра ва 
има ле су пер со нал ни ка рак тер.

Те се про ме не уо ча ва ју већ у про гла су ко ји су 9/21. мар та но во сад ским 
гра ђа ни ма упу ти ли Ђор ђе Стра ти ми ро вић и дру го ви: „Сло бо да кру жи све-
том, она је и у на шој зе мљи по ди гла сво је ол та ре. Све за пре ке сло бо ди су 
от кло ње не, мо же мо се не сме та но бо ри ти за нај ви ша до бра чо ве ка и гра ђа ни-
на. Али сем тог кра сног деј ства очи ту је се – не про це њи ва – код нас и ти ме 
што с истим ин те ре сом има за свр ху и уну тра шње ује ди ње ње ра зних на ро да. 
Јер по што сло бо да мо же по сто ја ти са мо с пот пу ним по што ва њем свих при ро-
ђе них пра ва, то су сва ка на род ност и цр ква у др жа ви за јем че не, мо гу, да кле, 
Ма ђар, Ср бин и Не мац је дан дру гом брат ски пру жи ти ру ку за не у по ре ди ви 
са вез.”2 Већ у са мом по чет ку по кре та пре о вла да ла су ли бе рал на на че ла гра-
ђан ске ре во лу ци је, са ис ти ца њем пра ва на ро дâ, по ред пра ва гра ђа на.

У устав ним на цр ти ма ипак ни је би ла на пу ште на ни исто риј ска, при-
ви ле ги јал на осно ва, ма да су убе дљи ву пре ва гу до би ли но ви прин ци пи на 
ко ји ма су за сни ва ни про јек ти пре у ре ђе ња Мо нар хи је и по ло жа ја Вој во ди не 
у њој. Ка рак те ри стич но је, ме ђу тим, да вре ме ном, ка ко су је ња ва ле на де да 
ће Вој во ди на и ње на ор га ни за ци ја из гра ђе на у то ку По кре та би ти при зна та, 
при ви ле ги је по но во до би ја ју сво је ме сто у устав ним кон цеп ти ма.

Пр ве зах те ве устав ног ка рак те ра са др жа ла су на род на зах те ва ња, по ред 
тзв. мест них те го ба, где су ста нов ни ци по је ди них кра је ва, про вин ци јал них 

1 Lj. Kr kljuš, „Ustav no pi ta nje u Voj vo di ni 1848‒1849. go di ne”, Isto rij ski ča so pis, XXXVII 
(1990), 119‒137; „Гра ђан ска пра ва у ак ти ма срп ског по кре та у Вој во ди ни 1848‒1849. го ди не”, 
у збор ни ку: Ђор ђе Та сић и пра ва чо ве ка, Но ви Сад 1993, 13‒27; Про јек ти уста ва за Вој во-
до ви ну Ср би ју на ста ли у то ку срп ског на род ног по кре та 1848‒1849, Но ви Сад 2006; „Bi-
rač ko pra vo u ak ti ma Srp skog na rod nog po kre ta u Ju žnoj Ugar skoj 1848‒1849. go di ne”, Zbo r nik 
ra do va Prav nog fa kul te ta u No vom Sa du, XL 2/2006, 27‒42; Сре ди шњи ор га ни вла сти у Срп ској 
Вој во до ви ни 1848‒1849, Но ви Сад 2013, 291‒263. 

2 Гра ђа за исто ри ју срп ског по кре та у Вој во ди ни 1848–1849, (у да љем тек сту Гра ђа), 
Бе о град 1952, 10. 
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на се ља, гра ни чар ских је ди ни ца или ва ро ши из но си ли сво је ло кал не про-
бле ме и пред ла га ли и тра жи ли њи хо во ре ше ње. 

Не убра ја ју ћи ме ђу устав не на цр те по је ди нач не тач ке устав но прав не 
при ро де са др жа не у зах те ва њи ма ста нов ни штва, обим ни јих и пот пу ни јих 
на цр та устав ног ка рак те ра би ло је де се так.3 Њи хо ви ау то ри би ли су раз ли-
чи ти: ано ним ни по је дин ци ‒ „ро до љуп ци”; уче сни ци у По кре ту и по то ње 
по ли тич ке во ђе срп ског на ро да ‒ Све то зар Ми ле тић; бив ши ми ни стри у 
Кне же ви ни Ср би ји ‒ Аврам Пе тр о ни је вић и Сте фан Ра ди че вић; прав ник и 
књи жев ник Иси дор Ни ко лић.4 Нај зна чај ни ји и нај пот пу ни ји устав ни на црт 
на чи ни ла је ко ми си ја ко ју је па три јарх Ра ја чић име но вао у ја ну а ру 1849. го-
ди не и ко ја је свој по сао за вр ши ла 8. мар та 1849, а нај о бим ни ји је био про јект 
Сте фа на Ра ди че ви ћа.5 

* * *

У ка квом се об ли ку устав но прав ни пој мо ви ја вља ју у до ку мен ти ма 
Срп ског на род ног по кре та и ка квим су тер ми ни ма они би ли озна че ни? У то 
вре ме устав не ка те го ри је, па след стве но то ме и устав ни тер ми ни ни су у 
срп ском по ли тич ком жи во ту би ли не по зна ти ‒ у Кне же ви ни Ср би ји био је 
на сна зи већ дру ги устав ‒ по сле Сре тењ ског уста ва 1835. го ди не и ње го вог 
укида ња убр зо по сле до но ше ња, Ср би ја је до би ла но ви устав, Ха ти ше риф 
од 1838, по знат као Тур ски устав. У из ра ди на цртâ оба ју уста ва уче ство ва ли 
су Ср би из Ау стри је. На црт Сре тењ ског уста ва са чи нио је Ди ми три је Да ви-
до вић, али је у то ме ве ро ват но са ра ђи вао и Сте фан Ра ди че вић.6 Кнез Ми лош 
је од мах по сле из да ва ња Ха ти ше ри фа 1830. го ди не на ло жио Да ви до ви ћу и 
Ра ди че ви ћу да от поч ну при пре ме за из ра ду устав ног на цр та. Ра ди че вић је 
ак тив но уче ство вао и у при пре ма ма на цртâ за но ви устав по сле уки да ња 
Сре тењ ског, као и не ких за кон ских про је ка та. По ред Ра ди че ви ћа, у устав ним 

3 Ме ђу устав не на цр те увр сти ли смо и спис Ог ње сла ва Утје ше но ви ћа Остро жин ског: 
Про грам за устав Ау стриј ске ца ре ви не, про грам ства ра ња ау стриј ске фе де ра ци је, где је из-
ло жен и зах тев за осни ва ње на ци о нал но-по ли тич ких за јед ни ца и фо р ми ра ње ју жно сло вен-
ске по ли тич ке је ди ни це. Имао је ути ца ја на по гле де Св. Ми ле ти ћа, a и Уставнa ко ми си ја га 
је ко ри сти ла у свом ра ду. 

4 Иси дор Ни ко лић Ср бо град ски (1806‒1862), прав ник, адво кат, по сла ник на два са бо-
ра у Кар лов ци ма, 1837. и 1842. го ди не. За се кре та ра На ме сни штва у Бу ди му пре ме штен је 
1843. го ди не. Ту су га за те кли и до га ђа ји 1848. го ди не, те се та да скло нио у Беч. По ус по ста-
вља њу ми ра, кра јем 1849. по ста вљен је за ве ли ког жу па на Бач ке и То рон тал ске жу па ни је и 
Вр шач ког окру га. 

5 Љ. Кр кљуш, Про јек ти уста ва за Вој во до ви ну Ср би ју 1848‒1849, Но ви Сад 2006, 
166‒172. 

6 Сте фан Ра ди че вић био је је дан од број них Ср ба из Ау стри је ко ји су у пр вој по ло ви ни 
XIX ве ка на чи ни ли ка ри је ру у Ср би ји, у вре ме пр ве вла да ви не Ми ло ша и Ми ха и ла Обре-
но ви ћа. Ве ро ват но је уче ство вао у са чи ња ва њу на цр та Сре тењ ског уста ва. По ста вљен је за 
глав ног се кре та ра Др жав ног са ве та у чи ну нај мла ђег са вет ни ка по сле до но ше ња Сре тењ ског 
уста ва. Био је члан ко ми си је за из ра ду уста ва, ко ју је кнез Ми лош фор ми рао у апри лу 1835. 
(Љ. Кр кљуш, „Сте фан Ра ди че вић – ски ца за пор трет јед ног пи сца срп ских за ко на и уста ва”, 
Збо р ник МС за исто ри ју 49 [1994], 137‒147; Ј. М. Про да но вић, Устав ни раз ви так и устав не 
бор бе у Ср би ји, Бе о град 1936, 61, 65, 69‒71; Љ. Кр кљуш, Про јек ти уста ва за Вој во до ви ну 
Ср би ју на ста ли у то ку срп ског на род ног по кре та 1848‒1849, Но ви Сад 2006, 106). 
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рад ња ма су де ло ва ли су ак тив но и Јо ван Ха џић, Ја ков Жи ва но вић, Ва си ли је 
Ла за ре вић и дру ги.7 

Не ки од ау то ра устав них на цр та за Вој во ди ну 1848‒1849. го ди не мо гли 
су, да кле, као узор има ти и ко ри сти ти два уста ва ко ја су до та да би ла до не-
се на у Кне же ви ни Ср би ји, а не ки су у њи хо вом до но ше њу и не по сред но 
су де ло ва ли.

У Срп ском на род ном по кре ту Ра ди че вић ни је ак тив но уче ство вао, али је 
у то вре ме бо ра вио у Вој во ди ни.8 По чет ком 1849. го ди не са чи нио је и штам пао 
свој устав ни на црт за Вој во ди ну, и по оби му и по са др жа ју нај оп шир ни ји 
ме ђу устав ним на цр ти ма ко ји су та да на ста ли.9 

Од са мог по чет ка Срп ског на род ног по кре та жи ву ак тив ност у Вој во ди-
ни раз ви ла је срп ска ве ли ко школ ска омла ди на, у чи јој је про па ган ди би ло 
и еле ме на та ју го сло вен ства.10 По ли тич ку про па ган ду у Вој во ди ни ор га ни-
зо ва ла је и срп ска вла да пре ко сво јих еми са ра, у пр вом ре ду Ма ти је Ба на. 
Ма ти ју Ба на је у Вој во ди ну као сво га по у зда ни ка упу тио Или ја Га ра ша нин. 
Бан је у Но вом Са ду 4/26. мар та при су ство вао са ве то ва њу но во сад ских гра-
ђа на. То ком мар та и апри ла пу то вао је по Гра ни ци, бо ра вио је у Зе му ну, 
Но вом Са ду и мно гим гра ни чар ским се ли ма, об ра ћао се на ро ду и са ста вљао 
на род не мол бе ца ру.11 Бан је с Фра њом За хом у Бе о гра ду при пре мио и про-
кла ма ци ју срп ском на ро ду у Угар ској. Ни је мо гао да је штам па, али је пре пи-
си ва на и ра за сла та на раз не стра не. У про кла ма ци ји се срп ски на род по зи ва 
да са зо ве ве ли ку скуп шти ну и на њој иза бе ре вој во ду и па три јар ха, уре ди 
цен трал ну вла ду с од бо ри ма по свим ме сти ма и ор га ни зу је вој ну сна гу. Бан 
се са стао и са Ра ја чи ћем и при до био га за спо ра зум с Хр ва ти ма.12 Оту да је 

7 Ра ди че вић је уче ство вао у из ра ди број них на цр та уста ва, са мо стал но и у ко ми си ја ма 
(Р. Љу шић, Кне же ви на Ср би ја 1830‒1839, Бе о град 2004, 121, 136, 139, 159, 160‒161, 169, 170, 
234); Ј. Ха џић, Огле да ло срб ско I, Но ви Сад 1864, 135; Ј. М. Про да но вић, нав. де ло, 70. 

8 У из ве шта ју пе тро ва ра дин ском ко ман дан ту Хра бов ском 10/22. апри ла на во ди се да 
Ра ди че вић че сто бо ра ви у Чу ру гу, где је узео у за куп ри бо лов на Ти си, са та мо шњим тр гов-
ци ма, све ште ни ци ма и пен зи о ни са ним офи ци ри ма раз ме њу је по гле де, али и но ви не и лет ке 
(Гра ђа, 150). 

9 С. Ра ди че вић, Про ект уста ва за Вој во до ви ну срб ску са др жа во слов ним при мет ба ма, 
Зе мун 1849. Про јект је имао 463 стра ни це. Ра ди че ви ћев на црт за слу жу је па жњу јер је снаб-
де вен ис црп ним ко мен та ри ма где су да та об ја шње ња и обра зло же ња по је ди них устав них 
од ре да ба и, по ред то га, пре глед исто ри је по је ди них обла сти, ко је би тре ба ло да уђу у Вој-
во ди ну.

10 J. Thim, „Die Grun dver suc he Ju go sla wi ens 1848‒49”, Un ga rische Ja hrbücher, Band I, 
Ber lin 1921, 22–35; Др. Јо сиф Ти м , „Уло га Све то за ра Ми ле ти ћа у год. 1848‒1849”, Ле то пис 
Ма ти це срп ске, књ. 308, св. 1–2, април –мај 1926, 130–136; Гра ђа, 148–150; А. Ивић, „Из мла-
до сти Дра Све то за ра Ми ле ти ћа (по ар хив ским по да ци ма)”, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 
308, св. 1‒2, април‒мај 1926, 137‒150; Ј. Жив ко вић, „Ка ко је до шло до Мај ске скуп шти не и 
срп ског по кре та”, Бра ник, бр. 52 (1989); В. Ста јић, Све то зар Ми ле тић, Но ви Сад 1926, 75–82; 
Ђ. Ра дак, Ус по ме не, Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске, М. 5.873; Л. Ра кић, „На даљ ре во-
лу ци о нар не 1848–1849. го ди не”, Збор ник МС за дру штве не на у ке 41 (1965), 86‒88.

11 J. Thim, A magyarországi 1848–49-iki szerb fölkelés történe te I–I II, Bu da pest 1930–1940, 
II, 70‒72, 74.

12 Гра ђа, 73, 81, 112; Драг. Стра ња ко вић, По ли тич ка про па ган да Ср би је у ју го сло вен-
ским по кра ји на ма 1844‒1858, Бе о град 1926, 6‒7; Ј. Ра до нић, Ау то би о гра фи ја па три јар ха 
Јо си фа Ра ја чи ћа, Бе о град 1951, 33‒34; М. Ек ме чић, „Га ра ша нин, Чар то ри ски и Ма ђа ри 1848– 
1849. го ди не”, у збор ни ку ра до ва: Срп ско-ма ђар ски од но си и са рад ња 1848–1867, Бео град 
1987, 8–9.
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ра зу мљи во што су зах те ви на ста ли то ком мар та и апри ла по ка зи ва ли мно ге 
за јед нич ке цр те, а по не где се њи хо ве фор му ла ци је и до слов но по ду да ра ле. 

Ка да је реч о устав ним на цр ти ма, они су би ли да ле ко ра зно вр сни ји, у сва-
ком по гле ду, па су се и упо тре бље ни тер ми ни у мно го ве ћој ме ри раз ли ко ва ли.

Да ли су и ка квих са зна ња има ли ау то ри устав них про је ка та о устав но-
прав ној ма те ри ји и устав ним тек сто ви ма европ ских зе ма ља те шко је тач но 
утвр ди ти. У европ ским зе мља ма тек ће ре во лу ци о нар на го ди на 1848. по че ти 
да до но си сво је пло до ве у ви ду ли бе рал но-де мо крат ских уста ва.13 С об зи ром 
на то да су ау то ри устав них на цр та би ли ве ћи ном вр ло обра зо ва ни љу ди, у 
нај ве ћем бро ју прав ни ци, не ма сум ње да су до бро по зна ва ли ра до ве не мач-
ких прав ни ка из обла сти те о ри је пра ва и др жав ног пра ва, као и дру гих гра на 
пра ва. Из тих ра до ва мо гли су сте ћи и са зна ња о устрој ству устав них мо-
нар хи ја ко је су у пр вој по ло ви ни XIX ве ка по сто ја ле у Евро пи.14 

Ве ћи на на цр та на ста ла је пре или не по сред но по сле до но ше ња пр вих 
устав них ака та у са мој Мо нар хи ји, чи ја се са др жи на ни је по кла па ла с ци ље-
ви ма ко је је Срп ски на род ни по крет имао, а и са ме осно ве др жав не ор га ни-
за ци је би ле су дру га чи је по ста вље не, па они сто га ни су ни мо гли има ти 
не ког зна чај ни јег ути ца ја на устав не на цр те за Вој во ди ну.15 И ако је би ло не ког 
ути ца ја устав них ака та дру гих зе ма ља или оних ко ји су би ли до но ше ни у 
са мој Мо нар хи ји, они су, ра зу мљи во, мо гли по сто ја ти са мо у де фи ни са њу 
са др жи не и зна че ња устав но прав ног пој ма, а не и њи хо ве је зич ке фор ме.

* * *

Огра ни чи ће мо се на нај ва жни је, те мељ не пој мо ве устав ног пра ва и 
ана ли зи ра ти њи хо ву са др жи ну и тер ми не ко ји ма су озна ча ва ни. 

Нај ва жни ја ин сти ту ци ја у по ли тич ком жи во ту Ср ба, па пре ма то ме и 
је дан од пр вих устав но прав них тер ми на, ко ји се сре ће у до ку мен ти ма Срп-
ског на род ног по кре та би ло је на род но пред став ни штво. 

За вре ме хаб збур шке вла да ви не цр кве но-на род ни са бо ри би ли су нај-
ви ше по ли тич ко и цр кве но пред став ни штво срп ског на ро да. У по ли тич ком 
жи во ту Ср ба на род но-цр кве ни са бор био је је ди на уста но ва где је срп ски 
на род био у мо гућ но сти да, по ред из бо ра цр кве них по гла ва ра, рас пра вља и 
о дру гим ва жним пи та њи ма цр кве ног и на род ног жи во та.16 

За то је и ра зу мљи во што је у устав ним на цр ти ма на ста лим то ком Срп ског 
на род ног по кре та за на род но пред став ни штво нај че шће ко ри шћен тер мин 

13 Р. Мар ко вић, Устав но пра во и по ли тич ке ин сти ту ци је, Бе о град 1996, 67‒71. 
14 Сте фан Ра ди че вић је у уво ду сво га устав ног про јек та по ме нуо име на осмо ри це зна-

ме ни тих не мач ких прав них пи са ца, на по ме нув ши да је ко ри стио и ра до ве дру гих пи са ца, 
чи ја име на ни је на вео. Јо хан Адам фон Аре тин (Jo hann Adam von Are tin; 1769–1822), био је 
ау тор устав ног на цр та за Ба вар ску 1814. го ди не; Па ул Јо хан Ан селм фон Фо јер бах (Paul Jo hann 
An selm von Fe u er bach; 1775–1833), фи ло зоф и прав ник; Ју ли ус фон Со ден (Ju li us von So den; 
1754–1831), пи сац, пу бли ци ста и по ли ти чар; К. Ј. А. Ми тер ма јер (C. J. A. Mit ter ma i er; 1787–
1868), про фе сор прав них на у ка, „нај у ти цај ни ји про тив ник смрт не ка зне у XIX ве ку”, пред-
се да ва ју ћи Франк фурт ског пар ла мен та 1848. го ди не. 

15 E. Hel lbling, Österreichische Ver fas sungs- und Ver wal tung sgeschic hte, Wi en 1956, 346‒356. 
16 Д. Ј. По по вић, Ср би у Вој во ди ни, Књи га дру га, Но ви Сад 1959, 372; Lj. Kr kljuš, Isto-

ri ja po li tič kih i prav nih in sti tu ci ja Voj vo di ne, No vi Sad 1995, 53‒55. 
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сабориликонгрес.У пр вим зах те ва њи ма ни не тра жи се уста но вље ње не-
ког но вог на род ног пред став ни штва, већ про ши ре ње са ста ва, над ле жно сти 
и пра ва на род но-цр кве них са бо ра.17 Осум њи че ни с ма ђар ске стра не за не ло-
јал ност, пе штан ски Ср би по сла ли су об ја шње ње и прав да ње сво јих зах те ва 
уред ни штву Hir lap-а: „Под ̓ на род ном скуп шти ном ,̓ у кан це ла риј ском шти лу 
та ко на зва ном, зах те ва се са мо то да се на ши цр кве ни са бо ри, ко је смо ми, на 
по до би је еван ге лич ки кон вен та, већ од пол дру гог сто ле ћа обич но др жа ли, 
рас про стра не”.18 

У Зах те ва њи ма Но во сад ске срп ске оп шти не 15. мар та из ра же на је же ља 
да се на род ни са бор са ста је ре дов но, сва ке го ди не, да се про ши ри ње гов са-
став и над ле жност и да се про пи си о са бо ру уза ко не на угар ској Ди је ти. 

И Шај ка шки зах те ви 23. мар та го во ре о Срб ском на род ном са бо ру, ко ји 
ће се са ста ја ти јед ном го ди шње и ре ша ва ти „де ла це ло сти на ро да ти чу ћа се”.19

Срп ска оп шти на у Пе шти зах те ва ла је 25. мар та народнисобор. Кра јем 
мар та и срп ске оп шти не Пе тро ва ра дин ске ре ги мен те у сво јим зах те ва њи ма 
по ми њу србскисабор. И гра ђа ни Срем ско-кар ло вач ке оп шти не 2. апри ла 
го во ре у сво јим зах те ва њи ма о србскомнародномконгресу. Народникон
гресзах те ва ју и Ср би-гра ни ча ри Не мач ко-ба нат ског пу ка.20 Гра ни ча ри Пе-
тро ва ра дин ске ре ги мен те 8. апри ла зах те ва ју собор, а и гра ђа ни ко ји су се 
8. апри ла оку пи ли у Кар лов ци ма тра же народнисабор.21

Већ то ком мар та и апри ла, ка да су фор му ли са ни пр ви на род ни зах те ви 
и у то ку при пре ма Мај ске скуп шти не по ка за ло се и раз ли ко ва ње пој ма скуп-
шти не и са бо ра. У Упут стви ма Зе мун ске оп шти не по сла ни ци ма од ре ђе ним 
за Мај ску скуп шти ну сто ји: „На ша об шти на да ла је сле ду ју ће на ста вље ни је 
сво јим по сла ни ци ма за на род ну скуп шти ну”.22 

Зах те ви срп ске де пу та ци је ко ја је по се ти ла Уга р ски са бор и Ко шу та, 
да се одр жи на род ни са бор би ли су од би је ни. По што је о то ме оба ве штен, 
огор че ни на род, оку пљен у Но вом Са ду 7/29. апри ла спа лио је цр кве не про-
то ко ле, во ђе не на ма ђар ском је зи ку, а ма са на ро да упу ти ла се у Кар лов це и 
од ми тро по ли та Ра ја чи ћа зах те ва ла да тра жи са зи ва ње Ве ли ке на род не скуп-
шти не ко ја ће иза бра ти па три јар ха и вој во ду, уме сто цр кве ног са бо ра ко ји 
је тре ба ло да се одр жи 15. ма ја.23 Ма ђар ске вла сти до пу шта ле су са мо са зи-
ва ње цр кве ног кон гре са и то пре ма За кон ском чла ну 20, па ра гра фу 8 од 1848. 
го ди не, пре ма ко јем је то пра во при па ло ма ђар ској вла ди.24 

17 „Зах те ва ња срб ског на ро да”, фор му ли са на на тро днев ном ску пу Ср ба у Пе шти, 5, 
6. и 7. мар та 1848. (Гра ђа, 5). 

18 Из ја ва пе штан ских Ср ба, об ја вље на у ли сту Hir lap, иза зва на сум њом Ма ђа ра у њи-
хо ву ло јал ност због зах те ва до не тих на Скуп шти ни од 5‒7. мар та (Гра ђа, 5). Pe sti Hir lap (Пе-
штан ске но ви не), пр ви мо дер ни ма ђар ски по ли тич ки лист, по чео је да из ла зи по чет ком 1841. 
го ди не, а глав ни и од го вор ни уред ник био је Ла још Ко шут (П. Ро каи, З. Ђе ре, Т. Пал, А. 
Ка саш, Исто ри ја Ма ђа ра, Бе о град 2002, 427).

19 Гра ђа, 87. 
20 Гра ђа, 47, 87, 100, 116, 124, 178. 
21 Гра ђа, 140, 145. 
22 Срб ске но ви не, бр. 35, 30. апри ла 1848. 
23 Д. Ј. По по вић, нав. де ло, 15; Ј. Сав ко вић, „Па три јарх Јо сиф Ра ја чић у Срп ском по кре-

ту 1848–1849”, При ло зи за по ли тич ку, кул тур ну и при вред ну исто ри ју Вој во ди не, Збо р ник 
др жав них ар хи ва Вој во ди не, 5, Но ви Сад 1954, 7.

24 Гра ђа, 167. 
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У то ме уз бур ка ном вре ме ну, ка да је у по је ди ним ме сти ма до шло и до 
не ми ра и ору жа них су ко ба, а вла сти уве ле пре ки суд, ми тро по лит је био при-
мо ран да се са гла си с тим да се скуп шти на одр жи 1. ма ја у Но вом Са ду, па 
је 18. апри ла упу тио епи ско пи ма рас пис о из бо ру де пу та та за кон грес.25 На 
Мај ској скуп шти ни ни су се на шли са мо иза бра ни де ле га ти по је ди них ди је-
це за Кар ло вач ке ми тро по ли је; у Срем ским Кар лов ци ма, а не у Но вом Са ду 
оку пи ла се ма са љу ди из го то во свих срп ских кра је ва.26

Та да се ја сно мо гло уо чи ти раз ли ко ва ње пој ма на род не скуп шти не, 
ма сов ног на род ног оку пља ња, на род ног збо ра, од цр кве но-на род ног са бо ра, 
на род ног кон гре са. То је фор мал но раз ли ко ва ње на шло ме ста и у од лу ка ма 
Скуп шти не, на са мом њи хо вом по чет ку: „Го ди не 1848 1 и сле ду ју ћи да на 
ма ја др жа на је у Кар лов ци, по об ште из ја вље ној же љи, од Ње го ве ек се лен-
ци је ар хи е пи ско па и ми тро по ли та кар ло вач ког Јо си фа Ра ја чи ћа на со ве то ва ње 
са зва на скуп шти на на род на, ко ја из опу но мо ће ни пред став ни ка це ло га у 
Хр ват ској, Сла во ни ји, Бач кој, Ба на ту и оста лој Ун га ри ји жи ве ћег срб ског 
на ро да по ре пре сен та тив ној си сте ми са ста вље на, сма тра ју ћи ос биљ ске окол-
но сти вре ме на, по тре бе и те го бе, се бе је за срб ски на род ни со бор кон шти ту-
и ра ла, као та кве про гла си ла и сле ду ју ћа за кљу чи ла…”.27 Уче сни ци Скуп шти-
не сма тра ли су за по треб но да се она кон сти ту и ше као на род но-цр кве ни 
са бор и да на тај на чин ње не од лу ке бу ду ле ги тим не. На са мом по чет ку свог 
го во ра ми тро по лит је по ме нуо на род ни по крет у за пад ним европ ским зе мља-
ма, по крет ко јим сви на ро ди тра же при род на, из гу бље на или оте та пра ва: 
на род ност, је зик, са мо стал ност, ве ру, за ви чај, сло бо ду ми сли ти и ми сли сво је 
сло вом или пи смом дру ги ма са об шти ти. И Ср би мо ра ју до би ти на траг сво ја 
при род на, из гу бље на или оте та пра ва. Та ко су и у ње го вом го во ру и у скуп-
штин ским од лу ка ма упо ре до ис так ну та при род на и исто риј ска пра ва. По том 
су при ви ле ги је и про чи та не Скуп шти ни. И из бор па три јар ха и вој во де био 
је оба вљен са по зи вом на при ви ле ги је.28 

Све то по ка зу је да се по ли тич ка ак ци ја срп ског на ро да та да, на по чет-
ку По кре та, још увек углав ном кре та ла у окви ри ма при ви ле ги јал ног пра ва, 
од но сно да су се скуп штин ске од лу ке по зи ва ле и на при ви ле ги је, по ред 
при род них пра ва на ро да и по је дин ца. 

То ком 1848. и пр вих ме се ци 1849. го ди не ор га ни вла сти ко ји су уста но-
вље ни на Мај ској скуп шти ни вр ши ли су ефек тив но функ ци је вла сти – па три-
јарх, Глав ни од бор и, крат ко вре ме, и вој во да. И њи хо ви на зи ви и функ ци је 
и ме ђу соб ни од но си ме ња ли су се то ком тог пе ри о да.29 Вред но је ис та ћи да је 
па три јарх у свом го во ру, ко јим је отво рио за се да ње Сеп тем бар ске скуп шти не 

25 Гра ђа, 195. 
26 Ис црп ни је о Мај ској скуп шти ни вид. Љ. Кр кљуш, Сре ди шњи ор га ни вла сти у Срп-

ској Вој во до ви ни 1848‒1849, Но ви Сад 2013, 42‒51. 
27 Љ. Кр кљуш, Сре ди шњи ор га ни вла сти у Срп ској Вој во до ви ни 1848‒1849, 48. Све об ште 

ју го сла вен ске и серб ске на род не но ви не пи са ле су да је „…на род скуп шти ну сво ју за На род-
ни со бор про гла сио, а ста ре си сте ме ону из ро ди цу, од не ко ли ко ли ца са ста вље ну, ‒ то јест 
Со бор 75 или 100 ли ца за свог Пред став ни ка не при зна ва ју ћи, за сваг да уки нуо…” (Све об ште 
ју го сла вен ске и серб ске на род не но ви не, 1. ма ја 1848). 

28 Љ. Кр кљуш, Сре ди шњи ор га ни вла сти у Срп ској Вој во до ви ни 1848‒1849, 46, 48. 
29 Па три јарх је до био зва ње при вре ме ног на род ног упра ви те ља, а Глав ни од бор по стао 

је Пра вле ни је и Пра ви тељ ство (Сеп тем бар ска скуп шти на).
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27. сеп тем бра и Мај ску и ову скуп шти ну до след но на зи вао народномскуп
штином, а не на род но-цр кве ним са бо ром, а ње не уче сни ке по здра вио као 
народнедепутирце.30 У да љем тек сту Дје ја ни ја се скуп шти на нај че шће 
на зи ва Скупштинанародасрбског и Народнаскупштина, али исто вре-
ме но и Народнисобор (у од го во ру на бе се ду ко јом је па три јарх отво рио 
за се да ње), а ње ни уче сни ци народнипосланици.31 

* * *

Нај ра ни је на ста ли спи си ко ји су са др жа ли пот пу ни је по гле де на др жав-
но прав ни по ло жај срп ског на ро да об ја вље ни су не по сред но пре Мај ске скуп-
шти не ‒ Глас ро до љуб ца Ср бљи ма на на род ној скуп шти ни од 1. и на со бо ру 
од 15. ма ја ове 1848 го ди не и Још је дан глас ро до љуб ца Ср бљи ма на скуп шти-
ни од 1. и на со бо ру од 15. ма ја о. г.32 

Тре ћи спис истог ау то ра на стао је по чет ком ју ла 1848. (на Ивањ дан) у 
По са ви ни, под на сло вом Глас уме ре но сти јед ног ро до љуп ца о том, чим би 
се Ау стриј ско -Ун гар ски Ср бљи да нас за до во љи ти мо гли – Је дан про јект о 
срп ско -на род ном ус тр ој ству у ун гар ској кра ље ви ни. Текст је у де сет по гла вља 
са др жао кон цепт по ло жа ја Вој во ди не у окви ру Угар ске и ње но уре ђе ње.33 

На кра ју свог пр вог спи са ау тор ја сно раз ли ку је народнускупштину, 
ко ја ће би ти одр жа на 1. ма ја и правинароднисабор. На род ни са бор тре ба да 
до би је ши ро ка овла шће ња. Са бор ће би ра ти де спо та или ба на, од лу чи ва ће 
о свим на род ним и об ла сним по сло ви ма, а не са мо они ма ко ји се ти чу цр кве 
и шко ле. Број по сла ни ка би ће сра зме ран бро ју на ро да, са зи ва ће се сва ке 
пе те го ди не ре дов но, а по по тре би и че шће. 

Не што по дроб ни је пи сао је ау тор о на род ном са бо ру у свом тре ћем спи-
су. На род ни са бор бри не о раз вит ку срп ске на род но сти, о пра во слав ној ве ри 
и цр кви, о про све ти и обра зо ва њу. Про пи се из ових обла сти до но си са бор и 
под но си их на по твр ду ви шем над ле жном др жав ном ор га ну. Пре ма то ме, по 
ау то ро вој за ми сли на род ни са бор ни је се мно го раз ли ко вао од до та да шњег 
на род но-цр кве ног са бо ра. У ње га ула зе пред став ни ци срп ског на ро да из свих 
ау стриј ско-угар ских обла сти. Је ди но са бор ко ји бу де би рао вој во ду са чи ња-
ва ће са мо пред став ни ци из обла сти Вој вод ства. На кра ју, у При мет ба ма, 
ау тор и сâм при зна је да је на род ном са бо ру тре ба ло да ти ши ре по ље над ле-

30 „Сло во ко јим је св. па три јарх на род ну скуп шти ну отво рио у Кар лов ци 27. сеп тем-
ври ја 1848”, Дје ја ни ја скуп шти не на ро да Вој во до ви не Срб ске от 25. Сеп тем ври ја л. 1848 у 
Кар лов ци тор же ство ва не, 1. 

31 Дје ја ни ја скуп шти не на ро да Вој во до ви не Срб ске от 25. Сеп тем ври ја л. 1848 у Кар-
лов ци тор же ство ва не, 2. 

32 И у са мом на сло ву овог спи са уо ча ва се ја сно раз ли ко ва ње пој ма на род не скуп шти-
не и са бо ра, као што је то ви дљи во и у го ре по ме ну тим зах те ва њи ма и у од лу ка ма Мај ске 
скуп шти не. 

33 Ау тор би мо гао би ти Јо ван Стан ко вић из Пе три ње, ка сни је се кре тар Глав ног од бо ра, 
где је био вр ло ак ти ван, а пре ма не ким ми шље њи ма др Јо ван Сте јић. На кра ју спи са на ве де но 
је да је на стао у дру гој по ло ви ни апри ла, те је ве ро ват но пред ста вљао ау то ро ве по гле де ко је 
је он на ме ра вао да из ло жи на На род ној скуп шти ни за ка за ној 20. апри ла за 1. мај и на На род-
ном са бо ру, за ка за ном за 15. мај ко ји ни је одр жан. Очи глед но пред са му Мај ску скуп шти ну, 
исти ау тор до пу нио је свој про грам још јед ним спи сом (Љ. Кр кљуш, Про јек ти уста ва за 
Вој во до ви ну Ср би ју 1848‒1849, Но ви Сад 2006, 43‒44).
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жно сти, али на по ми ње да се на да да ће до ћи до сло ге и је дин ства са Ма ђа-
ри ма и да ће се на др жав ном са бо ру до но си ти од лу ке ко је ће би ти по вољ не 
за све гра ђа не.34 

* * *

Сво је по гле де на пре у ре ђе ње Ау стри је и на по ло жај Вој во ди не у пре-
уре ђе ној др жа ви из ра зио је и мла ди Све то зар Ми ле тић у два ма члан ци ма, 
об ја вље ним у ли сту На пре дак у не ко ли ко на ста ва ка то ком ме се ца де цем бра 
1848. и по чет ком ја ну а ра 1849. го ди не.35 

У овим члан ци ма Ми ле тић је пр ви пут ја сно из нео сво је по гле де на 
нај ва жни ја пи та ња по ли тич ког жи во та на родâ у Мо нар хи ји. Свој кон цепт 
устав ног пре у строј ства др жа ве за сно вао је на прин ци пи ма ко ји ће и ка сни-
је оста ти су шти на ње го ве по ли тич ке ми сли и ак ци је: да при пад ни ци број них 
на ро да у Мо нар хи ји тре ба да има ју по ли тич ка пра ва као гра ђа ни, по је дин ци, 
и као ко лек ти ви те ти ‒ на ци о нал не за јед ни це, што је под ра зу ме ва ло пре у ре-
ђе ње др жа ве у фе де ра ци ју на ци о нал них др жа ва. Ау стри ја не мо же, пи ше 
Ми ле тић, оп ста ти на до са да шњим, сла бим исто рич ним осно ва ма, не го се 
„по при род ном пра ву љу ди и на ро да, да кле по сло бо ди, јед на ко сти и бра тин-
ству ус тр о ји ти мо ра”.36 

За оп ште по сло ве, где је пре те жан ин те рес гра ђа на као по је ди на ца мора 
по сто ја ти оп ште, за јед нич ко за ко но дав но те ло, за јед нич ки Општисабор. 
Гра ђан ска пра ва за јед нич ка су свим ста нов ни ци ма Ау стри је без об зи ра на 
на род ност, па се сто га мо гу оства ри ва ти пу тем јед не оп ште за ко но дав не вла-
сти са од го вор ном за јед нич ком вла дом. У за ко но дав но те ло на род би ра сво је 
заступнике. Би рао би се по је дан за ступ ник на 60.000 ста нов ни ка, па би, по 
ње го вој ра чу ни ци Оп шти са бор имао от при ли ке 600 чла но ва. Цар уче ству је 
у за ко но дав ној вла сти, та ко што пу тем вла де има пра во за ко но дав не ини ци-
ја ти ве, пред ла га ња за ко на, и та ко што одо бра ва за кључ ке са бо ра. Са бор има 
пред ност у за ко но дав ној функ ци ји, јер вла да лац мо же од ре ћи сво ју са гла сност 
са бор ском за кључ ку са мо два пу та, а по сле то га, уко ли ко се не са гла си, за-
кљу чак са бо ра до би ја за кон ску сна гу и без ње го ве са гла сно сти.37 

Ср би ма, као и оста лим на ро ди ма по при род ном пра ву при па да сло бо да 
да о сво јим по себ ним ма те ри јал ним и ду хов ним ин те ре си ма од лу чу ју са ми 
и уре ђу ју их пу тем са мо стал не за ко но дав не и из вр шне вла сти. 

На род но пред став ни штво, за ко но дав но те ло, на звао је Ми ле тић Народ
номскупштином. На род ће би ра ти сво је заступнике у На род ну скуп шти-
ну, јед ног на 10.000 ду ша. Скуп шти на ће се са ста ја ти сва ке го ди не и има ће 

34 Љ. Кр кљуш, Про јек ти уста ва…, 47‒48, 54, 63.  
35 С. Ми ле тић, „Зна чај по кре та у Ау стри ји”, На пре дак, бр. 11 од 7. де цем бра 1848; „Вој-

во до ви на пре ма це ло куп ној Ау стри ји”, На пре дак, бр. 9, 14, 16 и 17. од 1, 17, 24. и 30. де цем бра 
1848. и бро је ви 1 и 2 од 7. и 14. ја ну а ра 1849; Lj. Kr kljuš, „Po gle di Sve to za ra Mi le ti ća na ustav-
no ure đe nje Au stri je i po lo žaj Voj vo di ne 1848‒1849. go di ne”, Zbo r nik ra do va Prav nog fakultеta 
u No vom Sa du, XXXVI II, 3 (2004), 99‒108.

36 У Ми ле ти ће вом члан ку „Зна чај по кре та у Ау стри ји” ја сно је фор му ли сан кон цепт 
на ци о нал не др жа ве (Љ. Кр кљуш, Про јек ти уста ва…, 81, 87). 

37 Вла да лац има пра во су спен зив ног, а не ап со лут ног ве та (Љ. Кр кљуш, Про јек ти 
уста ва…, 91). 



за ко но дав ну власт у оним обла сти ма ко је бу ду спа да ле у над ле жност зе маљ-
ских на род них пред став ни шта ва.38 На род на скуп шти на од лу чи ва ће о ад ми-
ни стра тив ном ус тр ој ству Срп ског Вој вод ства и ра ду упра ве, о про све ти, на-
род ној вој сци, фи нан си ја ма, еко но ми ји, о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма, 
о со ци јал ним или дру штве ним пи та њи ма и, уоп ште, „ка кав ће цео строј и 
крој на род не др жа ве и уну тра шње ад ми ни стра ци је ње не би ти”.39 

Под вла дом је Ми ле тић под ра зу ме вао но си о це из вр шне вла сти у др жа-
ви: то су, ка да је реч о це лој др жа ви, вла да лац и средоточноминистерство, 
а у Вој вод ству на род ну вла ду чи не вој во да и народнопопечитељство, од шест 
чла но ва, ко је по ста вља вој во да из ве ћи не за ко но дав ног те ла. Вој во да је гла ва 
на род не ад ми ни стра ци је. Да кле, тер ми ном влада озна ча вао је Ми ле тић оба 
но си о ца из вр шне вла сти ‒ тер мин министарство ко ри стио је за цен трал ни 
ко лек тив ни из вр шни ор ган, а попечитељство за од го ва ра ју ће из вр шно те ло 
Вој вод ства.40 

Од нос из ме ђу На род не скуп шти не и вој во де у по гле ду за ко но дав не вла-
сти у Срп ском вој вод ству Ми ле тић је утвр дио исто вет но као и од нос из ме ђу 
сре ди шњег са бо ра и ца ра – скуп шти на до би ја пред ност, јер вој во да има 
са мо пра во су спен зив ног ве та. 

И цен трал на, сре ди шња вла да и по пе чи тељ ство у Вој во до ви ни од го вор-
ни су на род ном пред став ни штву, ми ни стри пре ма пот пи су ју („про тив пот-
пи су ју”) све вла да о че ве уред бе. Да би се обез бе ди ли и за шти ти ли ин те ре си 
по је ди них на ро да, сва ки ће на род има ти свог пред став ни ка, иза бра ног од 
на род не скуп шти не, ко ји ће при цен трал ној вла ди, као ми ни стар без порт-
фе ља, бра ни ти на род не ин те ре се. 

С об зи ром на број ну не јед на кост при пад ни ка по је ди них на ро да, Ми ле тић 
је пред ви део и по сто ја ње оп штег Конгресааустријскихнарода, у ко јем би 
све је ди ни це има ле јед нак број по сла ни ка, што би спре чи ло ма јо ри за ци ју. 
Та ко би се обез бе ди ла јед на кост свих на ро да. Би ло би ко ри сно ка да би се та кав 
кон грес одр жао и пре устав ног пре у ре ђе ња др жа ве – на ње му би се рас пра-
вља ло о свим ме ђу соб ним не ре ше ним пи та њи ма, гра ни ца ма и усло ви ма 
са ве за, а по том на за јед нич ким са бо ру о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма 
и од но су пре ма цен трал ној вла сти.41 

* * *

Про ект Уста ва за Вој во до ви ну Срб ску Сте фа на Ра ди че ви ћа нај о бим ни ји 
је устав ни на црт на стао у вре ме Срп ског на род ног по кре та. На род но пред став-
ни штво Ра ди че вић до след но на зи ва Народномскупштином, о ко јој се го во-
ри у Гла ви VI. По сла ни ке Ра ди че вић на зи ва поклисарима (депутирцима).42 

Ма да је На род ној скуп шти ни би ла по све ће на знат на па жња и ре гу ли сан 
низ пи та ња ве за них за са став скуп шти не, тра ја ње ње ног ман да та, на чин са-
зи ва ња и рас пу шта ња скуп шти не и, на ро чи то ње на над ле жност и про це ду ра 

38 Љ. Кр кљуш, Про јек ти уста ва…, 96, 101‒102. 
39 Исто, 94. 
40 Исто, 96. 
41 Исто, 97–98. 
42 Исто, 115, 116. 
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ње ног ра да, би рач ком пра ву по све тио је Ра ди че вић са мо је дан члан у ко јем, 
из ме ђу оста лих пра ви ла, сто ји да ће сло бо да из бо ра би ти обез бе ђе на за бра-
ном ку по ва ња гла со ва и сва ког дру гог ути ца ја ко ји би огра ни чио сло бод ну 
во љу би ра ча (чл. 67). На чин би ра ња и усло ви за ак тив но и па сив но би рач ко 
пра во би ће утвр ђе ни по себ ним за ко ном. На црт утвр ђу је ду жи ну ман да та по-
сла ни ка у тра ја њу од шест го ди на, с тим да се сва ке дру ге го ди не ме ња тре-
ћи на по сла ни ка. 

На род на скуп шти на ће се са ста ја ти јед ном го ди шње. Има ће за ко но дав ну 
власт у оним пред ме ти ма ко ји спа да ју у ау то ном не по сло ве Вој во ди не, што 
мо ра би ти ускла ђе но са цен трал ним за ко но дав ством и не сме угро жа ва ти 
са мо стал ност дру гих про вин ци ја. Скуп шти на има бу џет ско пра во.

Ра ди че вић ни је одво јио до та да шње функ ци је на род но-цр кве ног са бо ра 
од На род не скуп шти не. Та ко је у над ле жност На род не скуп шти не увр стио 
и мно ге пред ме те о ко ји ма су до та да рас пра вља ли на род но-цр кве ни са бо ри.

Скуп шти на би ра вој во ду и па три ја р ха. Вој во ду Скуп шти на би ра та ко, 
што ће сва ка оп шти на пред ло жи ти по три кан ди да та. Пра ви тељ ство ће спи-
сак пре да ти цар ском ко ме са ру, он ће из дво ји ти 9 кан ди да та, а На род на скуп-
шти на ће из ме ђу њих иза бра ти вој во ду. 

Са став На род не скуп шти не би ће до не кле из ме њен ка да бу де од лу чи ва-
ла о из бо ру па три ја р ха. О то ме ће од лу чи ва ти са мо они по сла ни ци ко ји су 
пра во слав не ве ре. Ако у На род ној скуп шти ни не би би ла по ло ви на по сла ни-
ка пра во слав не ве ре, у та квом слу ча ју ће у њу ући и сви епи ско пи, ар хи ман-
дри ти, про то син ђе ли или игу ма ни и то ли ко мир ских све ште ни ка ко ли ко је 
по треб но да се по пу ни по ло ви на бро ја по сла ни ка.43 

Скуп шти на са ма би ра сво је ча сни штво – пред сед ни ке и се кре та ре.
По сла ни ци у На род ној скуп шти ни за сту па ју соп стве не ста во ве, не ма 

ве за ног ман да та.44 По сла ни ци ужи ва ју иму ни тет и не мо гу би ти по зи ва ни 
на од го вор ност за ста во ве из ре че не у Скуп шти ни. О увре да ма лич но сти евен-
ту ал но са др жа ним у исту па њу по сла ни ка ре ша ва ће се по пра ви ли ма о ра ду 
На род не скуп шти не ко ја ће би ти утвр ђе на (по слов ни ку). По сла ник не мо же 
суд ски би ти го њен без са гла сно сти Скуп шти не из у зев хва та ња при из вр ше њу 
не ког кри вич ног де ла. 

На црт је са др жао и ве о ма пре ци зна пра ви ла о ра ду На род не скуп шти не, 
од ко јих би не ка би ла пре при ме ре на по слов ни ку о ра ду Скуп шти не, не го 
устав ном ак ту. Да би од лу ке Скуп шти не би ле пу но ва жне, би ло је оба ве зно 
при су ство по ло ви не бро ја по сла ни ка. Скуп шти на ће до но си ти од лу ке про-
стом ве ћи ном при сут них по сла ни ка, а од лу ке о про ме ни уста ва ква ли фи-
ко ва ном, тро че твр тин ском ве ћи ном при сут них чла но ва. 

На род на скуп шти на је пре ма Ра ди че ви ће вом на цр ту уче ство ва ла у за-
ко но дав ној вла сти, за јед но са вој во дом, али ни је има ла рав но пра ван по ло жај. 
Вој во да има пра во да пред ла же На род ној скуп шти ни оне за ко не за чи је је до-
но ше ње над ле жна, ко ји при па да ју пра ви ма Вој во до ви не. За кон ске пред ло ге 

43 Љ. Кр кљуш, Про јек ти уста ва…, 114‒122. 
44 Ве за ни (им пе ра тив ни) ман дат озна ча ва од нос из ме ђу би ра ча и по сла ни ка, ка да би-

ра чи има ју пра во да да ју оба ве зна упут ства по сла ни ци ма и мо гу опо зва ти по сла ни ка чи јим 
ра дом ни су за до вољ ни. У мо дер ној устав но сти не по сто ји та кав ман дат. 
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при пре ма ће над ле жне скуп штин ске сек ци је или ко ми си је, ко је ће га по том 
под не ти скуп штин ском пле ну му са сво јим ми шље њем.45 За кон ски пред лог 
ко ји би скуп шти на од би ла, ни је се мо гао по но во под но си ти ис тој, не го тек 
сле де ћој скуп шти ни. Ни је ре че но ка ква је да ља суд би на за кон ског пред ло га 
ко ји би и сле де ћа скуп шти на по но во од би ла.46 

Вла ду Вој во до ви не Ра ди че вић је на звао СредоточноправљенијеВојво
довине, а ми ни стре попечитељима. Вој во да је по гла вар це лог на ро да у Вој во-
до ви ни, на че лу је из вр шне вла сти иста ра се о из вр ше њу свих за ко на (чл. 47).

Пра вље ни је пред ста вља нај ви шу из вр шну власт у Вој во до ви ни ко ја сто-
ји не по сред но под вој во дом и са сто ји се од пет ре со ра ‒ стру ка. Све вој во ди не 
на ред бе мо ра ју би ти премапотписане од од го ва ра ју ћег по пе чи те ља. По пе чи-
те љи су од го вор ни ми ни стри ма цар ства и На род ној скуп шти ни Вој во до ви не. 

Ма да је на гла сио да су по пе чи те љи, Сре до точ но пра вље ни је (вла да) 
од го вор ни На род ној скуп шти ни, што се на чел но обез бе ђу је оба ве зом пре-
ма пот пи са вој во ди них на ре да ба, Ра ди че вић ни је пред ви део нај е фи ка сни ју 
по лу гу ове од го вор но сти – бу џет ско пра во На род не скуп шти не. Сво је нео до-
бра ва ње усва ја ња др жав ног ра чу на Скуп шти на ни је мо гла усло ви ти раз ло-
зи ма ко ји не би би ли не по сред но ве за ни са пред ме том, тј. по ли тич ким раз-
ло зи ма.47 Ако На род на скуп шти на по но во од би је да при хва ти под не се ни 
др жав ни ра чун са од го ва ра ју ћим об ја шње њи ма при ме да ба ко је је на ње га 
ста ви ла, вој во да мо же рас пу сти ти Скуп шти ну или ствар пре пу сти ти ца ру 
на ре ша ва ње.48 

Ра ди че ви ћев на црт од ли ку је из у зет на пре ци зност и све стра ност опи са 
над ле жно сти и, на ро чи то, про це ду ре де лат но сти по је ди них др жав них ор га на, 
што оправ да ва прет по став ку да му је као из вор по слу жио не ки по сто је ћи 
устав или устав ни на црт, или пак, ра до ви не мач ких прав ни ка ко је је по бро-
јао у уво ду свог на цр та, али их у ње го вом да љем тек сту ни је ниг де на вео. 

То ни су мо гли би ти срп ски устав ни до ку мен ти. Сре тењ ски устав је 
од ред бе о на род ној скуп шти ни са др жао у Гла ви осмој, ко ју је чи ни ло са мо 
де сет чла но ва, а Скуп шти на овим уста вом ни је до би ла зна чај ни је ме сто као 
ор ган вла сти.49 Тур ски устав ни је ни пред ви ђао по сто ја ње на род не скуп-
шти не. 

Ма да је пред ви део по сто ја ње на род не скуп шти не, Ра ди че вић ни је скуп-
шти ни дао пре ва гу над из вр шном вла сти, јер вој во да ни је од го во ран скуп-
шти ни, а ми ни ста р ска од го вор ност ни је има ла свој ство оп ште по ли тич ке 
од го вор но сти, већ се пред ви ђа са мо у ма лом бро ју кон крет них слу ча је ва. 
Сто га од нос из ме ђу из вр шне и за ко но дав не вла сти не ма пар ла мен тар ни ка-

45 Љ. Кр кљуш, Про јек ти уста ва…, 119. 
46 Исто, 120. 
47 Го то во исто вет ну фор му ла ци ју од но са вла де и На род не скуп шти не у по гле ду бу-

џет ског пра ва са др жи и Устав Кне же ви не Ср би је од 1869. го ди не, тзв. На ме снич ки устав, у 
чла ну 64: „Скуп шти на не мо же усло вља ва ти одо бре ње бу џе та пред ме ти ма, ко ји не би с 
истим у све зи ста ја ли” (Љ. Кр кљуш, Ода бра ни из во ри из прав не исто ри је срп ског на ро да, 
Но ви Сад 2003, 140). 

48 Љ. Кр кљуш, Про јек ти уста ва…, 120. 
49 Љ. Кан дић, „Др жав но-прав ни ста тус вр хов них ор га на вла сти у Ср би ји до до но ше ња 

Сре тењ ског уста ва и пре ма Сре тењ ском уста ву”, 150 го ди на од до но ше ња Сре тењ ског 
уста ва, Кра гу је вац 1985, 43; До да так. 
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рак тер. У си сте му вла сти вој во да има нај ви ше ме сто. Ни у на цр ту, ни у при-
мед ба ма не по ми ње се на род на су ве ре ност, ни ти се На род ној скуп шти ни 
да је уло га ње ног но си о ца. Пре ма то ме, ка рак тер уре ђе ња ко је је Ра ди че вић 
пред ви део за Вој во до ви ну у свом на цр ту мо гао би се озна чи ти као не ка вр ста 
из бор не, огра ни че не (устав не), али не и пар ла мен тар не мо нар хи је. 

У та квом кон цеп ту мо гу се ра за зна ти ја сни ути ца ји нај у глед ни јих не мач-
ких прав ни ка пр ве по ло ви не ве ка, ко је је Ра ди че вић по ме нуо и чи је је ра до ве 
пре ма све му су де ћи по зна вао и ко ри стио. Мно ги од тих ра до ва ба ви ли су се 
струк ту ром и ме ха ни змом устав них мо нар хи ја, па су они ве ро ват но по слу-
жи ли Ра ди че ви ћу као узор при ли ком фор му ли са ња устав них про пи са.50 

* * *

Нај ва жни ји устав ни на црт на чи ни ла је ко ми си ја ко ју је па три јарх име-
но вао ја ну а ра 1849. го ди не. Ко ми си ја је за вр ши ла по сао 8/20. мар та и су тра-
дан пре да ла па три јар ху за вр шен на црт.51 

У Гла ви VII, ко ја но си на слов О за ко но твор ној вла сти, на црт го во ри о 
на род ном пред став ни штву ко је у пр вим чла но ви ма на зи ва Законотворним
теломВојводовине, а ка сни је СаборомВојводовине. Са бор чи не представ
ници. За раз ли ку од ве ћи не оста лих на цр та у на зи ву за ко но дав ног те ла и 
ње го вих чла но ва не ма атри бу та „на род но” и „на род ни”. Са мо у § 40 сто ји: 
„За ко но твор но тје ло Ср би је са сто ји се из ску па пред став ни ка На род них, од 
ко јих на 15.000 оби та те ља Вој во до ви не по је дан до ла зи”.52 

На црт Устав не ко ми си је ис црп но је ре гу ли сао јед но вр ло ва жно пи та ње 
– из бор но пра во. Пра во гла са би ло је оп ште – сви гра ђа ни Вој во до ви не на-
ста ње ни у Вој во до ви ни, ста ри ји од 24 го ди не ко ји ни су ли ше ни гра ђан ских 
и по ли тич ких пра ва има ли су пра во да би ра ју, без ика квих дру гих усло ва. 
Па сив но би рач ко пра во из јед на че но је са ак тив ним. Из бо ри су не по сред ни. 
Би ра се је дан пред став ник (по сла ник) на 15.000 ста нов ни ка. За по сла ни ке 
не мо гу би ти би ра ни чи нов ни ци цен трал не вла сти и Вој во до ви не. Не ма по-
сла нич ких заступника(за ме ни ка). Не ма „на ста вле ни ја”, ве за ног ман да та и 
сва ки по сла ник пред ста вља це лу др жа ву.

По сла ни ци ужи ва ју иму ни тет: „Пред став ни ци за мне ни је сво је на Са-
бо ру из ло же но, не мо гу се на од го вор и пред суд по ву ћи”.53 У слу ча ју да 
из вр ши кри вич но де ло, по сла ник се не мо же оп ту жи ти пре не го што Са бор 
о то ме од лу чи, из у зев ако ни је ухва ћен на де лу. Та да Са бор од лу чу је о да љем 
по ступ ку. 

Са бор би ра ча сни штво и чи нов ни ке из сво је сре ди не, тај ним гла са њем. 
По ред ових од ре да ба, ко ји ма су утвр ђе на бит на на че ла пар ла мен тар ног 

си сте ма, на црт је са др жао и низ од ре да ба ко је су пре ци зно ре гу ли са ле рад 
Са бо ра.

50 Љ. Кр кљуш, Про јек ти уста ва…, 139. 
51 Исто, 147. Ка рак те ри стич но је за овај на црт да се у ве ћи ни ње го вих па ра гра фа, мада 

не са свим до след но, Вој во ди на на зи ва „Вој во до ви на”, у не ким са мо: „Вој во до ви на Ср би ја”, 
а у чл. 40: „Ср би ја”. 

52 Исто, 152‒157. 
53 Исто, 156. 
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О цен трал ној из вр шној вла сти, на црт са др жи дво ја ке тер ми не: Средо
точноправитељствоиСредоточноминистарство. На че лу из вр шне вла сти 
у Вој во до ви ни сто ји вој во да. Са сво јим са вет ни ци ма он чи ни Правитељство
ВојводовинеСрбије. Чла но ве Пра ви тељ ства име ну је цар на пред лог вој во де. 
Пра ви тељ ство има из вр шну власт у оним по сло ви ма ко ји при па да ју за ко-
но дав ству Са бо ра Вој во до ви не Ср би је. Пра ви тељ ство је од го вор но Са бо ру, 
а вој во ди не на ред бе оба ве зно пре ма пот пи су је је дан од са вет ни ка.54 

За кон ске пред ло ге мо гу под но си ти цар, вој во да и Са бор. За кљу чак Са-
бо ра по ста је за кон ка да се са њим са гла си цар. Он мо же од би ти са гла сност, 
а о том пред ме ту се у истом за се да њу Са бо ра не мо же по но во од лу чи ва ти. 
Ако Са бор и у дру гом за се да њу по но во под не се ца ру не пре и на чен пред лог 
за ко на, цар мо же рас пу сти ти Са бор и на ре ди ти но ве из бо ре. Ако но ви Са бор 
при хва ти исти пред лог, та кав пред лог по ста ће за кон и без ца ре ве по твр де.55 
За ко не пре ма пот пи су је и про гла ша ва вој во да.56 

Устав мо же из ме ни ти са мо Са бор Вој во до ви не сло же ном про це ду ром, 
у ко јој се ко нач на од лу ка мо же до не ти ква ли фи ко ва ном ве ћи ном; на сед ни-
ци мо ра би ти при сут но 3/4 бро ја по сла ни ка, а за про ме ну се из ја сни ти две 
тре ћи не при сут них. 

За раз ли ку од дру гих устав них на цр та, на црт Устав не ко ми си је ја сно 
је раз дво јио на род ни Са бор од „Цр кве ног Са бо ра ис точ ног вје ро и спо ве да-
ни ја”, у ко јем ће би ти за сту пље ни пра во слав ни жи те љи и из дру гих ау стриј-
ских зе ма ља, ко ји су и до та да би ли за сту пље ни на срп ском на род но-цр кве ном 
са бо ру (чл. 119). Овај ће са бор би ра ти па три јар ха, а на чин из бо ра би ће ре гу-
ли сан по себ ним за ко ном.57 

* * *

Устав ни на цр ти и дру ги до ку мен ти ко ји су са др жа ли устав но прав не 
пој мо ве, на ста ли у то ку Срп ског на род ног по кре та 1848–1849. го ди не има ју 
низ за јед нич ких цр та, али се исто вре ме но мо гу ме ђу њи ма уо чи ти и раз ли-
ке. По ред лич них по ли тич ких ста во ва и уве ре ња ау торâ, оне су би ле и од раз 
по ли тич ких при ли ка ко је су вла да ле у вре ме ка да су по је ди ни устав ни на-
цр ти и дру ги до ку мен ти на ста ја ли. 

Нај ве ћа по ду дар ност у ве ћи ни на цр та и у три ма нај ва жни ји ма ко ји су 
по ме ну ти по сто ји у оним од ред ба ма ко је су се од но си ле на ста тус Вој во до-
ви не, што је и ра зу мљи во, јер се ра ди ло о оства ре њу нај ви шег ци ља Срп ског 
на род ног по кре та. Ја сно се мо же уста но ви ти и по ве за ност уста но ве на род ног 
пред став ни штва са на род но-цр кве ним са бо ром. Би ло да се пред ви ђа ње го во 
про ши ре ње, и у по гле ду уче сни ка и у по гле ду над ле жно сти, би ло па ра лел-
но по сто ја ње на род но-цр кве ног са бо ра и на род не скуп шти не, оста је те сна 
ве за, про жи ма ње и пре пли та ње тра ди ци о нал не уста но ве вер ског и на род ног 
жи во та Ср ба у Мо нар хи ји са но вим об ли ци ма по ли тич ког уре ђе ња ко ји ма 
се те жи ло.

54 Исто, 157‒158. 
55 И по овом на цр ту ца рев ве то има су спен зив ни, а не ап со лут ни ка рак тер. 
56 Исто, 157, 170. 
57 Исто, 161. 
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Не сум њи во нај о ри ги нал ни ји на црт, ко ји је нај до след ни је усво јио на че-
ла ко ја су та да у европ ској по ли тич кој ми сли и на европ ској по ли тич кој 
сце ни игра ла нај ве ћу уло гу, на црт ко ји је по ка зао и нај ве ћу по ли тич ку зре-
лост, са гле дао и го то во ви до ви то пред ви део по ли тич ку бу дућ ност Евро пе 
и суд би ну Ау стри је, био је де ло нај мла ђег ау то ра – Све то за ра Ми ле ти ћа. 
Ста во ве ко је је ја сно уоб ли чио и кон ци зно из ло жио већ у овом про јек ту – да 
се гра ђан ске по ли тич ке сло бо де не мо гу оства ри ти без на ци о нал них пра ва 
и сло бо де и да се оне не мо гу раз два ја ти, Ми ле тић ће са же то из ра зи ти и 
по сле 12 го ди на, на Бла го ве штен ском са бо ру: „Ми смо и Ср би и гра ђа ни!”.58

Нај бо ље по зна ва ње прав них ка те го ри ја и устав но прав не ма те ри је по-
ка зао је Сте фан Ра ди че вић. Пи сци ко је је по ме нуо и чи ја је де ла ко ри стио 
би ли су нај зна ме ни ти ји прав ни ци свог вре ме на, али су не ки од њих би ли и 
ак тив ни уче сни ци у по ли тич ком жи во ту зе ма ља у ко ји ма су жи ве ли. 

У на цр ту Устав не ко ми си је од ра зи ле су се не по сред но по ли тич ке при-
ли ке у Ау стри ји по чет ком 1849. го ди не и по ло жај у ко јем се на ла зио Срп ски 
на род ни по крет и Вој во до ви на ко ју је фак тич ки из гра дио; Устав на ко ми си-
ја ко ри сти ла је и цар ске при ви ле ги је и од лу ке Мај ске скуп шти не, цар ска 
пи сма и ак те ау стриј ских ми ни ста ра, али и устав не про јек те ко ји су до та да 
већ би ли на чи ње ни.59 

У по гле ду тер ми на ко је су устав ни на цр ти са др жа ва ли, нај ве ће раз ли-
ке по сто ја ле су у по гле ду на род ног пред став ни штва и оних ко ји је тре ба ло 
да га чи не. Поклисари,представници,депутирци,заступнициилипосла
ници ула зи ће у на род но пред став ни штво. Ма да се по ми ње и скупштина, 
пре о вла ђи ва ће тер мин сабор – он ука зу је на не по сред ну ве зу и сво је вр сни 
кон ти ну и тет са на род но-цр кве ним са бо ром, ко ји је до та да био је ди но по ли-
тич ко пред став ни штво срп ског на ро да. На род но-цр кве ни са бор би ће је ди ни 
пар ла мент ово стра ног срп ства још ду го на кон сло ма свих ре во лу ци о нар них 
по кре та у Мо нар хи ји, а скупштина ће по сле Мај ске вас кр сну ти тек 1918. 
го ди не, са истим свој стви ма ка ква је има ла и Мај ска скуп шти на – пле би сци-
тар ног на род ног ску па. 

Ма да су скуп шти на или са бор у свим на цр ти ма де фи ни са ни као на род но 
пред став ни штво у ко је ула зе од на ро да иза бра ни по сла ни ци, ниг де ни је било 
из ри чи тог по зи ва ња на на род ни су ве ре ни тет, чи ји би из раз на род но пред став-
ни штво пред ста вља ло. Иа ко то ни је увек до вољ но пре ци зно фор му ли са но, 
устав ни на цр ти пред ви ђа ли су сло бод но и оп ште пра во гла са. Не ма мно го 
раз ли ка у по гле ду по ло жа ја на род ног пред став ни штва и ње го ве основ не функ-
ци је. Скуп шти на у на цр ти ма има за ко но дав ну власт, по ред вој во де, с тим 
што је она у за ко но дав ној функ ци ји има ла пре ва гу у ве ћем бро ју на цр та. 

На устав не на цр те у Вој во до ви ни има ли су сва ка ко од ре ђе ног ути ца ја 
и срп ски уста ви. Ср би из Ју жне Уга р ске ко ји су уче ство ва ли у из ра ди пр вих 
уста ва у Кне же ви ни Ср би ји би ли су у при ли ци да сво ја зна ња из те обла сти 

58 Ј. Ђор ђе вић, Рад ња Бла го ве штен ског са бо ра на ро да срб ског у Срем ским Кар лов-
ци ма 1861, Но ви Сад 1861; С. Ми ле тић, „Го вор о ко лек тив ном пред став ни штву Вој во до ви не 
у Угар ском са бо ру”, С. Ми ле тић, Са бра ни спи си I, Бе о град 1999, 253. 

59 Устав на ко ми си ја је ко ри сти ла Ра ди че ви ћев на црт, на црт Авра ма Пе тро ни је ви ћа, 
Про грам за устав Ау стриј ске ца ре ви не Ог ње сла ва Утје ше но ви ћа Остро жин ског и про јект 
уста ва Ђор ђа Стра ти ми ро ви ћа, ко ји ни је са чу ван. 
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при ме не и у Срп ској Вој во до ви ни. Тер мин ко ји се без не до у ми ца мо же при-
пи са ти ути ца ју др жав них уста но ва Кне же ви не Ср би је био је попечитељи
попечитељство. У срп ским уста ви ма, Сре тењ ском и Тур ском, по пе чи те љи 
су но си о ци за ко но дав не и из вр шне вла сти. У чла ну 6 Сре тењ ског уста ва сто-
ји да за ко но дав ну и из вр шну власт има ју кнез и Др жав ни со вјет, са ста вљен 
од шест по пе чи те ља и нео д ре ђе ног бро ја др жав них са вет ни ка. Др жав ни 
со вјет нај ви ша је власт до кне за.60 И Тур ски устав пред ви ђа по сто ја ње тро-
ји це по пе чи те ља.61 

* * *

Срп ски на род ни по крет ни је оства рио сво је ци ље ве – ре ше ње срп ског 
на ци о нал ног пи та ња у Хаб збур шкој мо нар хи ји, од но сно у Угар ској, на те-
ме љу гра ђан ских пра ва и сло бо да и пу не рав но прав но сти свих ње них на родâ 
и те ри то ри јал не ау то но ми је.

Вој вод ство ко је је фор ми ра но кра јем 1849. го ди не као ад ми ни стра тив-
на је ди ни ца у стро го цен тра ли зо ва ном цар ству ни је ис пу ни ло оче ки ва ња и 
ни је оправ да ло огром не жр тве ко је су у то ку Срп ског на род ног по кре та би ле 
под не се не и у људ ским жи во ти ма и у ма те ри јал ним гу би ци ма и ра за ра њи-
ма као по сле ди це рат них су ко ба. Оста ла је ми сао Вој во ди не, као трај ни циљ 
бор бе за очу ва ње по ли тич ког би ћа срп ског на ро да с ове стра не.62

По ли тич ка бор ба Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји сле де ћих де це ни ја 
има ће у Срп ском на род ном по кре ту 1848. го ди не те мељ у ко јем су нео дво-
ји во би ле угра ђе не две иде је: сло бо да и на род ност, на че ло прав не јед на ко сти 
љу ди, и прав не јед на ко сти на родâ. Јо ван Ри стић за пи сао је по сле че тр де се-
так го ди на да „пр ви да ни пре по ро ђе ња срп ске на род не ми сли при па да ју зна-
ме ни тој, свет ско и сто риј ској го ди ни 1848. Ода тле тек по чи ње она ма ло по 
ма ло да се ја вља у об ли ку до га ђа ја, нај пре на ле вој, па по сле на де сној оба ли 
Са ве и Ду на ва”.63 

Као што су и до та да у из град њи срп ских по ли тич ких про гра ма и по-
ли тич ких ин сти ту ци ја уче ство ва ли Ср би са обе ју стра на, та ко ће и ути ца ји 
по је ди них лич но сти и њи хо вих по ли тич ких ста во ва де ло ва ти у вре ме Срп-
ског на род ног по кре та у оба прав ца. Устав ни на цр ти на ста ли у то ку Срп ског 
на род ног по кре та има ју по себ ну вред ност као пр ви при ме ри ја сно ар ти ку ли-
са них и у устав но прав ној фор ми об ли ко ва них на че ла ли бе рал не и де мо крат-
ске ми сли код Ср ба. Пр ви пут је у срп ским по ли тич ким спи си ма за бе ле же но 
да пра во из бо ра сво јих пред став ни ка има ју сви ста нов ни ци. Да ти пред став-
ни ци не мо гу би ти по зи ва ни на од го вор ност за ста во ве из ре че не у на род ној 
скуп шти ни. Пр ви пут је на род ном пред став ни штву на ме ње на нај ва жни ја 
функ ци ја др жав не вла сти – за ко но дав на, и ње го ва пред ност над вла да о цем 

60 Љ. Кр кљуш, Ода бра ни из во ри из прав не исто ри је срп ског на ро да, Но ви Сад 2003, 
72–73. 

61 Исто, 83. 
62 „На Ту цин. дан 1860”, Све то зар Ми ле тић, Иза бра ни члан ци (при ре дио Ми ро слав 

Јер ков), Но ви Сад 1939, 24–27.
63 Ј. Ри стић, Спо ља шњи од но ша ји Ср би је но ви је га вре ме на, Пр ва књи га 1848–1860, 

Бе о град 1887, 3–4. 
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у тој функ ци ји. Пр ви пут се фор му ли шу од ред бе о од го вор но сти но си ла ца 
и ор га на из вр шне вла сти за ко но дав ној, бит ни усло ви по сто ја ња пар ла мен-
тар ног си сте ма. Тим од ред ба ма об у хва ће но је све оно што је Ми ле тић по сле 
два де сет го ди на озна чио као су штин ско: „…је згро је устав но сти у огра ни-
че њу др жав не, на ро чи то мо нар хиј ске вла сти, у упли ву др жа вља на у за ко но-
дав ној, и у кон тро ли спрам ег зе ку тив не др жав не вла сти”. 64 

Сто га ови устав ни на цр ти има ју сво је за слу же но ме сто у „ве ли ком за ма-
ху ли бе ра ли зма и де мо кра ти зма Евро пе”65 и пред ста вља ју зна ча јан до при нос 
раз во ју оних ли бе рал них и де мо крат ских на че ла чи је ће ма кар де ли мич но оства-
ри ва ње усле ди ти у доц ни јем раз вит ку срп ске др жа ве, Кне же ви не Ср би је.
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О ПО СЛЕ ДИ ЦА МА ДЕ ФО РЕ СТА ЦИ ЈЕ  
У ДРУ ГОЈ ПО ЛО ВИ НИ XIX ВЕ КА

СА ЖЕ ТАК: Про ме на кли ме де ло ва њем ан тро по ге них узро ка за по че ла 
је кр че њем шу ма ра ди ши ре ња об ра ди вих по вр ши на и ста ни шта за рас ту ће 
ста нов ни штво. Од XVI II ве ка, чо век је на кли му де ло вао и ин ду стриј ском 
про из вод њом. На уч ни ци су од ско ро са мог по чет ка би ли све сни ути ца ја ин-
ду стри је на кли му. Ср би ја, као пе ри фер ни део Осман ског цар ства, а ка сни је 
као др жа ва са дру штвом без аку му ли ра ног ка пи та ла, оста ла је ван са вре ме них 
то ко ва у по гле ду раз во ја ин ду стри је. Ипак, због по ве ћа ња ста нов ни штва и 
раз во ја по љо при вре де за сно ва не на кр че њу, и ње не шу ме су уни шта ва не. Раз-
ли чи ти члан ци об ја вље ни у ча со пи су Те жак опи су ју еко ло шке про ме не са 
на ро чи тим на гла ском на про ме не ло кал не кли ме под ути ца јем де фо ре ста ци-
је, што по ка зу је да је део срп ске јав но сти био све стан ути ца ја обе шу мља ва ња 
на тај про цес.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ:Ср би ја, XIX век, пре дин ду стриј ски пе ри од, еко ло ги ја, 
ло кал на кли ма, де фо ре ста ци ја, Те жак

Основ ни циљ људ ских за јед ни ца био је при ку пља ње сред ста ва нео п-
ход них за жи вот и пра вље ње ре зер ви за зи му. У по чет ку, до тих сред ста ва 
долазилo сe ло вом и са ку пља њем пло до ва, ка сни је, об ра ђи ва њем зе мље.1 
За по тре бе ра сту ћег ста нов ни штва – њи хо вих ста ни шта и про сто ра за усе ве 
– по сте пе но су кр че на шум ска про стран ства. Про це сом де фо ре ста ци је 
чак је и у пре дин ду стриј ском до бу чо век де ло вао на ло кал ну кли му.2 Ен гле-
ска је би ла пр ва др жа ва у ко јој су шу ме би ле то ли ко уни ште не да су се у 
XVI ве ку осе ти ле не га тив не стра не обе шу мља ва ња. Уни шта ва ње шу ма до-
ве ло је до по ску пље ња и не ста ши це др ва за огрев, од но сно до пр ве енер гет-
ске кри зе. Ова кри за пре ва зи ђе на је за по чи ња њем ко ри шће ња угља уме сто 

1 Car lo Ci pol la, The eco no mic hi story of world po pu la tion, Bal ti mo re 1962, 18.
2 Pe ter At kins, Ian Sim mons, Brian Ro berts, Pe o ple, Land and Ti me: A Hi sto ri cal In tro duc tion 

to the Re la ti ons Bet we en Lan dsca pe, Cul tu re and En vi ron ment, New York 2014, 93–98; Alan Ro bock, 
Hans Fri e drich Graf, “Ef fects of pre –in du strial hu man ac ti vi ti es on cli ma te”, Che mosp he re XXIX, 
5 (1994), 1087–1097.
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др ва.3 У по чет ку, угља је би ло у оби љу на по вр шин ским ко по ви ма. Ме ђу тим, 
вре ме ном су по вр шин ски ко по ви ис цр пље ни и угаљ се мо рао ко пати на ве ћим 
ду би на ма. За до би ја ње угља из јам ских ко по ва ис ко ри шће на је пр ва пар на 
ма ши на (1712).4 То ком XIX ве ка, пар на ма ши на је на шла сво ју пот пу ну при-
ме ну у ин ду стри ји, од но сно про из вод њи, и тран спор ту, што је до дат но ути-
ца ло на кли му.

Ути цај ин ду стри је на кли му био је ја сан на уч ној за јед ни ци ско ро од са-
мог по чет ка ин ду стри ја ли за ци је. Ра до ви швед ских на уч ни ка Сван теа Аре-
ни ју са и Ар ви да Хог бо ма, ма да ни су пред ви де ли пра ву бр зи ну пред сто је ћих 
про ме на, за че так су про у ча ва ња фе но ме на гло бал ног за гре ва ња. Они су за-
кљу чи ли да се кон цен тра ци ја угљен-ди ок си да по ве ћа ва чо ве ко вим де ло ва-
њем, по себ но под ути ца јем ин ду стри је, што је ути ца ло на кре та ње, од но сно 
по ве ћа ње, тем пе ра ту ре. Ова об ја шње ња су по ла зне тач ке за раз у ме ва ње 
фе но ме на ко ји да нас на зи ва мо „ефе кат ста кле не ба ште”.5 Чо ве ков ути цај на 
кли му за по чет је де фо ре ста ци јом, а ин ду стри ја ли за ци јом је са мо по ја чан. 

Кли мат ске про ме не, али и дру ге еко ло шке про ме не, при ме ће не су и у 
Ср би ји то ком XIX ве ка. У ча со пи су Те жак, зва нич ном гла си лу Срп ског по-
љопри вред ног дру штва, об ја вље но је ви ше чла на ка у ко ји ма су те про ме не 
опи са не.6 Члан ке о ко ји ма је реч пи са ли су др жав ни чи нов ни ци, ујед но чла-
но ви Срп ског по љо при вред ног дру штва. Они су за па жа ли ве ће осци ла ци је 
и днев них и го ди шњих/се зон ских тем пе ра ту ра, по ве ћа ње ја чи не ве тр о ва, 
сма ње ње вла жно сти и ква ли те та ва зду ха, пре су ши ва ње из во ра пит ке во де, 
али ујед но и ве ћи број по пла ва. На ве де не про ме не при пи си ва ли су обе шу-
мља ва њу.7 

Глав ни циљ ау торâ чла на ка у Те жа ку ко је смо ко ри сти ли као из во ре 
био је да скре та њем па жње на на ве де не про ме не упо зо ре на штет ност обе шу-
мља ва ња. Они су же ле ли да до при не су про ме ни од но са пре ма шу ма ма кроз 
бу ђе ње све сти о штет но сти де фо ре ста ци је. Јо ван Ми о дра го вић, је дан од ау то ра, 
на сле де ћи на чин опи сао је и на ме ре са ко ји ма је из дао чла нак и упо зо рио 
чи та о це на по сле ди це не план ског се че ња шу ма: „Ја ка жем са мо, да је кли ма 
у на шој зе мљи [Србији] про ме ње на, да је по гор ша на, и да још го ра би ти мо же, 
и да нас он да још ве ћа зла че ка ју, и да ће он да доц кан би ти све вај ка ње и сви 
ску пи на по ри про ти ву за ла ко ја на ста ну. И кад би нас ка ка еко ном ска не во ља 
на те ра ла да утре мо све шу ме у на шој отаџ би ни, да ута ма ни мо све и ста ро и 
мла до из ко ре на, да ниг де др ве та не ма, ка ко би он да из гле да ла на ша зе мља? 
Ако то мо же мо да по ми сли мо, он да ће мо, зна ти шта гу би мо у шу ма ма. Она 

3 John Ur lic Nef, “An Early Energy Cri sis and Its Con se qu en ces”, Sci en ti fic Ame ri can 237 
(No vem ber, 1977), 140–151.

4 Ric hard Le slie Hills, Po wer in the In du strial Re vo lu tion, Man che ster 1970, 134.
5 Spen cer We art, The Car bon Di o xi de Gre en ho u se Ef fect (До ступ но на: https://hi story.ai p.

or g/cli ma te/pdf /CO2.pdf ; При сту пље но: 25. 9. 2019).
6 Срп ско по љо при вред но дру штво осно ва но је 1869. го ди не с ци љем про мо ви са ња 

са вре ме них по љо при вред них спра ва и ме то да об ра де зе мље ра ди уна пре ђе ња це ло куп не 
срп ске по љо при вре де. Пре ма: „Про грам Те жа ков”, Те жак 1 од 10. фе бру а ра 1869, 1–2.

7 Срп ска ин ду стри ја XIX ве ка би ла је вр ло не раз ви је на, због че га о ње ном ути ца ју на 
кли му не ма ни го во ра. Ви ше о ин ду стри ји у Ср би ји у XIX ве ку ви де ти у: Ни ко ла Ву чо, Раз вој 
ин ду стри је у Ср би ји у XIX ве ку, Бе о град 1981; Ра то мир Ђу ни си је вић, Осни ва ње ин ду стриј ских 
пред у зе ћа и раз вој ин ду стри је у Ср би ји до 1918. го ди не, Бе о град 1990.
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[земља] би из го ре ла од сун ца; она би се ис пу ца ла, из ја ру га ла и ур ни са ла; њу 
би од не ла во да и ве тар и убио град; у њој би за вла да ле сва ко ја ке бо ле шти не 
и не во ље, она би по ста ла не спо соб на за рад и жи вот људ ски; њу би гу се ни це 
по је ле, она би опу сте ла [подвукао Ј. Миодраговић]”.8 Же ле ћи да спре че обе-
шу мља ва ње обра зо ва ни љу ди ко ји су би ли по себ но за ин те ре со ва ни за при-
ли ке у по љо при вре ди и раз вој те де лат но сти, отво ри ли су пи та ња еко ло шких 
и кли мат ских про ме на у Ср би ји у дру гој по ло ви ни XIX ве ка. Они су сво ја 
за па жа ња и ин тер пре та ци је об ја ви ли у Те жа ку, ли сту на ме ње ном по љо при-
вред ни ци ма. На осно ву тек сто ва из Те жа ка мо гло би се про це ни ти и ко ли ко 
је срп ско дру штво би ло све сно еко ло шких и кли мат ских про ме на, да ли је 
не што чи ње но да се спре че и уко ли ко је сте чи ње но – да ли је то би ло ефи ка-
сно. Кли мат ске про ме не су про блем ко ји се очи глед но про те же од XIX ве ка 
до да нас и ве ро ват но је та ко због не до вољ них ме ра учи ње них да се ова по ја ва 
за и ста спре чи. Овај рад мо же да по слу жи као по ла зна тач ка за по ре ђе ње 
на чи на на ко ји је у срп ском дру штву ства ра на, а по том и ја ча на свест о узро-
ци ма и ва жно сти кли мат ских про ме на, ко ра ци ма пред у зи ма ним за спре ча-
ва ње кли мат ских про ме на и, по себ но, њи хо вој ефи ка сно сти. Хте ли не хте ли, 
на ме ће се ути сак да ни на јед ном од тих по ља од XIX ве ка до да нас ни су 
по стиг ну ти зна чај ни ре зул та ти, иа ко су кли мат ске про ме не и не ки од ње них 
узро ка ра но уо че ни у срп ском дру штву. Јав но мње ње и за ко но дав ци оста ли 
су у ве ли кој ме ри рав но ду шни на све уоч љи ви је не га тив не по сле ди це.

Не ке од пр вих уо че них по сле ди ца де фо ре ста ци је ве за не су за про ме не 
тем пе ра ту ре ва зду ха и уче ста лост и ин тен зи тет сушâ. У јед ном од чла на ка 
је на гла ше но да је обе шу мља ва ње учи ни ло ми кро кли му „су ро вом и не у год-
ном за жи вот”.9 Скре ну та је па жња пре све га на про ме не тем пе ра ту ре. Днев не 
тем пе ра ту ре су, пре ма њи хо вом ми шље њу, осци ли ра ле ви ше не го ра ни је. 
То ком сун ча них да на тем пе ра ту ре су би ле ви ше не го до та да и то је при пи-
са но не до стат ку шу ма као при род них убла жи ва ча сун че вог зра че ња. Ноћ не 
тем пе ра ту ре, с дру ге стра не, би ле су ни же. Да су ау то ри чла на ка у Те жа ку 
има ли пра во по твр ђу ју и кли ма то ло зи. Зе мља без ве ге та ци је или са ни ском 
ве ге та ци јом се бр же и ја че за гре ва ла не го по шу мље не обла сти. За гре ја ни 
ва здух пео се у ви си ну, што због то га што је био ре ђи од хлад ног ва зду ха, 
што због то га што је тем пе ра ту ра ва зду ха те жи ла да се из јед на чи. Уко ли ко 
је у бли зи ни би ла шу ма, за гре ја ни ва здух кре тао би се ка хлад ни јем ва зду-
ху у шу ми. Ова кво стру ја ње ва зду ха хла ди ло је по ља и за гре ва ло шу ме 
то ком да на. Уве че, про цес се од ви јао у су прот ном сме ру: ва здух у по љи ма 
на гло се хла дио, те је на ње го во ме сто до ла зио то пли ји ва здух из шу ма.10 

8 Јо ван Ми о дра го вић, „Про ме на кли ме у Ср би ји”, Те жак 28 (17. јул); 29 и 30 (26. сеп-
тем бар 1881); 29 и 30 (26. сеп тем бар 1881), 458.

9 Дра гу тин Б. Ђор ђе вић, „Шу мар ство: Не што о шу ми у по гле ду на зе мљо рад њу”, Те-
жак 6 од 9. фе бру а ра 1880, 46. У свим члан ци ма ко ри шћен је тер мин „кли ма”. Опи са не 
про ме не при пи си ва не су обе шу мља ва њу и од но си ле су се са мо на Ср би ју. Сто га је ја сно да, 
уко ли ко је про ме на би ло, ни су мо гле би ти у пи та њу про ме не кли ме, од но сно ма кро кли ме, 
већ ло кал не, од но сно ми кро кли ме.

10 Вуч ко С. Бог да но вић, „Шу мар ство: По тре ба уре ђе ња на шег шу мар ства”, Те жак 41 
(11. ок то бар), 405–406; 42 (18. ок то бар); 43 (25. ок то бар 1880); Д. Б. Ђор ђе вић, н. д., 47, 49; Ко-
ста Б. Ђор ђе вић, „Ко ли ко је кад то пли је или лад ни је у шу ми не го у по љу” (да ље: „Ко ли ко 
је кад то пли је или лад ни је”), Те жак 6 од 1. ју на 1883, 355–362; Ј. Ми о дра го вић, н. д., 29 и 30 
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Ка ко су шу ме кр че не, њи хов бла го тво ран ути цај у кру же њу то плог и хлад ног 
ва зду ха се сма њи вао.

По ред то га што је при ме ће но да су сун ча ни да ни по ста ја ли то пли ји, 
при ме ће но је и да су хлад ни да ни по ста ја ли хлад ни ји. Оштри на днев них 
тем пе ра ту ра при пи са на је та ко ђе обе шу мља ва њу, од но сно не до стат ку за шти-
те од ве тр о ва ко ју су шу ме при род но пру жа ле. Ис ти ца ли су да су ве тр о ви, 
ко је шу ме ни су убла жа ва ле, хла ди ли зе мљу и ва здух и до при но си ли па ду 
тем пе ра ту ре.11

Ау то ри ко ји су пи са ли за Те жак при ме ти ли су и да је вла жност ва зду ха 
би ла ма ња не го ра ни је, што су та ко ђе при пи са ли сма њи ва њу шу ма. Па да-
ви не су на гло ис па ра ва ле са тла уко ли ко је оно има ло ни ску ве ге та ци ју или 
је би ло без ње, јер су ди рект но би ле из ло же не сун че вом зра че њу. За ла га ли су 
се за очу ва ње шу ма, јер је др ве ће убла жа ва ло сун че во зра че ње, те је и ис па-
ра ва ње на кон па да ви на би ло по сте пе ни је. У не ко ли ко чла на ка ис так ну то је 
да је сма ње ње шу ма ути ца ло и на сма ње ње ко ли чи не ки ша. Уо че но је да су 
су ше по ста ја ле че шће, по што се вла жност ва зду ха сма њи ва ла, што је, опет, 
по ве за но са обе шу мља ва њем. Пра ви је па ра докс, али, жал бе на су ше пра ти ле 
су жал бе на че шће по пла ве. Ау то ри чла на ка у Те жа ку пра вил но су при ме ти-
ли уло гу шум ског ра сти ња у спре ча ва њу бу ји ца. Оно је спре ча ва ло ства ра ње 
бу ји ца пред ста вља ју ћи пре пре ку во ди на кон па да ви на. То је би ло по себ но 
ва жно, јер су бу ји це са обе шу мље них па ди на од но си ле зе мљу и усе ве, до во-
ди ле до на глог по ра ста во до ста ја у ре ка ма у ни зи ја ма и по пла ва.12

Пре ма ре чи ма Вуч ка Бог да но ви ћа „По сље ди це од са ти ра ња шу ма ми 
[становништв о Србије] већ ја ко опа жа мо у че шћим по ја ва ма ра зних еле мен-
тар них не по го да, – као што су на гле и су ви шне ки ше а са тим на рав но ме-
сти мич не по пла ве, а од ма за тим ду ге и же сто ке су ше и т. д. Већ по ја ве ових 
не по го да а на ро чи то опа же не из ме не у по чи ња њу, тра ја њу и пре ста ја њу 
го ди шњих вре ме на као и ја ка од сту па ња у по ја ву ки шних, ве тро ви тих и 
сун ча них да на, – све то иза зи вље и код нај про сти јих по ми сао: да ли све то 
дру га чи је би ва са да но пре не ко ли ко го ди на, оту да, што у тој и тој око ли ни 
не ма ви ше шу ма, као што не гда бе ху”.13 Из ве шта ји сре ских и окру жних 
на чел ни ка о ста њу по љо при вре де по твр ђу ју пи са ња у Те жа ку. У ма њој или 

(26. сеп тем бар 1881), 457–459; Ву ка шин Пе тро вић, „Од ка квог су упли ва шу ме на ва здух”, 
Те жак 23 од 15. ок то бра 1875, 185–186; Ди ми три је М. Ру жић, „О ва жно сти шу ма”, Те жак 
23; 24 (9. јун; 16. јун 1891), 23 (9. јун 1891) 195–197; 24 (16. јун 1891), 205–206.

11 Д. Б. Ђо р ђе вић, н. д., 47, 49; К. Б. Ђор ђе вић, „Ко ли ко је кад то пли је или лад ни је”, 356–361; 
Дра гу тин М. Јо ва но вић, „О ва жно сти шу ма уоп ште”, Те жак IX; X (сеп тем бар; ок то бар 1882), 
IX (сеп тем бар) 482, X (ок то бар), 541; Сте ван Ма чај, „Уплив шу ма”, Те жак 4; 5 (25. март; 10. 
април 1869), 4 (25. март 1869), 48; Ј. Ми о дра го вић, н. д., 29 и 30 (26. сеп тем бар 1881), 458; Ми ха-
и ло С. Ри знић, „До пи си: Пр ћи ло ви ца, 30. апри ла 1894. г.”, Те жак 31 (10. јул 1894), 270–271.

12 В. С. Бог да но вић, н. д., 41 (11. ок то бар 1880), 405–407; 42 (18. ок то бар 1880), 413; Д. 
Б. Ђор ђе вић, н. д., 49; Јо ван. М. Је кић, „Да се и на ше шу ме не за бо ра ве”, Те жак 20 (14. мај 
1889), 160; Исти, При ло зи за исто ри ју шу мар ства у Ср би ји (да ље: При ло зи), Бе о град 1928, 
42–47; Д. М. Јо ва но вић, н. д., IX (сеп тем бар), 480–482, X (ок то бар), 540–541; Ј. Ми о дра го вић, 
н. д., 29 и 30 (26. сеп тем бар 1881), 456–460; Љу бо мир Ни ко лић, „Не ко ли ко ре чи о по пла ва ма 
и сред стви ма ка ко да се оне уне ко ли ко од кло не”, Те жак 7 (14. фе бру ар 1881), 110; Алек сан-
дар Стој ко вић, „Шу ме чи не да се кли ма ме ња и зе мља бо ље ра ђа”, Те жак 9 (15. март 1870), 
103–105; „Шу ма”, Те жак 21 (15. сеп тем бар 1874), 170–171.

13 В. С. Бог да но вић, н. д., 42 (18. ок то бар 1880), 413.
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ве ћој ме ри, на су ше и по пла ве и њи хов ути цај на усе ве жа ли ли су се од ре ђе ни 
сре ски и окру жни на чел ни ци 1870, 1873, 1875, 1877, 1884–1887, 1889, 1890–1892. 
и 1895. го ди не. То ком на ве де них го ди на и пе ри о да, раз ли чи те сре зо ве и окру-
ге еле мен тар не не по го де по га ђа ле су у раз ли чи тим раз ме ра ма.14 То ком 1871. 
ши ром Ср би је би ле су ве ли ке по пла ве, а го ди на ко ја је усле ди ла – 1872, била 
је су шна. И 1879. и 1888. го ди на оце ње не су као су шне у из ве шта ји ма о ста њу 
по љо при вре де, ма да је то ком ових го ди на за бе ле же но и не ко ли ко по пла ва у 
раз ли чи тим сре зо ви ма. Су ше су оме ле раз вој усе ва и у мар ту 1893. го ди не, 
а од ма ја до ју ла 1894. су ше су та ко ђе за бе ле же не. Ве ли ке по пла ве, пак, биле 
су то ком 1896. и 1897. го ди не.15 Ау то ри Те жа ко вих чла на ка би ли су са вре-
ме ни ци ових еле мен тар них не по го да. Ве ро ват но су њи ма би ли под стак ну ти 
на пи са ње и мо жда су упра во ове еле мен тар не не по го де опи си ва ли у сво јим 
члан ци ма.

Пре ма схва та њу ау то ра Те жа ко вих чла на ка, по сто ја ње или од су ство 
шум ског по кри ва ча би ло је по ве за но и са из во ри ма ре ка. Сма тра ли су да је 
шум ско тло ап сор бо ва ло во ду на кон па да ви на и та ко олак ша ва ло на ста ја ње 
и из во ра по то ка и ре ка, као и из во ра пит ке во де. Твр ди ли су да због обе шу мља-
ва ња сла бе из во ри по то ка и ре ка и да се због то га сма њу је и во до стај у њи ма, 
а не ки од њих су и пе ри о дич но ису ши ва ње по то ка и ре чи ца до ве ли у ве зу 
са обе шу мља ва њем. Алек сан дар Стој ко вић ис та као је ди рект ну ве зу из ме ђу 
обе шу мља ва ња и из во ра пит ке во де: „јошт већ ма па да у очи, као што ис ку-
сни љу ди из на ђо ше и до ка за ше, да за 50 го ди на ова мо све је ма ње из во ра и 
да во де не ста је у ре ка ма”.16 

Ау то ри Те жа ко вих чла на ка при ме ти ли су и про ме не у ква ли те ту ва зду-
ха и по ве за ли их са обе шу мља ва њем. Сма тра ли су да је сма ње ње по вр ши на 
под шу мом ума њи ло све жи ну ва зду ха. По ве ћа ну скло ност гро зни ца ма и 

14 Ово је те ма ко ја за слу жу је по себ но ис пи ти ва ње или, чак, ви ше ис тра жи ва ња, с јед не 
стра не, због сво је обим но сти, а с дру ге, због по тре бе да се ис пи та ју при ли ке у ма њим ге о-
граф ским обла сти ма.

15 Ар хив Ср би је (АС), Ми ни стар ство фи нан си ја, Еко ном но оде ље ње (МФ-Е), 1870, ф. 
XIV, Р. 6; 1870, ф. XV, Р. 59; 1870, ф. XV, Р. 188; 1870, ф. XVI, Р. 126; 1870, ф. XVII, Р. 1; 1870, ф. 
XVI II, Р. 2; 1870, ф. XVI II, Р. 1; 1871, ф. X, Р. 3; 1872, ф. II, Р. 72; 1872, ф. X, Р. 1; 1874, ф. XII, Р. 1; 
1875, ф. XII, Р. 40; 1877, ф. IX, Р. 1; 1879. ф. VII, Р. 68; 1879, ф. XII, Р. 2; 1881, ф. VI II, Р. 2; Ми ни-
ста р ство на род не при вре де, Оде ље ње за зе мљо рад њу и сто чар ство (МНП-З), 1883, не фа сци ку-
ли са на гра ђа; 1884, не фа сци ку ли са на гра ђа; 1885, не фа сци ку ли са на гра ђа; 1886, ф. II, Р. 48; 
1886, не фа сци ку ли са на гра ђа; 1887, не фа сци ку ли са на гра ђа; 1888, ф. II, Р. 53; 1888, ф. IV, Р. 1; 
1888, не фа сци ку ли са на гра ђа; 1889, ф. VI, Р. 266; 1889, не фа сци ку ли са на гра ђа; 1891, ф. IV, Р. 
365; 1891, ф. V, Р. 361; 1891, ф. VI, Р. 381; 1891, не фа сци ку ли са на гра ђа; 1892, ф. I, Р. 76; 1892, ф. 
III, Р. 252; 1892, не фа сци ку ли са на гра ђа; 1893, ф. IV, Р. 24; 1894, ф. II, Р. 86; 1895, не фа сци ку ли-
са на гра ђа; 1896, ф. I, Р. 35; 1897, не фа сци ку ли са на гра ђа; 1898, не фа сци ку ли са на гра ђа. Тре ба 
на по ме ну ти да ни ар хив ска гра ђа не мо же пру жи ти пот пу ну сли ку ути ца ја еле мен тар них не-
по го да на усе ве. На и ме, окру жни и сре ски на чел ни ци ни су са свим рев но сно ис пу ња ва ли оба-
ве зу под но ше ња из ве шта ја о ста њу усе ва и по љо при вред ним ра до ви ма. И оно што су сла ли 
ни је увек би ло аде кват но чу ва но. Па ја Ми хај ло вић за бе ле жио је у сво јим днев ни ци ма не мар 
пре ма до ку мен ти ма Глав не кон тро ле, ко ји су про да ва ни као ста ра хар ти ја. Иа ко та ква не бри-
га ни је за бе ле же на у слу ча ју гра ђе Ми ни стар ства фи нан си ја и Ми ни стар ства на род не при-
вре де, у чи јој над ле жно сти је би ла бри га о по љо при вре ди, она је ипак би ла мо гу ћа. Пре ма: 
Па вле Па ја Ми хај ло вић, Днев ни ци (прир. Ја сми на Ми ла но вић), Бе о град 2010, 179–180.

16 Д. Б. Ђор ђе вић, н. д., 47; Д. М. Јо ва но вић, н. д., IX (сеп тем бар), 480; Љ. Ни ко лић, 110; 
А. Стој ко вић, н. д., 104; „Шу ма”, 170.
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плућ ним бо ле сти ма сво јих са вре ме ни ка при пи си ва ли су упра во сма ње њу 
ква ли те та ва зду ха.17

Тврд ње ау то ра Те жа ко вих чла на ка о еко ло шким и ло кал ним кли мат ским 
про ме на ма сва ка ко су за сно ва не на њи хо вим ути сци ма. Са ми ау то ри би ли 
су све сни да би за па жа ња тре ба ло пот кре пи ти до ка зи ма. Као нај а де кват ни ји 
на чин за по твр ђи ва ње сво јих тврд њи ви де ли су ме те о ро ло шка ме ре ња. Јо ван 
Ми о дра го вић, је дан од ау то ра чла на ка у Те жа ку, схва тао је „[да] не ма мо [он 
лич но и ње го ви савременици] ја ких фа ка та, као што је н. пр. ме ре ње тем пе-
ра ту ре у ра зно до ба го ди не”. Ипак, био је уве рен у од ре ђе не по сле ди це де фо-
ре ста ци је: „по про ме ње ном узро ку мо же мо на си гур но за кљу чи ти и на про-
мење не по сле ди це... Узрок – шу ме, про ме њен је, оче вид но је да и по сле ди це 
– кли ма и род ност [земље], не ће оста ти иста”.18 У не до стат ку кван ти та тив них 
по да та ка и да нас је те шко објек тив но про це ни ти тач ност тврд њи из ре че них 
у Те жа ку.

Нај ра ни ја ме те о ро ло шка ме ре ња у Ср би ји оба вља на су ама тер ски, тру-
дом Вла ди ми ра Јак ши ћа. Он је лич но ме рио ва зду шне тем пе ра ту ре на Се ња-
ку од 1848. го ди не до сво је смр ти (1899). За слу жан је и за ус по ста вља ње пр ве 
мре же ме те о ро ло шких ста ни ца 1856. го ди не. Ста ни це Јак ши ће ве ме те о ро ло-
шке мре же на гло су за тва ра не по сле 1862. го ди не, што се по ве зу је са ње го вим 
пре ла ском са ме ста про фе со ра Ли це ја на по ло жај у Ми ни стар ству фи нан си ја. 

Од ме ре ња ко ја је Јак шић оба вио или су оба вље на под ње го вим над зо-
ром, об ја вље ни су тек по не ки ре зул та ти. Ре зул та те ме ре ња на Се ња ку за пе-
ри од од 1848. до 1854. го ди не об ја вљи вао је сâм Јак шић у Гла сни ци ма Дру штва 
срп ске сло ве сно сти. Лич но је при ре дио за из да ва ње и ре зул та те до би је не на 
мер ним ста ни ца ма у Бе о гра ду, Бру сни ци, Ка ра нов цу (Кра ље ву), Кра гу јев цу, 
Ло зни ци, Мај дан пе ку, Па лан ци, Убу и Шап цу то ком 1856. го ди не. На кра ју, 
у Др жа во пи су Ср би је об ја вио је и сред ње ме сеч не тем пе ра ту ре и па да ви не у 
це лој Ср би ји од 1856. до 1862. го ди не.19 Сви ти из во ри би ли су до ступ ни ауто-
ри ма чла на ка у Те жа ку, али ни је мо гу ће утвр ди ти да ли су и ко ри шће ни, бу-
ду ћи да ди рект них по зи ва ња на ме ре ња тем пе ра ту ре ва зду ха у њи ма не ма.

Но ву мре жу ме те о ро ло шких ста ни ца по кре нуо је Ми лан Не дељ ко вић 
1888. го ди не. Ре зул та ти ме ре ња од 1888. су об ја вљи ва ни на ви ше ме ста: у 

17 В. С. Бог да но вић, н. д., 41 (11. ок то бар 1880), 406; Д. Б. Ђор ђе вић, н. д., 49; Ј. М. Је кић, 
„Да се и на ше шу ме не за бо ра ве”, 161; Д. М. Јо ва но вић, н. д., IX (сеп тем бар) 481, X (ок то бар) 
541–542; С. Ма чај, н. д., 5 (10. април 1869), 62.

18 К. Б. Ђор ђе вић, „Ко ли ко је кад то пли је или лад ни је”, 356–357; Ј. Ми о дра го вић, н. д., 
29 и 20 (26. сеп тем бар 1881), 456. 

19 Вла ди мир Јак шић, „Гра ђа за др жа во пис Ср бие: Кли ма ти че ска од но ше ња зе мље”, 
Гла сник Дру штва срб ске сло ве сно сти III (1851), 262–276; Исти, „Кли ма тич на од но ше ња 
зе мље”, Гла сник Дру штва срб ске сло ве сно сти VI II (1856), 283–350; Исти, „Кли ма тич на 
од но ше ња зе мље у го ди ни 1854”, Гла сник Дру штва срб ске сло ве сно сти VII (1855), 280–302; 
Исти, „Кли ма тич на од но ше ња зе мље у по ло ви ни де вет на е стог ве ка”, Гла сник Дру штва 
срб ске сло ве сно сти VI (1854), 227–269; Ме те о ро ло шка де лат ност Вла ди ми ра Јак ши ћа 
(прир. Да ни ца Спа со ва), Бе о град 1987, 6–7; „Кли ма тич на од но ше ња Сер бие у го ди ни 1862”, 
Др жа во пис Ср бие I, Бе о град 1863, 1–9. На осно ву са чу ва них днев ни ка ме ре ња на Се ња ку, 
ко ји об у хва та ју пе ри о де од 1848. до 1865. и од 1876. до 1899. го ди не, Вла ди мир Би лак и Не-
дељ ко То до ро вић утвр ди ли су сред ње ме сеч не тем пе ра ту ре за по ме ну те пе ри о де. Пре ма: В. 
Јак шић, Днев ни ци ме те о ро ло шких ме ре ња (прир. Вла ди мир Би лак и Не дељ ко То до ро вић), 
Бе о град 2014, 11–12.
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Про свет ном гла сни ку, Срп ском тех нич ком ли сту, Срп ским но ви на ма и Те-
жа ку, за тим и у ста ти стич ким го ди шња ци ма. Ме ђу тим, ни ти по да ци ни су 
са свим упо тре бљи ви. Ка ко је Не дељ ко вић сâм по ја снио, са об ја вљи ва њем 
ре зул та та у Срп ским но ви на ма ста ло се јер су „[рез ултати] ... не у ред но штам-
па ни, и ... Др жав на штам па ри ја је пре ста ла сла ти свог ше гр та за од но ше ње 
[материјала Бе о град ске опсерваторије] у штам па ри ју”.20 

Не мо же се про це ни ти ни тач ност ути са ка ау то ра Те жа ко вих чла на ка 
о по сле ди ца ма де фо ре ста ци је са ста но ви шта ствар ног сте пе на обе шу мље-
но сти у дру гој по ло ви ни XIX ве ка. На и ме, пре ци зни ста ти стич ки по да ци о 
срп ским шу ма ма то ком XIX ве ка не по сто је. Др жав на ад ми ни стра ци ја се тек 
1884. го ди не за ин те ре со ва ла за по пи си ва ње по вр ши на под шу ма ма бу ду ћи 
да су та да шњом по ре ском ре фор мом шу ме по ста ле пред мет опо ре зи ва ња.

До XIX ве ка шу ме на те ри то ри ји Ср би је би ле су очу ва не, јер се ста нов-
ни штво пре те жно ба ви ло сто чар ством.21 Иа ко до 1878. го ди не Ср би ја ни је 
би ла не за ви сна, при вла чи ла је хри шћа не из окол них обла сти Осман ског цар-
ства, пре те жно зе мљо рад ни ке, јер су мо гли оче ки ва ти да ће до би ти зе мљу 
и офор ми ти по сед. Од сре ди не че твр те де це ни је до кра ја XIX ве ка, ста нов-
ни штво Ср би је уве ћа ло се, ка ко до се ља ва њем, та ко и на осно ву ви со ког 
при род ног при ра шта ја, ско ро че ти ри пу та.22

По љо при вре да је би ла и оста ла за ни ма ње ве ћин ског де ла срп ског ста-
нов ни штва то ком XIX ве ка, а ка рак те ри сао је пре ла зак са до ми нант ног 
сто чар ства на до ми нант но ра тар ство.23 Ра тар ство се раз ви ја ло на осно ву 
ши ре ња об ра ди вих по вр ши на, а ши ре ње об ра ди вих по вр ши на сма тра ло се 
нај зна чај ни јим узро ком обе шу мља ва ња у Ср би ји XIX ве ка.24

Кр че ње је био ис цр пљу јућ и ду го тра јан про цес, ко ји је тре ба ло те ме-
ље но оба ви ти уко ли ко је пла ни ра но да се ис кр че ни про стор упо тре бља ва 

20 На та ли ја Јанц, „Раз вој ме те о ро ло шке слу жбе у Ср би ји то ком дру ге по ло ви не 19. ве ка”, 
На у ка и тех ни ка у Ср би ји дру ге по ло ви не XIX ве ка: 1854–1904: ре фе ра ти са на уч ног ску па 
одр жа ног 7. и 8. ма ја 1996, Кра гу је вац 1998, 74–176. Ре зул та те ме ре ња са 24 ме те о ро ло шке 
ста ни це са из ве сним ис прав ка ма ис ко ри стио је Вик тор Кон рад и из ра чу нао сред ње тем пе-
ра ту ре и ко ли чи не па да ви на за пе ри од 1891–1910. Пре ма: Vic tor Con rad, “Beiträge zu ei ner 
Kli ma to grap hie von Ser bien”, Sit zung sbe ric hte der Ka i ser lic hen Aka de mie der Wis sen schaf ten 
mat he ma tisch-na tur wis sen scha ftlic hen Clas se, Band 125, Ab te i lung IIa: Mi ne ra lo gie, Bo ta nik, 
Zo o lo gie, Ana to mie, Ge o lo gie, Paläontologie, Wi en 1916, 1377–1417.

21 Ј. М. Је кић, При ло зи, 10, 19; Ду шан С. Си ме у но вић, Узро ци не ста ја ња шу ма у Ср би ји 
у XIX ве ку, Бе о град 1957, 42–49, 59–62; Ма ри Жа нин Ча лић, Со ци јал на исто ри ја Ср би је 
1815–1914: успо ре ни на пре дак у ин ду стри ја ли за ци ји, Бе о град 2004, 28–29.

22 Пре ма по пи су из 1834. го ди не, Ср би ја је има ла 666.859 ста нов ни ка, а 1900. го ди не 
2.529.196. Сход но по ве ћа њу бро ја ста нов ни ка, по ве ћа ва ла се и гу сти на на се ље но сти са 17,67 
ста нов ни ка по ки ло ме тру ква драт ном 1834. го ди не на 52,36 ста нов ни ка по ки ло ме тру ква-
драт ном 1900. го ди не. Пре ма: Ле по са ва Цви је тић, „По пис ста нов ни штва и имо ви не у Ср би ји 
1834. го ди не”, Ме шо ви та гра ђа XI II (1984), 16; „По пис ста нов ни штва у Кра ље ви ни Ср би ји 31. 
де цем бра 1900. го ди не: пр ви део”, Ста ти сти ка Кра ље ви не Ср би је XXI II, Бе о град 1903, 746.

23 Бо ја на Миљ ко вић-Ка тић, По љо при вре да Ср би је 1834–1867, Бе о град 2014, 69. По љо-
при вре дом се 1866. го ди не ба ви ло 92,31% ста нов ни штва, а 1895. го ди не 83,57%. Пре ма: „По-
пис људ ства у Ср би ји на кра ју 1866”, Др жа во пис Ср би је XII, Бе о град 1883, 88–90, 98, 100; 
„По пис људ ства Ср би је по за ни ма њу на кра ју 1866. (про ду же но из свез ке XII.)”, Др жа во пис 
Ср би је XI II, Бе о град 1887, 276–278; „По пис ста нов ни штва у Кра ље ви ни Ср би ји 31. де цем бра 
1895. го ди не: пр ви део”, Ста ти сти ка Кра ље ви не Ср би је XII, Бе о град 1898, 662–673.

24 Mo mir Sa mar džić, Mi li voj Beš lin, “De fo re sta tion of the Prin ci pa lity of Ser bia, 1830–1878: 
Over vi ew”, Ge o grap hi ca Pan no ni ca, XXI, 1 (March, 2017), 2–3.
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за ра тар ство.25 Срп ски се ља ци, при ли ком за хва та ња тру ди ли су се да за у зму 
по вр ши не ко је ни су би ле под шу мом. Ме ђу тим, за у зи ма ње не по шу мље не 
зе мље би ло је те шко оства ри во још у пр вој по ло ви ни XIX ве ка, због че га се 
и при бе га ва ло кр че њу шу ма. Се ља ци су пр во кр чи ли шу ме ко је су окру жи-
ва ле њи хо во на се ље и ти ме су та на се ља и сво је об ра ди ве по вр ши не ши ри ли. 
У по чет ку, нај ин тен зив ни је се кр чи ло у до ли на ма ре ка на се ве ру Ср би је, 
за тим у до ли на ма ре ка у уну тра шњо сти, и на кра ју на те же до ступ ним ме сти-
ма. Ка ко је ра сло ста нов ни штво, ко јем су тре ба ле но ве об ра ди ве по вр ши не, 
та ко су се и шу ме сма њи ва ле. У дру гој по ло ви ни XIX ве ка шу ме су се че не 
ра ди ства ра ња об ра ди вих по вр ши на и на про сто ри ма те шко ис ко ри сти вим 
за зе мљо рад њу.26 Иа ко пре мер ни је вр шен, сви ма је би ло ја сно да су се по-
вр ши не под шу ма ма сма њи ва ле.

Тру дом Јо ва на Је ки ћа об ја вље не су про це не шум ских по вр ши на из 
1885. го ди не, на ста ле на осно ву За ко на о оп штем по пи су људ ства и имов-
ног ста ња у Ср би ји, и про це не и из не ких ка сни јих го ди на, ма да он ни је 
увек на во дио ода кле је пре у зи мао по дат ке. У по пи су об ра ди вих по вр ши на 
из вр ше ном 1889. го ди не по вр ши не под шу ма ма об ја вље не су за јед но са 
дру гим не про дук тив ним зе мљи штем. У ка сни јем по пи су об ра ди вих по вр-
ши на из 1897. при ка за не су раз дво је но: као шу ме, ри то ви, ба ре ко је не пре-
су шу ју, го ле ти, кр ше ви и оста ло. Про це не шум ских по вр ши на за не ко ли ко 
го ди на с по чет ка XX ве ка да ле су шум ске упра ве. Ове по след ње про це не 
об ја вље не су у ста ти стич ким го ди шња ци ма Кра ље ви не Ср би је и из ве-
шта ји ма под не тим Ми ни стру на род не при вре де за 1905.27 Пре ма зва нич ним 
по пи си ма, од 1897. шум ске по вр ши не су се уве ћа ва ле (Та бе ла 1). Си ме у но-
вић је за кљу чио да то за пра во ука зу је на не пре ци зност про це не шум ског 
по кри ва ча, а не на ствар но по ве ћа ње његовe по вр ши не.28 По шу мља ва ње је 

25 Сре тен Ву ко са вље вић, Со ци о ло ги ја се љач ких ра до ва, Бе о град 2012, 32.
26 В. С. Бог да но вић, н. д., 42 (18. ок то бар 1880), 415; Д. Б. Ђор ђе вић, н. д., 46, 48; Ко ста 

Б. Ђор ђе вић, „При вред нич ки по глед на упо тре бу шу ма”, Те жак 1 (ја ну ар 1882), 18; Д. С. 
Си ме у но вић, н. д., 119–120; „Шу ма”, 171.

27 Ј. М. Је кић, При ло зи, 21–23; „Из ве штај о ра ду шу мар ског оде ље ња”, Из ве шта ји 
под не се ни Ми ни стру на род не при вре де о ра ду на уна пре ђе њу до ма ће при вре де и ме ра ма за 
да љи рад у то ме прав цу, Бе о град 1907, 8–9; „Шу мар ство, лов и ри бо лов” (да ље: „Шу мар ство 
1904”), Ста ти стич ки го ди шњак Кра ље ви не Ср би је: де ве та књи га: 1904, Бе о град 1906, 285; 
„Шу мар ство, лов и ри бо лов” (да ље: „Шу мар ство 1903”), Ста ти стич ки го ди шњак Кра ље-
ви не Ср би је: осма књи га: 1903, Бе о град 1906, 265; „Шу мар ство” (да ље: „Шу мар ство 1905”), 
Ста ти стич ки го ди шњак Кра ље ви не Ср би је: де се та књи га: 1905, Бе о град 1907, 277; „Шу мар-
ство” (да ље: „Шу мар ство 1906”), Ста ти стич ки го ди шњак Кра ље ви не Ср би је: је да на е ста 
књи га: 1906, Бе о град 1908, 277; „Шу мар ство” (да ље: „Шу мар ство 1907. и 1908”), Ста ти-
стич ки го ди шњак Кра ље ви не Ср би је: два на е ста књи га: 1907. и 1908, Бе о град 1913, 302–303; 
„По пис об ра ђе не зе мље у Кра ље ви ни Ср би ји 1889. го ди не” (да ље: „По пис об ра ђе не зе мље 
1889”), Ста ти сти ка Кра ље ви не Ср би је III, Бе о град 1894, VI; „По пис об ра ђе не зе мље у 
Кра ље ви ни Ср би ји 1897. го ди не” (да ље: „По пис об ра ђе не зе мље 1897”), Ста ти сти ка Кра-
ље ви не Ср би је XVI, Бе о град 1900, 362–367.

28 Д. С. Си ме у но вић, н. д., 132. И са ми са вре ме ни ци би ли су све сни не пре ци зно сти 
ста ти стич ких по да та ка. У уво ди ма по пи са об ра ди вих по вр ши на, при ре ђи ва чи су ис ти ца ли 
да је при ку пља ње по да та ка оте жа ва ла бо ја зан се ља ка да ће по пи сни ре зул та ти би ти осно ва 
за опо ре зи ва ње, да су по пи се оба вља ли не струч ни љу ди и при том ни су вр ше ни пре ме ри. 
Све то ука зу је да при ку пље ни ста ти стич ки по да ци ни су би ли тач ни. Ипак, бар оквир но, они 
ука зу ју на ста ње шум ског по кри ва ча у од ре ђе но вре ме. Пре ма: „По пис об ра ђе не зе мље 1889”, 
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би ло у су прот но сти са по тре ба ма ра сту ћег ста нов ни штва за но вим об ра ди-
вим по вр ши на ма.29

Та бе ла 1. Про це не по вр ши на под шу ма ма и уде ла по вр ши на под шу ма ма у 
Ср би ји 1885–1907.30

Го ди на По вр ши на под шу ма ма (km2) Удео у по вр ши ни Ср би је (%)
1885. 9.560,96 19,79
1897. 4.812,14 9,96
1903. 7.227,90 14,96
1904. 8.761,09 18,14

1905.
8.450,0731 17,49
15.17032 31,04

1906. 9.008,31 18,65

Си ме у но вић је сма трао да су об ра ди ве по вр ши не од не ле пре ва гу над 
шу ма ма до по чет ка 1870-их го ди на и то је про су дио на осно ву ра ста ста нов-
ни штва.33 Су де ћи пре ма на во ди ма Ко сте Б. Ђор ђе ви ћа, јед ног од ау то ра 
чла на ка у Те жа ку 1882. го ди не, у не ким обла сти ма шу ме су и ра ни је ис кр-
че не: „У на шој пак зе мљи [Србији] тек од пре два је сти ну го ди на по че ла се 
у по не ким кра је ви ма ја вља ти оску ди ца у др ве ту за го ри во и гра ђу, а од 1875. 
ско ро по свим кра је ви ма, ко ји су уда ље ни ји од ве ли ких пла ни на, из узро ка 
то га што се шу ме су ви ше про ре ђу ју и кр че и он да где не би тре ба ло, где је 
зе мљи ште ло ше и чи сто шум ско”.34 Ђор ђе ви ћев на вод по твр ђу је да се де фо-
ре ста ци ја ни је у свим обла сти ма од ви ја ла истим тем пом, већ је за ви си ла од 
ра ста ста нов ни штва. Слич не за кључ ке из не ли су и дру ги ау то ри чла на ка у 
Те жа ку. Ме ђу тим, са мо Ђор ђе вић бли же од ре ђу је ка да су за по че ле по сле-
ди це де фо ре ста ци је у Ср би ји. И по ред то га што су ста ти стич ки по да ци не-

I–II; „По пис об ра ђе не зе мље у Кра ље ви ни Ср би ји 1893. го ди не”, Ста ти сти ка Кра ље ви не 
Ср би је IX, Бе о град 1897, I–II; „Ста ти сти ка зе мљо рад ње и же тве ног при но са у Кра ље ви ни 
Ср би ји за 1900. го ди ну”, Ста ти сти ка Кра ље ви не Ср би је XVI II, Бе о град 1903, I; „Ста ти-
сти ка зе мљо рад ње и же тве ног при но са у Кра ље ви ни Ср би ји за 1901. го ди ну”, Ста ти сти ка 
Кра ље ви не Ср би је XXV, Бе о град 1904, I; „Ста ти сти ка зе мљо рад ње и же тве ног при но са у 
Кра ље ви ни Ср би ји за 1902. го ди ну”, Ста ти сти ка Кра ље ви не Ср би је XXVII, Бе о град 1906, 
II; „Ста ти сти ка зе мљо рад ње и же тве ног при но са у Кра ље ви ни Ср би ји за 1904. го ди ну”, 
Ста ти сти ка Кра ље ви не Ср би је XXXI, Бе о град 1913, I–II.

29 По шу мља ва ње је био скуп про цес за чи је спро во ђе ње ни је би ло до вољ но аде кват но 
об у че ног осо бља. За то је по шу мља ва ње, ако га је и би ло, би ло ло кал ног ка рак те ра, a не си-
сте мат ско, и нај че шће је би ло вр ше но у ци љу раз гра ни че ња има ња и оп штин ских ата ра. 
Пре ма: „Из ве штај о ра ду шу мар ског оде ље ња”, 125–127; Ј. М. Је кић, При ло зи, 52–55.

30 Ј. М. Је кић, При ло зи, 21–23; „Из ве штај о ра ду шу мар ског оде ље ња”, 8–9; „Шу мар ство 
1903”, 265; „Шу мар ство 1904”, 285; „Шу мар ство 1905”, 277; „Шу мар ство 1906”, 277; „Шу мар-
ство 1907. и 1908”, 302–303; „По пис об ра ђе не зе мље 1889”, VI; „По пис об ра ђе не зе мље 1897”, 
362–367.

31 „Шу мар ство 1905”, 277.
32 „Из ве штај о ра ду шу мар ског оде ље ња”, 8–9.
33 Д. С. Си ме у но вић, н. д., 123.
34 К. Б. Ђор ђе вић, „При вред нич ки по глед на упо тре бу шу ма”, 21.
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си гур ни, нај ве ро ват ни је је око пе ти на срп ске те ри то ри је би ла по шу мље на 
по чет ком XX ве ка.35

По че ци еко ло шких и ло кал них кли мат ских про ме на у Ср би ји си гур но 
су ва ри ра ли од обла сти до обла сти. Они су за ви си ли од гу сти не на се ље но-
сти, од но сно од ин тен зи те та кр че ња шу ма ко јим је рас ту ће ста нов ни штво 
обез бе ђи ва ло но ве об ра ди ве по вр ши не. Ау то ри чла на ка у Те жа ку и ка сни-
ја ли те ра ту ра са гла си ли су се о то ме да су се еко ло шке и ло кал не кли мат ске 
про ме не по че ле ја вља ти од 1860-их у од ре ђе ним обла сти ма и да су на ста ви ле 
да се ја вља ју у дру гим обла сти ма до сре ди не 1870-их.36 Про ме не су се ве ро-
ват но нај пре по че ле осе ћа ти у до ли на ма ре ка на се ве ру Ср би је, за тим у до ли-
на ма ре ка у уну тра шњо сти. Не при сту пач не пла ни не нај ка сни је су кр че не, са мим 
тим на њи ма су се по след њим мо гле осе ти ти и по сле ди це де фо ре ста ци је.

Не ма сум ње да су и се ља ци при ме ти ли еко ло шке про ме не и ло кал не 
кли мат ске про ме не јер је кли ма ути ца ла на њи хо ву сва ко дне ви цу, по што су 
по љо при вред не ра до ве оба вља ли у за ви сно сти од вре мен ских при ли ка. Ме-
ђу тим, они ни су би ли све сни узро ка тих про ме на. Ми ха и ло Ри знић, учи тељ 
у Пр ћи ло ви ци и члан Срп ског по љо ри вред ног дру штва, у јед ном од сво јих 
до пи са Те жа ку ова ко је опи сао вре мен ске при ли ке и за чу ђе ност се ља ка због 
њих: „Ки ше у овом кра ју ни је би ло већ ви ше од ме сец да на. Сем тога[,] ду ва ју 
ја ко и ветрови[,] те се зе мља су ши и вла ге све ви ше не ста је. За сад се још до бро 
оре; али ако су ша ова ко и да ље по тра је, би ће те же за рад, а ни ца ње по се ја ног 
се ме на за доц ни ће. Ка ко ко је го ди не, ки ше је све ре ђе у овом кра ју. Се ља ци се 
чу де и пи та ју: шта ли је то? а ни ка ко не ће да ве ру ју, да су они са ми ки шу са 
сво јих по ља оте ра ли и ве тр о ве на ма ми ли, са ти ру ћи ону див ну шуму око: Ђу-
ни са, Шу ма тов ца и Ја стреп ца”.37 Као учи тељ, Ри знић је мо рао би ти у сва ко-
днев ном кон так ту са се ља ци ма и због то га сма тра мо да је до бро уо чио чи ње-
ни цу да се о ско ста нов ни штво ни је раз у ме ло узро ке про ме на у ло кал ној кли ми. 

Члан ке об ја вљи ва не у Те жа ку сма тра мо до брим по ка за те љем на ме ре 
да се се ља штво, као нај број ни ји део дру штва и ујед но онај део дру штва који 
је нај ви ше до при но сио обе шу мља ва њу, упо зо ри на ра зор не по сле ди це тог 
про це са. Те жак је сва ка ко био и је ди ни лист у ко јем су мо гли би ти об ја вљи-
ва ни члан ци ко ји су се ти ца ли еко ло ги је. Дру гог, од но сно при клад ни јег 
ча со пи са за те му еко ло ги је ни је ни би ло у Ср би ји у XIX ве ку. Упр кос тру ду 
Ре дак ци је ча со пи са, ко ја је би ла спрем на да об ја вљу је члан ке о ва жном дру-
штве ном про бле му, и ау то ра, ко ји су ра ди скре та ња па жње јав но сти на уо че не 
про бле ме слич не по ја ве пра ти ли и у дру гим зе мља ма, сум ња мо да је до осве-
шћи ва ња се ља ка о по сле ди ца ма де фо ре ста ци је за и ста и до шло, јер нај ве ћи 
део се ља ка ни је био упо знат са ра дом Срп ског по љо при вред ног дру штва.38 

35 Иа ко по да так од 15.170 km2 из Из ве шта ја ми ни стру на род не при вре де за 1905. ука-
зу је да је тре ћи на те ри то ри је Кра ље ви не Ср би је би ла под шу ма ма, он су ви ше од сту па и од 
ра ни јих и од ка сни јих по да та ка о по шу мље но сти да би био та чан.

36 К. Б. Ђор ђе вић, „При вред нич ки по глед на упо тре бу шу ма”, 21; Д. С. Си ме у но вић, 
н. д., 132.

37 Ми ха и ло С. Ри знић, н. д., 270–271.
38 Се ља ци Бе о град ског окру га, у ко јем је би ло се ди ште са мог Дру штва и где су се 

из во ди ли опи ти на оглед ном до бру у Топ чи де ру, ни су би ли све сни по сто ја ња Дру штва и 
пет на ест го ди на на кон ње го вог осни ва ња. Пре ма: АС, МНП–З, 1885, ф. III, Р. 52.
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Упо зо ре ња о штет но сти обе шу мља ва ња до ла зи ла су до се ља ка за ла га њем ло-
кал них ак ти ви ста као што је био Ри знић.39 Чак и ка да је имао ко да об ја сни 
се ља ци ма за што је до ла зи ло до не у год них про ме на у њи хо вој око ли ни, они 
су та об ја шње ња те шко мо гли схва ти ти због не до стат ка ме та ког ни тив них спо-
соб но сти, ко ји је код се ља ка био вр ло ве ро ва тан, а је дан је од ва жних пред-
у сло ва за раз у ме ва ње ве зе из ме ђу обе шу мља ва ња и про ме на око ли не.

Ути ца ји про пи са о шу ма ма би ли су јед на ко сла би. До 1872. го ди не, 
про пи си о шу ма ма ре гу ли са ли су усло ве под ко ји ма је др ве ће мо гло би ти 
се че но. Под за бра ном се че ња у по чет ку су би ла са мо жи ро род на ста бла, не-
о п ход на за уз гој сви ња.40 Ау то ри чла на ка у Те жа ку за кљу чи ли су да се 
ва жност шу ма ни је пре по зна ла, јер их је би ло у оби љу, па се, пре ма то ме, 
ни је осе ћа ла ни по тре ба да се она за и ста за шти ти.41 Ве ли ке по пла ве из 1871. 
до при не ле су осве шћи ва њу, ба рем за ко но да ва ца и чи нов ни ка, и раз у ме ва њу 
не га тив них по сле ди ца де фо ре ста ци је. Од та да се зва нич но те жи ло да се шу ме 
за шти те од пре ко мер не се че, на ро чи то на ме сти ма где су већ би ле рет ке и 
на ме сти ма скло ним еро зи ји, ка ко би се ти ме и ста нов ни штво за шти ти ло од 
по пла ва. Ме ђу тим, им пле мен та ци ја про пи са до не тих 1872. и 1873, ни је по-
стиг ну та.42 По след њи пут у XIX ве ку шу мар ство је ре гу ли са но Шум ским 
за ко ном из 1891. го ди не. Пре ма За ко ну из 1891. пред ви ђе но је тач но утвр ђи-
ва ње гра ни ца шу ма у по се ду раз ли чи тих прав них (др жа ва, оп шти не и ма-
на сти ри) и фи зич ких ли ца и де фи ни са не су ду жно сти вла сни ка у по гле ду 
одр жа ва ња шу ма. Ипак, до 1938. го ди не ни је оства рен пред у слов за при ме ну 
За ко на из 1891, јер до та да шња пре ме ра ва ња шу ма, пре ма Си ме у но ви ће вом 
ми шље њу, ни су би ла ква ли тет но из ве де на ни до вољ но об у хват на.43

Је дан од по ка за те ља не е фи ка сно сти про пи са и за ко на ко ји су се од но си-
ли на шу мар ство су и Те жа ко ви члан ци. Ка ко је вре ме од ми ца ло, об ја вље ни 
члан ци о штет но сти де фо ре ста ци је би ли су број ни ји. То ком 1870-их об ја вље-
на су са мо три члан ка на ову те му. Дво стру ко ви ше, од но сно шест чла на ка, 
об ја вље но је то ком на ред них де сет го ди на. Ау то ри су осе ћа ли по тре бу да 
упо зо ре на не га тив не по сле ди це обе шу мља ва ња, ко је су се пре ма њи хо вом 
ми шље њу мо гле спре чи ти до но ше њем оштри јих или до след ни јом при ме ном 
по сто је ћих про пи са. Са мо два члан ка об ја вље на су то ком деведесетих годи-
на XIX века, пре ци зни је 1891. и 1894. го ди не. Од ка ко је 1891. до нет За кон о 
шу ма ма при сту пи ло се пре ме ру и утвр ђи ва њу вла сни штва шу ма. Ве ро ват но 

39 Иа ко срп ски се ља ци ни су би ли скло ни екс пе ри мен ти са њу, Ри знић је успе вао да их 
убе ди да ку пе но ве по љо при вред не спра ве и увр сте но ве кул ту ре у свој пло до ред, од но сно 
имао је из ве стан ути цај на њих. Пре ма: Ла зар М. Мар ти но вић, Ми ха и ло С. Ри знић, „Из ве штај 
о ра ду и ста њу по дру жи не Мо рав ске за год. 1891”, Те жак 3–4 (26. ја ну ар 1892), 31–32.

40 Ви ше о шум ским уред ба ма у: Урош Стан ко вић, „До но ше ње и са др жи на уред бе о 
шу ма ма од 1857. го ди не”, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 3 (2012), 401–414; 
Исти, „До но ше ње и са др жи на шум ске уред бе (1861)”, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та 
у Но вом Са ду 3 (2015), 1321–1336; Исти, „Уред ба о се чи шу ме и је дан при мер ње не при ме не 
у прак си”, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 3 (2011), 759–778.

41 Д. Б. Ђор ђе вић, н. д., 46–47; К. Б. Ђор ђе вић, „При вред нич ки по глед на упо тре бу 
шу ма”, 18; С. Ма чај, н. д., 4 (25. март 1869), 48.

42 M. Sa mar džić, M. Beš lin, “De fo re sta tion of the Prin ci pa lity of Ser bia, 1830–1878: Over-
vi ew”, 6.

43 Д. С. Си ме у но вић, н. д., 128.
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је да је па жња по је ди на ца, до та да мо ти ви са них за пи са ње о де фо ре ста ци ји, 
еко ло ги ји и кли ми, од по чет ка пре ме ра ва ња би ла усме ре на на овај про блем 
као пред у слов за ис пу ње ње За ко на из 1891.44 Узрок спо рог вр ше ња пре ме ра 
шу ма би ло је си ро ма штво Ср би је – не до ста ја ла су ма те ри јал на сред ства и 
об у че ни струч ња ци. Си ро ма штво ста нов ни штва је, пре ма ми шље њу не ких 
од пи са ца Те жа ко вих чла на ка, усло ви ло да се шу ме од стра не се ља ка ко ри-
сте, а од стра не др жа ве по сма тра ју као до пун ски из вор при хо да. За то су не ки 
сма тра ли да ма њак кон тро ле над се чом шу ма ни је био са мо по сле ди ца не-
до стат ка шу ма ра, већ и на ме ран, јер је то би ла ме ра за по сти за ње со ци јал ног 
ми ра, по што су про да јом др ва се ља ци до пу ња ва ли сво је при хо де.45 
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44 Д. Б. Ђор ђе вић, н. д., 48; К. Б. Ђор ђе вић, „При вред нич ки по глед на упо тре бу шу ма”, 
21; Ј. М. Је кић, „Да се и на ше шу ме не за бо ра ве”, 161; Д. М. Ру жић, н. д., 24 (16. јун 1891), 
206; В. С. Бог да но вић, н. д., 42 (18. ок то бар 1880), 415. 

45 В. С. Бог да но вић, н. д., 42 (18. ок то бар 1880), 415; Д. Б. Ђор ђе вић, н. д., 48. Ве ћи на 
срп ских се ља ка по се до ва ла је има ња ма ња од 5 ha. Та ква има ња, пре ма ан ке ти ра ђе ној у 
пе ри о ду 1910–1912, ства ра ла су ве ће рас хо де од при хо да, па су до дат ни из во ри при хо да били 
од из у зет ног зна ча ја. Пре ма: Ми ха и ло Авра мо вић, На ше се љач ко га здин ство, Бе о град 1928, 
35, 39; Holm Sund ha us sen, Hi sto rische Sta ti stik Ser bi ens 1834–1914: Mit europäischen Ver gle ic hs-
da ten, München 1989, 223.



55

Ho we ver, im ple men ting strict re gu la ti ons co uld not be do ne due to lack of ma te rial and hu man 
re so ur ces (no sur vey was ma de and the re was a lack of staff). So me al so be li e ved that a re-
stric tion of wo od cut ting wo uld lead to so cial di scon tent.

KEYWORDS: Ser bia, 19th cen tury, pre in du strial pe riod, eco logy, me soc li ma te, de fo-
re sta tion, Te žak
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ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

М р  С н е  ж а  н а  И Л И Ћ
Но ви Сад, Ср би ја
sne za i lic @ne o bee.net 

РИ СТО РА ДУ ЛО ВИЋ О ОД НО СИ МА СР БА, ХР ВА ТА  
И МУ СЛИ МА НА ПО ЧЕТ КОМ XX ВЕ КА

СА ЖЕ ТАК: Ри сто Ра ду ло вић, на ци о нал ни и кул тур ни рад ник, искре но 
се за ла гао за са рад њу и на род но је дин ство Ср ба, Хр ва та и му сли ма на у Бо сни 
и Хер це го ви ни и оства ре ње ју го сло вен ске иде је али је, та ко ђе, упо зо ра вао на 
по тре бу за шти те срп ских ин те ре са. Ње го ва опре зност је про ис ти ца ла из стра-
ха због за ла га ња хр ват ских по ли ти ча ра да се Бо сна и Хер це го ви на при кљу чи 
Хр ват ској. Из истих раз ло га по вре ме но је кри ти ко вао и де ло ва ње по ли ти ча ра 
Срп ско-хр ват ске ко а ли ци је и ње ну по ли ти ку за ко ју је сма трао да је, на мо мен-
те, су ви ше по пу стљи ва пре ма не ким хр ват ским и ау стро у гар ским ци ље ви ма, 
као што је три ја ли стич ко уре ђе ње Ау стро у гар ске мо нар хи је. Ри сто Ра ду ло вић 
је, као и це ла гру па око ли ста На род, че сто оштро кри ти ко вао пи са ње ли ста 
Ср бо бран, нај зна чај ни јег срп ског ли ста у Хр ват ској.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Бо сна и Хе р це го ви на, Ср би, Хр ва ти, му сли ма ни, по-
ли ти ка, пу бли ци сти ка, ју го сло вен ство

Ри сто Ра ду ло вић ро ђен је 17. апри ла 1880. го ди не у Мо ста ру.1 Од де тињ-
ства је био сла бог здра вља а у сту дент ским да ни ма раз бо лео се од ту бер ку-
ло зе, од че га је и умро у три де сет пе тој го ди ни жи во та. И по ред сла бог здра-
вља од ра не мла до сти био је ак ти ван у на ци о нал ној и кул тур ној бор би. Ри сто 
Ра ду ло вић је основ ну шко лу за вр шио у род ном гра ду, а 1891. го ди не упи сао 
је тр го вач ку шко лу. Мо стар ску гим на зи ју упи сао је 1893. го ди не. У кул тур ној 
и на ци о нал ној бор би имао је уз о ре у де ло ва њу Све то за ра Ћо ро ви ћа, Јо ва на Ду-
чи ћа и Алек се Шан ти ћа. Вас пи та ван је у ду ху не тр пе љи во сти пре ма Ау стро-
у гар ској. Уче ство вао је у ђач ким де мон стра ци ја ма при до че ку на род них во ђа 
Ср ба 1897. го ди не. Због то га је из ба чен из Мо стар ске гим на зи је. Шко ло ва ње 
је на ста вио у гим на зи ји у Сла вон ској По же ги. Сту ди је ро ма ни сти ке за вр шио 
је 1906. го ди не у Бе чу. На сту ди ја ма се укљу чио у по ли тич ки рад. Го во рио 
је ита ли јан ски, фран цу ски, не мач ки и ру ски је зик.

1 Пе ро Сли јеп че вић, „Ри сто Ра ду ло вић – жи вот и рад”, Рас пра ве и члан ци: Ри сто Ра-
ду ло вић (у ре дак ци ји и с пред го во ром Пе ре Сли јеп че ви ћа), Бе о град 1940.
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По завр шет ку сту ди ја вра ћа се у род ни Мо стар и укљу чу је у ак тив ну 
на ци о нал ну и кул тур ну бор бу Ср ба у Мо ста ру. Био је оштар кри ти чар ау стро-
у гар ске по ли ти ке у Бо сни и Хер це го ви ни. Бо рио се за ау то но ми ју Бо сне и 
Хер це го ви не у Ау стро у гар ској, за што ин тен зив ни ји кул тур ни и при вред ни 
раз вој Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни. За ла гао се за по бољ ша ње обра зо ва ња 
и по ло жа ја свих сло је ва ста нов ни штва. На ро чи то је ис ти цао по тре бу укљу-
чи ва ња се ља ка у кул тур ни и по ли тич ки жи вот зе мље, јер су чи ни ли ве ћи ну 
ста нов ни штва Бо сне и Хер це го ви не. У сво јој ка ри је ри по ред по ли тич ких 
нај ви ше се ба вио со ци јал ним и ег зи стен ци јал ним пи та њи ма. Бо рио се за 
пре ва зи ла же ње не спо ра зу ма и са рад њу Ср ба, Хр ва та и му сли ма на. Иако 
при ста ли ца ју го сло вен ске иде је, био је све стан да у про це су при бли жа ва ња 
Ср ба, Хр ва та и му сли ма на има мно го те шко ћа ко је су усло вље не исто риј ским 
при ли ка ма и стра ним ути ца ји ма. Ње го во ста но ви ште би ло је да, пре не го 
што до ђе до оства ре ња ју го сло вен ског ује ди ње ња, тре ба пр во оја ча ти срп ски 
на род и по сти ћи ње го во је дин ство на свим по љи ма.

Био је је дан од осни ва ча и уред ник чу ве ног мо стар ског ли ста На род, ко ји 
је осно ван 1907. го ди не. Уче ство вао је и у осни ва њу по ли тич ке гру пе оку пље-
не око овог ли ста. Због стро ге цен зу ре и фи нан сиј ских про бле ма из да ва ње 
ли ста пре ме ште но је у Са ра је во. Те го ди не отишао је на опо ра вак у са на то-
ри јум у Швај цар ској. Од мах на кон опо рав ка укљу чио се у ак тив ну по ли тич ку 
бор бу про тив анек си је Бо сне и Хер це го ви не. У пе ри о ду од но вем бра 1908. до 
пред крај 1909. го ди не, оби ла зио је европ ске пре сто ни це – Па риз, Лон дон и 
Пе тро град, ка ко би уло жио про тест про тив анек си је.

То ком 1910. го ди не Ра ду ло вић се, по сле де ли мич но успе шне по ли тич ке 
ак ци је, вратио у Са ра је во те је по стао уред ник ли ста На род. За лист је ве о ма 
ин тен зив но пи сао. Не ке сво је члан ке пи сао је и под псе у до ни мом. Углав ном 
се ба вио по ли тич ким, на ци о нал ним и со ци јал ним али и кул тур ним и про-
свет ним пи та њи ма. Као на уч ни рад ник ба вио се из у ча ва њем со ци о ло ги је и 
ан тро по ло ги је. По ред ли ста На род пи сао је и у ли сто ви ма Пре глед, Срп ска 
ри јеч и Про свје та. Уре ђи вао је и Про свје тин ка лен дар за го ди не 1911, 1912, 
1913. и 1914. а би ло му је по ве ре но и уре ђи ва ње ка лен да ра за 1915. го ди ну, ко ји 
због ра та ни је иза шао. Пре во дио је с ита ли јан ског и фран цу ског а пи сао је 
и књи жев не кри ти ке. Ве ро вао је да је по треб но ја ча ње на ци о нал ног је дин-
ства и ја ча ње мо рал них ква ли те та Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни на свим 
по љи ма на ци о нал ног жи во та.

По ред ак тив ног на ци о нал ног ра да Ри сто Ра ду ло вић је с ве ли ком на уч-
ном по све ће но шћу из но сио те мељ не ана ли зе бо сан ско-хер це го вач ких, али 
и раз ви је них европ ских дру шта ва. Бо рио се за по бољ ша ње по ло жа ја си ро-
ма шних сло је ва у Бо сни и Хер це го ви ни. Ин си сти рао је, као и оста ли при-
пад ни ци по ли тич ке гру пе око На ро да, на пра вед ном спро во ђе њу аграр не 
ре фор ме што је сма трао из у зет но бит ним пи та њем за по бољ ша ње по ло жа ја 
Ср ба у БиХ.

Са ра ђи вао је с мно гим углед ним кул тур ним рад ни ци ма и по ли ти ча ри-
ма, ка ко у Бо сни и Хер це го ви ни та ко и у оста лим срп ским и ју го сло вен ским 
зе мља ма, на пр вом ме сту у Кра ље ви ни Ср би ји. Сво је са рад ни ке мо ти ви сао 
је на рад јер је и сâм мно го ра дио и по ред те шке бо ле сти. Био је не рет ко и 
ве о ма кри ти чан пре ма њи ма јер ни су мо гли да ис пра те ње гов тем по ра да.
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Од мах по сле из би ја ња Пр вог свет ског ра та Ра ду ло вић је про те ран из 
Са ра је ва и вра тио се у род ни град. Као ис так ну ти кул тур ни и по ли тич ки 
рад ник ухап шен је већ кра јем 1914. го ди не. По след ње да не про вео је у ло го ру 
у Ара ду. Умро је 20. фе бру а ра 1915. го ди не. Ње го ви зем ни оста ци пре не ти 
су у Мо стар 19. фе бру а ра 1922. го ди не и са хра ње ни у по ро дич ну гроб ни цу.2

Ри сто Ра ду ло вић био је је дан од нај и стак ну ти јих ин те лек ту а ла ца сво га 
вре ме на. Био је нај мла ђи али нај у спе шни ји уред ник ли ста На род, јед ног од 
нај зна чај ни јих ли сто ва код Ср ба у БиХ. С ве ли ком па жњом ана ли зи рао је 
од но се Ср ба, Хр ва та и му сли ма на. Био је при ста ли ца ју го сло вен ске иде је и 
збли жа ва ња Ср ба, Хр ва та и му сли ма на, али је ука зи вао и на по тре бу за шти те 
њи хо вих ин те ре са. Из тог раз ло га вред но је ана ли зи ра ти ње го ве ста во ве о 
од но си ма Ср ба, Хр ва та и му сли ма на по чет ком два де се тог ве ка.

СТА ВО ВИ О ПРО ЦЕ СУ ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊА  
СР БА, ХР ВА ТА И МУ СЛИ МА НА

Ри сто Ра ду ло вић се за ла гао за је дин ство Ср ба и Хр ва та али на пр вом 
ме сту уз бор бу за ин те ре се срп ског на ро да. Пре ма све до че њу Пе ре Сли јеп-
че ви ћа ис ти цао је „пр во, да се за ту ве ли ку иде ју тре ба при пре ма ти; дру го, 
да је она са мо пра знич на фра за све док се ми ни у свом пле ме ну ни ме ђу 
ста ле жи ма ни смо на у чи ли со ли дар но сти; тре ће, рад на је дин ству тре ба учи-
ни ти ови сним од јед на ких ме то да и ци ље ва, и док се ја сно не спо ра зу ме мо 
о др жав ном ује ди ње њу, не тре ба гу би ти вре ме на пра зан го вор; че твр то, Раду-
ло вић је тај про блем по сма трао под углом Спен се ро ве ин те гра ци је и ди фе рен-
ци ја ци је: иде ја је дин ства ја вља се по вре ме но, кад се осе ти као со ци о ло шка и 
на род на по тре ба; обр ну то, кад исто риј ски мо ме нат за тра жи скрај њу при бра ност, 
пле ме се увла чи у се бе. По ње му циљ мо же би ти са мо пот пу но сло бод на др жа-
ва, ван Ау стро-Уга р ске; да кле, и ме то де не сме ју би ти опор ту ни стич ке”.3

Ри сто Ра ду ло вић је у свом ра ду и као по ли ти чар, а на ро чи то као ана ли-
ти чар по ли тич ких при ли ка, и со ци о лог, из у зет но ве ли ку па жњу по све ћи вао 
од но си ма из ме ђу Ср ба, Хр ва та и му сли ма на у Бо сни и Хе р це го ви ни и Ау стро-
у гар ској мо нар хи ји у це ли ни. Па жљи во је ана ли зи рао њи хов раз вој ка ко у 
свом вре ме ну та ко и кроз исто ри ју, тј. исто риј ске при ли ке ко је су их усло вља-
ва ле. Мно го се ба вио на стан ком и раз во јем ју го сло вен ске иде је, на ро чи то 
ме ђу ју го сло вен ским на ро ди ма у окви ру Ау стро у гар ске мо нар хи је. Пом но 
је пра тио од нос Мо нар хи је пре ма раз во ју ове иде је. Па жљи во је ана ли зи рао 
ци ље ве ау стро у гар ске вла сти због ко јих је она у од ре ђе ним пе ри о ди ма чак 
и по др жа ва ла не ке об ли ке ре а ли за ци је ју го сло вен ског ује ди ње ња у окви ру 
Ау стро у гар ске мо нар хи је. Ука зи вао је на нај бо ље пу те ве спро во ђе ња у де ло 
ју го сло вен ске иде је, као и на од ре ђени опрез ко ји тре ба да бу де при су тан 
код Ср ба, као и код Хр ва та и му сли ма на, при ли ком спро во ђе ња ове иде је у 
де ло. Твр дио је да Ср би до не кле тре ба да се угле да ју на Хр ва те и да у за но су 

2 Јо ван Кр шић, „̓ Ри сто Ра ду ло вић, но ви нар – хе рој̓ , По во дом пре но са ње го вих ко сти ју 
из Ара да у Мо стар”, у: Јо ван Кр шић, Са бра на дје ла, I, Са ра је во 1979, 125.

3 П. Сли јеп че вић, нав. де ло, LI I I –LIV.
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спро во ђе ња иде о ло ги је на ци о нал ног је дин ства не за бо ра ве и ин те ре се сво га 
на ро да.

Ри сто Ра ду ло вић био је ве о ма кри ти чан пре ма бо сан ско-хер це го вач ком 
ка то лич ком над би ску пу Јо си пу Шта дле ру. Но, и по ред кри ти ка ње го вих 
ста во ва раз у мео је глав не раз ло ге ње го вог де ло ва ња. Ра ду ло вић је био убе-
ђен да је за Шта дле ро ву „хај ку на му сли ма не и пра во слав не”4 глав ни раз лог 
по др шка по ли ти ци Ва ти ка на а не хр ват ског на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни.5 
Био је уве рен да су сви де мо крат ски по кре ти у Евро пи има ли нај ве ћег про тив-
ни ка у Ка то лич кој цр кви. Ра ду ло вић је че сто ана ли зи рао раз ло ге Шта дле ро-
ве по др шке ау стро у гар ским вла сти ма и при са је ди ње њу Бо сне и Хер це го ви не 
Хр ват ској у окви ру Ау стро у гар ске мо нар хи је. За сту пао је став да „раз ма тра-
ња г. над би ску па о хр ват ској Бо сни, о вла ди ном про га ња њу Ср ба пра во слав-
них и о ку пље њу пот пи са за при по је ње Бо сне и Хер це го ви не Ау стро-Угар ској 
мо нар хи ји за нас су и су ви ше нео збиљ на, а да се с њи ма по за ба ви мо. То је 
про ду кат са мо фор си ра ног хр ват ства, чи ји је нај ве ћи за ступ ник над би скуп. 
Хо ће мо са мо да се по за ба ви мо са за кључ ком то га раз го во ра, са ми шље њем 
г. Шта дле ра о ау то но ми ји на ше до мо ви не. То нас ин те ре су је, јер је то ње го во 
ми шље ње ну жна по сље ди ца кле ри ка ли зма и је зу и ти зма. Сви ма је по зна то 
да је по свој Евро пи сва ки сло бо до ум ни по крет имао нај ве ће про тив ни ке 
баш у ка то лич ким свје ште ни ци ма, јер су они у сва ком сло бод ни јем по кре ту 
гле да ли су жа ва ње њи хо ве вла сти, њи хо вог ути ца ја на про свје ће ни на род.”6

И код Хр ва та, му сли ма на и Ср ба ука зи вао је на не до вољ ну ор га ни зо-
ва ност ка ко у по ли тич ком та ко и у кул тур ном и еко ном ском по гле ду, што 
оне мо гу ћа ва и сва ки об лик ква ли тет ног за јед нич ког де ло ва ња. О то ме је у 
ав гу сту 1907. го ди не пи сао у ли сту На род да „од но ша ји из ме ђу по је ди них 
вје ро и спо ви је сти мо гу се све при је на зва ти не го до бри. Ни јед на стра на не ма 
ја ке ор га ни за ци је, ко ја би мо гла сту пи ти у спо ра зум и ство ри ти јед ну ја ку 
ор га ни за ци ју, ко ја би би ла у ин те ре су свих еле ме на та у зе мљи. Сва ка да на-
шња ак ци ја ра ђа се мо мен тал но, без ду бо ког раз ми шља ња, без си сте ма.”7 
Упо зо ра вао је на то да се ре ше ње срп ско-хр ват ских од но са, као и про блем 
по сти за ња ју го сло вен ског на род ног је дин ства мо ра ре ша ва ти као део ре ше ња 
срп ског пи та ња у Ау стро у гар ској мо нар хи ји. Ис ти цао је да по ли тич ка гру па 
око ли ста На род сма тра про блем од но са Ср ба и Хр ва та, као и про блем ју го-
сло вен ског на род ног је дин ства у Ау стро у гар ској – „као при род ну по сле ди цу 
пра вил ног ри је ше ња срп ског пи та ња. За то на гла ша ва мо да срп ски про блем 
тре ба рје ша ва ти све стра но, и у ци је ло сти, а не дје ло мич но, ра ди то га оста-
је мо као и до са да, на ста но ви шту ав то но ми је на ше до мо ви не.”8

Ри сто Ра ду ло вић је био убе ђен да је за по бољ ша ње по ло жа ја Ср ба у Бо-
сни и Хер це го ви ни, као и за по бољ ша ње од но са с му сли ма ни ма и Хр ва ти ма 

4 Ри сто Ра ду ло вић, „Над би скуп Шта длер о Бо сни”, На род, 41, 15. сеп тем бра 1907, 1; 
Ри сто Ра ду ло вић, Иза бра ни ра до ви (одг. уред ник М. По па дић), Са ра је во 1988, 159.

5 Исто, 1; Р. Ра ду ло вић, нав. де ло, 159–160.
6 Исто, 1; Р. Ра ду ло вић, нав. де ло, 159–160.
7 Ри сто Ра ду ло вић, „На ше ста ње”, На род, 34, 22. ав гу ста 1907, 1; Р. Ра ду ло вић, нав. де ло, 

57.
8 Ри сто Ра ду ло вић, „На ше ста но ви ште”, На род, 138, 22. ок то бра 1907. (4. но вем бра 1911), 

1; Р. Ра ду ло вић, нав. де ло, 67.
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нео п ход но ја ча ти на род ну кул ту ру, сна гу и мо рал. Твр дио је да у са вре ме ном 
по ли тич ком и кул тур ном де ло ва њу тре ба пра вил но ускла ди ти са вре ме ну 
кул ту ру и де мо кра ти ју с на род ном тра ди ци јом. Кри ти ко вао је пре ви ше по-
пу стљи во по да нич ко по на ша ње Хр ва та и му сли ма на у Бо сни и Хер це го ви ни 
пре ма ау стро у гар ским вла сти ма, али је то прав дао ни жим сте пе ном раз во-
ја њи хо ве по ли тич ке кул ту ре у од но су на по ли тич ку кул ту ру Ср ба у Бо сни 
и Хер це го ви ни. Ука зи вао је на то да су бо сан ско-хер це го вач ки по ли ти ча ри 
„жр тва оп штег не кул тур ног ста ња у на шој др жа ви. Сит но по ли тич ко тр ве ње 
спо ља шњи су зна ци те сла бо сти. Му сли ма ни и ка то ли ци не ма ју ни тра ди-
ци је ни кул ту ре, они су, да кле, не ко ли ко сте пе ни ца ни же од пра во слав них. 
И то се осје ћа у да на шњем Са бо ру, гдје се му сли ма ни и ка то ли ци, без скру-
пу ла оне уну тра шње гри же са ве сти, иден ти фи ку ју са вла ди ном по ли ти ком, 
док јој се пра во слав ни од у пи ру – по пу шта ју ћи.”9

У ана ли за ма Ра ду ло вић је упо зо ра вао на по тре бу оба зри во сти ко ја је 
не о п ход на Ср би ма при ли ком спро во ђе ња иде о ло ги је на ци о нал ног је дин ства. 
Из но сио је те зу да Ср би, као и Хр ва ти, тре ба да во де ра чу на о очу ва њу сво-
јих ин те ре са при ли ком спро во ђе ња по ли ти ке на род ног је дин ства. Пре ма ње-
го вом ми шље њу Ср би и Хр ва ти тре ба пр во да мак си мал но оја ча ју свој кул-
тур ни, на ци о нал ни и еко ном ски по ло жај, па тек он да да пре ђу на оства ре ње 
иде о ло ги је на ци о нал ног је дин ства.10 Ра ду ло вић се за ла гао за за во ђе ње „де-
мо кра ти зма и сло бо до ум но сти у упра ви, а оста ло све пре пу шта мо вре ме ну 
и оном со ци о ло шком за ко ну. С то га ста но ви шта по ла зе ћи, ми не да је мо име-
ни ма Ср бин и Хр ват по себ но ет нич ко зна че ње, не го их сма тра мо хо мо ге ном 
ет нич ком ма сом, ко ја без об зи ра на то име мо же се по ли тич ки ра зно ди фе-
рен ци ра ти. До каз то му има мо у са мо стал ним и ра ди кал ним Ср би ма Тро јед-
ни це и њи хо вом од но су пре ма Хр ва ти ма. Ни ов дје у Бо сни за нас не зна че 
та име на по себ не ет нич ке гру пе, не го пре ма фак тич ном да на шњем ста њу 
дви је про тив нич ке по ли тич ке стран ке. Ми при зна је мо то име не са мо они-
ма ко ји се бе на зи ва ју Хр ва ти ма не го ра до до пу шта мо да ће се све оне до са да 
огр ом ном ве ћи ном на ци о нал но не свје сне ка то лич ке ма се тог на шег бос-херц. 
сла вен ског кон тин ген та на зи ва ти Хр ва ти ма.”11 Ри сто Ра ду ло вић ис ти цао је 
да Ср би у Бо сни и Хер це го ви ни у скла ду с прин ци пом „по ма га ња те срп-
ско-хр ват ске кул тур не и по ли тич ке ин те гра ци је, ми смо и му сли ман ски дио 
ста нов ни штва Бо сне свој ски пот по мо гли у по чет ку ње го ва кул тур ног и по-
ли тич ког ра да по сли је оку па ци је.”12 Из нео је те зу да су Ср би но си о ци иде је 
ју го сло вен ске ин те гра ци је на под руч ју Бо сне и Хер це го ви не. Кон ста то вао 
је да „Ср би као но си о ци иде је те ин те гра ци је од то га не ма ју ди рект но ни шта, 
али им је ве лик ин ди рект ни до би так што ће му сли ма ни по ди ћи кул тур но 
свој дио на ше га на ро да и про же ти га де мо кра ти змом и ли бе рал но шћу. Но си-
о ци гор ње иде је на рав но да мо ра ју те жи ти да и тре ћи, ка то лич ки дио ста нов-
ни штва Бо сне при о не уз ту иде ју и због то га би свом сво јом ин те лек ту ал ном 

9 Ри сто Ра ду ло вић, „Но ви курс”, Пре глед, 4–5, 15. ма ја 1912, 171–172; Р. Ра ду ло вић, нав. 
де ло, 70–71.

10 Ри сто Ра ду ло вић, „Рад на кул ту ри”, Ка лен дар Про свје та, Са ра је во 1911, 41–42.
11 Ри сто Ра ду ло вић, „Ср би и Хр ва ти”, На род, 96, 17/30. ма ја 1908, 1; Р. Ра ду ло вић, нав. 

де ло, 128.
12 Исто, 1; Р. Ра ду ло вић, нав. де ло, 128.
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и мо рал ном сна гом пот по ма га ли сва ки та кав по крет код ка то лич ког ди је ла 
док на сво је но ге не ста не, као год што су то учи ни ли код му сли ман ско га, 
јер се они сво јој иде ји оду жу ју нај бо ље он да ако без раз ли ке вје ра и дру штве-
них сло је ва пот по ма жу раз вој кул ту ре, де мо кра ти зма, ли бе рал но сти и сви-
је сти о је дин ству срп ско га и хр ват ско га на ро да и ње го вој кул тур ној, еко ном-
ској и по ли тич кој за да ћи на Бал кан ском по лу о стр ву.”13 Пи та ње зре ло сти 
срп ског на ро да и очу ва ња ње го вих на ци о нал них ин те ре са сма трао је из у-
зет но ва жним.14

Ри сто Ра ду ло вић је био убе ђен у то да је ве ли ка смет ња ју го сло вен ском 
је дин ству у Бо сни и Хер це го ви ни хр ват ско про ти вље ње бор би Ср ба и му сли-
ма на за ау то но ми ју Бо сне и Хер це го ви не у окви ру Ау стро у гар ске мо нар хи је. 
Ве ро вао је да се страх бо сан ско-хер це го вач ких Хр ва та од ау то но ми је за сни-
ва на њи хо вом стра ху од при па ја ња Бо сне и Хер це го ви не Ср би ји. За сту пао 
је став да ау то но ми ја Бо сне и Хер це го ви не ни ка ко не зна чи ње ну ин кор по-
ра ци ју у Ср би ју „и ра ди то га се бо сан ски Хр ва ти не ма ју че га пла ши ти кад 
је ри јеч о ау то но ми ји Бо сне и Хер це го ви не. Јер је та ин кор по ра ци ја Ср би ји 
не мо гућ на из два ва жна раз ло га: ни ти би то до пу стио сâм на род са сво јим 
за ступ ни штвом у На род ном Пред став ни штву, јер би се и му сли ма ни и Хр-
ва ти нај о длуч ни је про ти ви ли, ни ти би се то да ло уде си ти без по мут ње др жав-
но прав них и ме ђу на род них од но са не са мо Ср би је не го и пот пи са них си ла 
Бер лин ског Уго во ра.”15 Био је уве рен да „ми сао ју го сло вен ска мо же би ти 
во ди ља у уну тра шњој и спољ њој по ли ти ци и сло бод них и не сло бод них ју го-
сло вен ских зе ма ља, и на њој тре ба да ра де и Бо сан ци и Хер це гов ци. Сло бод-
на у пра вом сми слу ри је чи, сло бод на Бо сна омо гу ћи ће бр жи ход у ра ду на 
ју го сло вен ском је дин ству, она ће би ти жа ри ште ра да ју го сло вен ског. И за то 
сви ау тох то ни еле мен ти у Бо сни тре ба да се на ђу на за јед нич ком и спо ра зум-
ном ра ду под ло зин ком: Бо сна Бо сан ци ма. Та реч ’Бо сна Бо сан ци ма’ по вла-
чи за со бом реч Ј̓у жни Сло ве ни ује ди ни те се .̓”16 Ра ду ло вић је из нео те зу да 
„по ли ти ка ис кљу че ња и ме ђу соб ног тр ве ња ни у Бо сни не ће до не ти ко ри сти, 
као што је ни је до не ла ни у Хр ват ској: ко ри сти мо же до не ти са мо јед на по-
ли ти ка спо ра зу ма и за јед нич ког, си сте мат ског и ре ал ног ра да. Ср би у Бо сни, 
ра ди то га, тре ба ли би да не ка ко по мог ну ка то лич кој ма си да по диг не гла ву 
и да се отре се стра ха од вла де и ко ле но при клон ства пред Фра три ма и на ро-
чи то би тре ба ло да по гле да ју на мла ђе гру пе на пред них и обра зо ва них Хр-
ва та, ко ји би од мах мо гли да уђу у спа со но сни рад на сло зи Ср ба и Хр ва та 
у Бо сни.”17

Ри сто Ра ду ло вић је сма трао да Ср би не тре ба да бу ду су ви ше по пу стљи ви 
пре ма Хр ва ти ма а по го то во да не за по ста вља ју сво је на ци о нал не ин те ре се 

13 Р. Ра ду ло вић, „Ср би и Хр ва ти”, На род, 96, 17/30. ма ја 1908, 1; Р. Ра ду ло вић, нав. дело, 
128.

14 Пи смо Ри сте Ра ду ло ви ћа Ни ко ли Сто ја но ви ћу, 20. де цем бра 1911, Са ра је во, Ар хив 
СА НУ, инв. бр. 10.718/1.

15 Ри сто Ра ду ло вић, „Ју го сло вен ска по ли ти ка у Бо сни”, На род, 96, 17/30. ма ја 1908, 1; 
Р. Ра ду ло вић, нав. де ло, 105.

16 Исто, 1; Р. Ра ду ло вић, нав. де ло, 105–106.
17 Р. Ра ду ло вић, „Ју го сло вен ска по ли ти ка у Бо сни”, На род, 96, 17/30. мајa 1908, 1; Р. Ра-

ду ло вић, нав. де ло, 106.
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за ра чун ме ђу соб не сло ге. За ла гао се за то да Ср би не тре ба да сту па ју у отво-
ре не су ко бе са Бе чом и Пе штом у ин те ре су Хр ва та, јер ни Хр ва ти не ста вља-
ју срп ске ин те ре се ис пред сво јих. Пре ма ре чи ма Пе ре Сли јеп че ви ћа Ра ду-
ло вић је твр дио да „срп ски на род тре ба да је се бич ни ји не го што је”. Та ко је 
по во дом пр ве за јед нич ке кр ва ве де мон стра ци је ђа ка у Са ра је ву, фе бру а ра 
1912, у знак со ли дар но сти са за гре бач ком омла ди ном, спа ље на ма ђар ска за-
ста ва. „Не ма мо ра чу на”, пи ше он, „за љу бав Хр ва та, ко ји нам ниг де не по-
мо го ше, де мон стри ра ти про тив Ма ђа ра, а уга ђа ти Бе чу. На ма је дра жа пе сма 
Ко шут Ла још не го Ца рев ка, ко ју су де мон стран ти пе ва ли да по ка жу сво је 
три ја ли стич ко уве ре ње. Прет по ста вља мо и нај го ру бо сан ско хер це го вач ку 
ау то но ми ју те ри то ри јал ном бри са њу Бо сне и Хер це го ви не, као што не за бо-
ра вља мо да ни нај бо ља ау то но ми ја не мо же на до мје сти ти сло бо ду.”18

Ри сто Ра ду ло вић је че сто сум њао у искре ност хр ват ских по ли ти ча ра, 
чак и чла но ва Хр ват ско-срп ске ко а ли ци је. Ова не сла га ња би ла су усло вље-
на углав ном ти ме што су хр ват ски по ли ти ча ри, па чак и је дан део Ср ба из 
Хр ват ске, по др жа ва ли три ја ли стич ко уре ђе ње Ау стро у гар ске мо нар хи је и 
ства ра ње тре ће ју го сло вен ске је ди ни це у окви ру ње. Та тре ћа фе де рал на 
ју го сло вен ска је ди ни ца у Ау стро у гар ској об у хва та ла би Сло ве ни ју, Ис тру, 
Хр ват ску, Дал ма ци ју, Сла во ни ју и Бо сну и Хер це го ви ну. Био је убе ђен да је 
Бо сна и Хер це го ви на кључ на за ства ра ње тре ће фе де рал не је ди ни це у Ау стро-
у гар ској. Ве ро вао је да Ау стро у гар ска же ли пр во да поч не да ши ри свој ути цај 
на Бал кан пре ко еко ном ске сфе ре, у че му би Бо сна и Хер це го ви на би ла спо-
на пре ко ко је би се Мо нар хи ја про ши ри ла на Бал кан. У свом тек сту „Но ви 
курс у Бо сни и Хер це го ви ни” Ри сто Ра ду ло вић је ис ти цао да је глав на те за 
беч ких ли сто ва на кло ње них вла сти да „кад про те че, да кле, Бо сном и Хер це-
го ви ном мед и мли је ко, та да тре ба ми сли ти на д̓у бо ку ми сао Ан дра ши је ве 
бал кан ске по ли ти кеʼ т.ј. да се тра жи што чвр шћа ве за са бал кан ским зе мља-
ма, и кад оне ви де сву ље по ту и кра со ту ко ја сла ви у Бо сни и Хер це го ви ни 
– оне ће са ме па сти у на ру чај и смјер но за мо ли ти за по ни зно до пу ште ње да 
и оне бу ду усре ће не и про сви је тље не му дро шћу и упра вом a la Po ti o rek.”19 
Ови ли сто ви су пи са ли да Мо нар хи ја пре ко Бо сне и Хер це го ви не тре ба да 
про ши ри свој ути цај на Бал кан и у кул тур ном и ду хов ном по гле ду. Пре ма 
њи хо вим ста во ви ма Ау стро у гар ска тре ба да про дре на Бал кан, уз по моћ 
Бо сне и Хер це го ви не: „не са мо у ње го ву по ли тич ку и еко ном ску, већ та ко ђе 
и у ње го ву осје ћај ну сфе ру!”20

Ра ду ло вић, као и це ло куп на по ли тич ка гру па око На ро да, ни је по др жа-
вао три ја ли зам ни ти ула зак Бо сне и Хер це го ви не у ову тре ћу фе де рал ну је-
ди ни цу јер је сма трао да је то штет но за Ср бе и це лу Бо сну и Хер це го ви ну, 
пошто би се она пот чи ни ла Хр ват ској.21 Ства ра ње те тре ће фе де рал не је ди-
ни це зна чи ло би прак тич но при кљу че ње Бо сне и Хер це го ви не Хр ват ској и 
Сла во ни ји.22 Пре ма ње го вом ми шље њу, та кво уре ђе ње од го ва ра ау стро угар-
ским вла сти ма и гу ши гра ђан ска пра ва и сло бо де. Ра ду ло вић је по себ но 

18 П. Сли јеп че вић, нав. де ло, LV.
19 Cri ton, „Но ви курс у Бо сни и Хер це го ви ни”, На род, 181, 4/17. апри ла 1912, 1.
20 Исто, 1.
21 Cri ton, „На ту ра ли за ци ја Бо сне и Хер це го ви не”, На род, 182, 7/20. апри ла 1912, 1.
22 Вла ди мир Ћо ро вић, По ли тич ке при ли ке у Бо сни и Хер це го ви ни, Бе о град 2002, 204.
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кри ти чан пре ма по на ша њу во ђа Ср ба у Хр ват ској, оку пље ним око за гре бач ког 
ли ста Ср бо бран, ко ји су у то вре ме ис по љи ли свој роп ски мен та ли тет. Био 
је уве рен да и по ред свих ових окол но сти до ства ра ња три ја ли зма не ће та ко 
бр зо до ћи за то што „оства ре ње три а ли зма прет по ста вља уни ште ње угар ског 
уста ва”.23 Упо зо ра вао је на то да ова кво уре ђе ње не ће од го ва ра ти ни Хр ва ти-
ма, ни Хр ват ској а по себ но не Ср би ма у Хр ват ској иако су га они по др жа ва ли. 
Кон ста то вао је да три ја ли стич ко уре ђе ње ка кво же ле ау стриј ске вла сти не ће 
ни из да ле ка да ти ау то но ми ју ју го сло вен ској је ди ни ци ка квој се на да ју хр ват-
ски по ли ти ча ри и по ли тич ки пред став ни ци Ср ба у Хр ват ској, пред во ђе ни 
Срп ском на род ном са мо стал ном стран ком, али „се за тим иде; то нај бо ље свје-
до чи по зна ти Ау фен бер гов план за ʼпа ци фи ка ци јуʼ Уга р ске. Исто та ко до бро 
зна де мо, кад би и до шло до оства ре ња три а ли стич ке др жа ве, да она не би 
би ла ни на лик на три а ли стич ке фан та го ри је Хр ват ске стран ке пра ва и хр ват-
ско-срп ске ко а ли ци је. То би би ло не што де се то и уде ше но да што бо ље по-
слу жи ау стриј ским ин те ре си ма.”24

И по ред по вре ме них, оштрих не сла га ња с по ли ти ком Срп ске на род не 
са мо стал не стран ке пом но је пра тио њен рад и из ра жа вао по др шку оп ту же-
ним Ср би ма, углав ном ње ним ис так ну тим чла но ви ма и сим па ти зе ри ма, то ком 
тзв. „Ве ле и здај нич ког про це са” у За гре бу 1908. и 1909. го ди не и де таљ но је 
опи си вао про ме ну ат мос фе ре у За гре бу то ком овог про це са. У сво јим за па-
жа њи ма ис ти цао је да је За греб на пу ту да „сте че не за вид ну при ви ле ги ју 
ва ро ши сен за ци о нал них про це са. Би ро кра ци ја хо ће да на чи ни од ове ко кет-
не ва ро ши ко ја ужи ва у пар ко ви ма, цви је ћу и сун цу, од ње них ста нов ни ка 
пу них за гор ске до бро ћуд но сти и бон хо ми је, ко ји ужи ва ју у ʼплац му зи циʼ и 
д̓о бр ој ка пљи циʼ јед но мје сто бун тов нич ко и мр год но. Ба јо не ти и жан дар ми 
ко ји ли је но ву ку но ге, уко че ни пан ду ри са ре вол ве ри ма и но вим тор ба ма, 
ва жни и мар сов ски по ли цај ци на ко њи ма, ква ре фи зи о но ми ју ове љуп ке ва-
ро ши.”25 Го во рио је да су оп ту же ни ци од не ли по бе ду над ау стро у гар ским 
вла сти ма и њи хо вим оп ту жба ма. Био је убе ђен да је „Ве ле и здај нич ки про цес” 
учи нио „да се За греб на да ле ко раш чу је, про цес ко ји је за вр шио са ка пи ту-
ла ци јом су да.”26 Пра тио је до га ђа је по во дом не у спе лог атен та та на Слав ка 
Цу ва ја, ко ји је, 8. ју на 1912. го ди не, из вр шио омла ди нац Лу ка Ју кић.

Пре ма ста во ви ма уред ни штва ли ста Ср бо бран „при пад ност Бо сне и 
Хер це го ви не јед но је од нај ва жни јих пи та ња у окви ру срп ско-хр ват ских 
од но са, а има ло је ве ли ки зна чај и у ши рем кон тек сту европ ских до га ђа ја на 
по чет ку 20. ве ка”.27 Лист Ср бо бран ве ли ку па жњу по све ћи вао је при ли ка ма 
у Бо сни и Хер це го ви ни, на ро чи то у пе ри о ду од 1903. до 1914. го ди не, а по себ-
но у пе ри о ду то ком и по сле анек си о не кри зе и зва нич ног при па ја ња Бо сне 
и Хер це го ви не Ау стро угар ској мо нар хи ји.

Пре ма ста во ви ма ли ста Ср бо бран и Срп ске на род не са мо стал не стран ке 
оку па ци ја Бо сне и Хер це го ви не од стра не Ау стро у гар ске „оне мо гу ћи ла је 

23 Cri ton, „На ту ра ли за ци ја Бо сне и Хер це го ви не”, На род, 182, 7/20. апри ла 1912, 1.
24 Исто, 1.
25 Ри сто Ра ду ло вић, „За гре бач ки про цес”, На род, 211, 14/27. ју ла 1912, 1.
26 Исто, 1.
27 Ран ка Га шић, „Ср бо бран (1903–1914) о Бо сни и Хер це го ви ни”, Збо р ник за исто ри ју 

Бо сне и Хер це го ви не, књ. 2, (ур. Ми ло рад Еек ме чић), Бе о град 1997, 236.
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ује ди ње ње Бо сне са Ср би јом”, и од ло жи ла пи та ње ју го сло вен ског ује ди ње-
ња, па се због то га Ср бо бран не га тив но од но сио пре ма Ау стро-Угар ској упра-
ви у Бо сни и Хер це го ви ни. По ли ти ку ау стро у гар ских вла сти у Бо сни и Хер це-
го ви ни Ср бо бран је по сма трао „у све тло сти не мач ког про ди ра ња на Ис ток.”28 
Свој став про ме нио је у тре нут ку ка да је анек си ју при зна ла и Ср би ја.

Лист Ср бо бран ве ли ку па жњу по све ћи вао је вер ским од но си ма у Бо сни 
и Хер це го ви ни. Пре ма иде о ло ги ји Срп ске на род не са мо стал не стран ке, чију 
је по ли ти ку за сту па ло уред ни штво ли ста Ср бо бран „ви ше је био це њен на-
ци о нал ни фак тор не го вер ски, и они ни су бла го на кло но гле да ли на ути цај 
стра ног еле мен та на срп ски и хр ват ски на род пре ко цр кве них ин сти ту ци ја, 
ко ји је че сто у исто ри ји Ср ба и Хр ва та имао не га тив не по сле ди це.”29 Био је 
уве рен да тре ба ста ти на пут вер ским су прот но сти ма у Бо сни и Хер це го ви-
ни. Ин си сти рао је на ја ча њу на ци о нал не све сти Ср ба и Хр ва та и све сти о њи-
хо вом на ци о нал ном је дин ству. Пре пре ка на ци о нал ном је дин ству у Бо сни и 
Хер це го ви ни би ло је спре ча ва ње пра вич ног ре ше ња аграр ног пи та ња, али 
на сто ја ње над би ску па Шта дле ра да се „ве штач ки оја ча ка то лич ки еле мент 
у Бо сни, и да га, на рав но, раз дво ји од пра во слав ног”30. Уред ни штво ли ста 
Ср бо бран је осу ђи ва ло по ку шај скла па ња ко а ли ци је не ких хр ват ских и му-
сли ман ских стра на ка у Бо сни и Хер це го ви ни уме сто за јед нич ког исту па ња 
Ср ба, Хр ва та и му сли ма на. Лист је ис ти цао да и с му сли ман ске стра не по-
сто је ве ли ке пре пре ке за са рад њу.

Ри сто Ра ду ло вић је, и по ред не сла га ња с не ким ста во ви ма Срп ско-хр ват-
ске ко а ли ци је, твр дио да је ко а ли ци ја у Бо сни пи та ње „вре ме на, т.ј. ко а ли ци-
ја са од ре ђе ним ци љем, про гра мом са ве ли ком до зом че сти то сти.”31 Ве ро вао 
је да тре ба по ла ко ра ди ти на про ме ни ста во ва љу ди пре ма за јед ни штву Срба, 
Хр ва та и му сли ма на, а да де кре ти и де кла ра тив но из ја шња ва ње за је дин ство 
у су шти ни не ме ња ни шта. Из нео је те зу да је у бо сан ско-хер це го вач ком Са-
бо ру не ко вре ме по ли тич ки де ло ва ла „срп ско-хр ват ска-му сли ман ска рад на 
ве ћи на. Али ко ја фај да. Љу де тре ба ми је ња ти, ина че се не ће про ми је ни ти по-
ли ти ка.”32 Че сто је из но сио став да Срп ска на род на са мо стал на стран ка у 
ин те ре су по ли ти ке на ци о нал ног је дин ства с Хр ва ти ма за по ста вља ин те ре се 
срп ског на ро да у Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни.

Ри сто Ра ду ло вић је сма трао да Срп ско-хр ват ска ко а ли ци ја пре ви ше по-
пу шта Бе чу и Пе шти. У ме се ци ма пред из би ја ње Пр вог свет ског ра та ње ни 
при пад ни ци иду та ко да ле ко да „нај ве ће бла го – ње но при мо р је – пре да ју 
ма џар ској вла ди на ми лост и не ми лост.”33 У кри ти ци по ли ти ке Срп ско-хр ват-
ске ко а ли ци је твр дио је да је она „по ме ша ла циљ и сред ство. То је нај о па сни-
је у по ли ти ци у јед ној пот чи ње ној зе мљи. Исто као што смо пре ука зи ва ли 
на по хвал ну бор бе ност ко а ли ци је у ин те ре су на ци је исто та ко мо ра мо сад 

28 Исто, 236.
29 Исто, 239.
30 Исто, 242.
31 Ри сто Ра ду ло вић, „Не ко ли ко при мје да ба Ср бо бра на”, На род, 315, 24. ју ла / 6. ав гу ста 
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33 Ри сто Ра ду ло вић, „По ли ти ка хр ват ско-срп ске ко а ли ци је”, На род, 376, 1/14. мар та 
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ука за ти на ње ну по пу стљи вост за ко ју не ма ни ка ква раз ло га. Пре смо за ње не 
пр ва ке упо зо ра ва ли као узор ра да. Жао нам је ве о ма што сад на њих мо ра мо 
упо зо ра ва ти као узор, ка ко не тре ба ра ди ти.”34

Ра ду ло вић је кри ти ко вао њи хо ву не до вољ ну по др шку очу ва њу ау то но-
ми је Бо сне и Хер це го ви не. По себ но је осу ђи вао при хва та ње три ја ли стич ког 
уре ђе ња Ау стро у гар ске мо нар хи је и ства ра ње тре ће, ју го сло вен ске, фе де рал-
не је ди ни це у окви ру Ау стро у гар ске мо нар хи је од стра не Срп ско-хр ват ске 
ко а ли ци је и Ср ба у Хр ват ској ко ји су углав ном би ли оку пље ни око ње. Ука-
зи вао је на то да „го спо да око ʼСр бо бра наʼ при зна ју да је три ја ли зам му зи ка 
да ле ке бу дућ но сти, а ипак се тим илу зи ја ма ра до ода ју и за њих во ју ју, не хо-
те ћи да ви де да тим ште те срп ске ин те ре се, окр њу ју срп ске иде а ле и за јед но 
са Хр ва ти ма бо ре се за ци ље ве са свим тре ће.”35

Нај ак тив ни ји екс по нент по ли ти ке је дин ства Ср ба и Хр ва та у Бо сни и 
Хер це го ви ни, без ика квих огра да и усло вља ва ња, био је адво кат и по ли ти чар 
Да ни ло Ди мо вић. За вр шио је сту ди је пра ва у За гре бу. Кра ће вре ме је ра дио 
као су ди ја и адво кат у Са ра је ву. По кре нуо је лист Исти на и осно вао Срп ску 
на род ну стран ку 1913. го ди не. Био је по сла ник у Бо сан ско-хер це го вач ком 
са бо ру.

Да ни ло Ди мо вић је био убе ђен да „у сви ма кра је ви ма гдје жи ви срп ско- 
-хр ват ски на род, је ди но са из у зет ком ве ли ког ди је ла ста ре Ср би је, ста ну ју 
Ср би и Хр ва ти, му сли ма ни, ка то ли ци и пра во слав ни, та ко из ми је ша ни, да 
их ни нај гу шће ре ше то не би мо гло раз ди је ли ти. То ва жи на ро чи то за Бо сну 
и Хер це го ви ну. Прак тич но на ци о нал ни ин те ре си на ше на ци је ка те го рич но 
зах ти је ва ју, да се на род без раз ли ке вје ре раз ви ја у јед ном и истом прав цу. 
Ми не мо же мо се би до зво ли ти лук суз, ко ји се би ни мно го ве ћи на ро ди не 
до зво ља ва ју, да сва ка срп ско-хр ват ска про вин ци ја има по себ ну кул ту ру, или 
што је још го ре, да се у јед ној про вин ци ји раз ви ја ју три кул ту ре. Ако нас већ 
вје ра ди је ли на тро је, мо ра нас бар је дин стве на на ци о нал на кул ту ра ста па ти 
у јед но. Ми не же ли мо да та кул ту ра бу де ис кљу чи во срп ска, а не би при ста-
ли ни да бу де ис кљу чи во хр ват ска. Бар не она ко, ка ко се то да нас ра зу ми је.”36 
Ис ти цао је да „на ци о нал на кул ту ра у оном ви со ком сми слу, кул ту ра ко ја тек 
на ста је, као што тек на ста је и срп ско-хр ват ски на род, мо ра би ти пра вил на 
ре зул тан та свих на ших ви дљи вих и ла тент них на род них си ла. Та ка кул ту-
ра мо ћи ће сво јом ши ри ном ла ко об у хва ти ти и Ср бе и Хр ва те, па ра зу ми је 
се и на ше му сли ма не”.37 Ди мо вић и ње го ва по ли тич ка гру па су би ли уве ре-
ни да ће се је дин ство Ср ба, Хр ва та и му сли ма на нај лак ше по сти ћи пр во на 
по љу кул ту ре и умет но сти. Го во ри ли су да „за то и иде ју срп ско-хр ват ског 
по зо ри шта ра до сно при хва ћа мо. На то ме тлу ће се под јед на ко мо ћи раз ви-
ја ти и срп ска и хр ват ска кул ту ра, на то ме ће мо се те ре ну лак ше на ћи, збли-
жи ти и сје ди ни ти”.38 Ова по ли тич ка гру па сма тра ла је да му сли ма ни не 
тре ба да се бо је „да би при бли же њем Ср ба и Хр ва та оста ли они пот пу но 

34 Исто, 1.
35 Ри сто Ра ду ло вић, „На адре су Ср бо бра на”, На род, 171, 24. фебруарa / 7. мар та 1912, 1; 
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изо ло ва ни. Бо је се да би се за јед нич ки рад Хр ва та и Ср ба окре нуо про тив 
њих, као му сли ма на. Јед ном ри је чи пла ше се не ког срп ско-хр ват ског пак та. 
Бо је се пак та у оном сми слу у ком је за сно ван био с по чет ка му сли ман ско-
хр ват ски блок. Не ка се то га ни ка ко не бо је! Ми не ће мо све до тле ди ра ти у 
њи хов по ли тич ки пакт, док тај пакт не бу де упе рен про тив Ср ба. Ако му сли-
ма ни у сво ме пак ту ви де са мо га ран ци ју за сво је вје р ске и кул тур не ин те ре се, 
ми им пак та ди ра ти не ће мо. За нас ће њи хов пакт са Хр ва ти ма тек та да по-
ста ти пред ме том на па да ја, ако се њи хо ва оштри ца окре не про тив Ср ба.”39 
Ова по ли тич ка гру па ука зи ва ла је на то да је спас „му сли ма на у то ме, да се 
при кљу че сво јој јед но крв ној бра ћи Ср би ма и Хр ва ти ма, да при гр ле што брже 
и бо ље на пред не иде је, да стре су са се бе лан це фе у да ли зма, па да та ко об но-
вље ни за у зму оно мје сто, ко је им ина че при па да ме ђу сво јом оста лом бра ћом, 
пра во слав ни ма и ка то ли ци ма”.40

Да ни ло Ди мо вић се че сто кри тич ки освр тао на рад по ли тич ке гру пе око 
На ро да, и чак се са њи ма и су ко бља вао. Упо зо ра вао је да по ли тич ка гру па 
око На ро да не во ди до вољ но ра чу на о ин те ре си ма на ро да и да су ви ше по-
пу шта Бе чу и Пе шти. Но и по ред то га, Ди мо ви ће ва по ли тич ка гру па сна жно 
је по др жа ва ла на род но је дин ство свих срп ских по ли тич ких стру ја у Бо сни 
и Хер це го ви ни по чет ком 1914. го ди не. За сту па ли су те зу да „да нас све срп-
ске стран ке у зе мљи сто је на на че лу на род ног је дин ства.”41

Ди мо ви ће ва по ли тич ка гру па је с ве ли ким оду ше вље њем сла ви ла по-
бе ду Срп ско-хр ват ске ко а ли ци је у де цем бру 1913. го ди не. Би ли су убе ђе ни да 
„не ће то оста ти без ути ца ја ни на ше стра нач ке при ли ке. И код нас се мо ра 
ство ри ти из свих на пред них еле ме на та стран ка као што је срп ско-хр ват ска 
ко а ли ци ја”.42 Ова гру па ци ја је ис ти ца ла да фран ко вач ка и ра ди кал ска по ли-
тич ка гру па гу бе ути цај у Бо сни и Хер це го ви ни, што ће омо гу ћи ти ја ча ње 
иде ја Срп ско-хр ват ске ко а ли ци је. Ука зи ва ли су да „не тре ба та ко а ли ци ја у 
Бо сни да бу де упе ре на про тив му сли ма на, али она мо ра би ти про тив ни ца 
свих на зад них еле ме на та. На пред ни срп ски и хр ват ски по ли ти ча ри тре ба 
за јед нич ки, искре но, отво ре но и по ште но да ра де. И то ће ус пје ти, а зна мо, 
да ће се он да ра до ва ти сви по ште ни на род ни еле мен ти, као што се да нас 
ра ду ју и по здра вља ју по бје ду ко а ли ци је у Хр ват ској.”43

По сла нич ки клуб Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни око ли ста На род и сâм 
Ри сто Ра ду ло вић нај ак тив ни је су по др жа ва ли по ли тич ку бор бу дал ма тин-
ских Ср ба за раз вој сво је на ци је и са рад њу Ср ба и Хр ва та. Ве ро вао је да 
„да нас оба сја на свје тло шћу сјај них по бје да бал кан ских на ро да, ди же се до 
уз ви ше ни јег и иде ал ни јег схва та ња на ци о на ли зма срп ско-хр ват ског. Она у 
то ме по ле ту да пра ви на ци о на ли зам ни је про из вод крат ко вре ме них ком про-
ми са, по ли тич ких три ко ва и сми ца ли ца, не го јед на енер гич на и ус трај на бор-
ба, пу на са мо пре го ре ња и са мо по жр тво ва ња, осно ва на на етич ко мо рал ним 
прин ци пи ма. То је бор ба ро ба да по ста не сâм свој го спо дар, да сâм сво ју 
суд би ну опре дје љу је и да де јој свој пе чат, та бор ба про тив сва кој мје ша ви ни, 

39 Исто, 1.
40 „Рас цјеп у му сли ман ском клу бу”, Исти на, 2, 2/15. новембрa 1913, 1.
41 „На род но је дин ство”, Исти на, 32, 18/31. јануарa 1914, 1.
42 „По бје да срп-хр ват ко а ли ци је”, Исти на, 17, 7/20. децембрa 1913, 1.
43 „По бје да срп-хр ват ко а ли ци је”, Исти на, 17, 7/20. децембрa 1913, 1.
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про тив сва кој илу зи ји о сло бо ди на те ме љу јед не ски ну те ал ке у бе о чу гу. 
Јед ном ри је чи, то је те жња за пот пу ном, не пал зи фи ци ра ном сло бо дом.”44 Ра-
ду ло вић је, као и оста ли по ли ти ча ри оку пље ни око ли ста На род, по др жа вао 
по ли тич ки рад Ива на Ме штро ви ћа, ис ти чу ћи да са „ве ли ким сим па ти ја ма 
пра ти мо тај но ви пра вац у Дал ма ци ји, ко ме је нај и стак ну ти ји ре пре зен те нат 
ге ни јал ни Ме штро вић”.45 Ра ду ло вић је ис ти цао да су они „од по чет ка за сту-
па ли ту чи сту на ци о нал ну иде ју, без ика квих слу жбе них при мје са јер смо 
увје ре ни би ли да се са мо та ко мо же мо еман ци по ва ти и до би ти пра во име 
на ро да. Је дин ство Ср ба и Хр ва та мо гли смо са мо схва ти ти као из јед на че ње 
ду ша на род них а пре ма то ме и њи хо вих иде а ла у бе дућ но сти.”46 Твр дио је 
да без искре ног по др жа ва ња иде је на род ног је дин ства Ср ба и Хр ва та не може 
би ти пра вог на род ног је дин ства.

Ри сто Ра ду ло вић се искре но за ла гао за са рад њу и на род но је дин ство 
Ср ба, Хр ва та и му сли ма на у Бо сни и Хер це го ви ни и оства ре ње ју го сло вен-
ске иде је али је упо зо ра вао на по тре бу за шти те срп ских ин те ре са. Ње го ва 
опре зност је про ис ти ца ла из стра ха због за ла га ња хр ват ских по ли ти ча ра да 
се Бо сна и Хер це го ви на при кљу чи Хр ват ској. Из истих раз ло га је по вре ме но 
кри ти ко вао и де ло ва ње по ли ти ча ра Срп ско-хр ват ске ко а ли ци је и ње ну по-
ли ти ку за ко ју је сма трао да је, по вре ме но, су ви ше по пу стљи ва пре ма не ким 
хр ват ским и ау стро у гар ским ци ље ви ма, као што је три ја ли стич ко уре ђе ње 
Ау стро у гар ске мо нар хи је. Но, и по ред то га, Ри сто Ра ду ло вић остао је до 
кра ја жи во та ис кре ни при ста ли ца је дин ства Ср ба, Хр ва та и му сли ма на у 
Бо сни и Хер це го ви ни и иде је ју го сло вен ског је дин ства.

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

Sne ža na ILIĆ, Mr 
No vi Sad, Ser bia 
sne za i lic @ne o bee.net 

RI STO RA DU LO VIĆ ON RE LA TI ONS BET WE EN SERBS, CRO ATS  
AND MU SLIMS AT THE BE GIN NING OF THE XX CEN TURY 

SUM MARY:Ri sto Ra du lo vić sin ce rely advo ca ted the co o pe ra tion and na ti o nal unity 
of Serbs, Cro ats and Mu slims in Bo snia and Her ze go vi na and the re a li za tion of the Yugo slav 
idea, but war ned of the need to pro tect Ser bian in te rests. His pru den ce stem med from the fe ar 
of the Cro a tian po li ti ci ans’ com mit ment to join Bo snia and Her ze go vi na to Cro a tia. For the 
sa me re a sons, he oc ca si o nally cri ti ci zed the ac ti ons of the Ser bian-Cro a tian Co a li tion po li ti-
ci ans and its po licy, which he con si de red too le ni ent to so me Cro a tian and Au stro-Hun ga rian 
go als, such as the tri a list or ga ni za tion of the Au stro-Hun ga rian Mo narchy. Ri sto Ra du lo vić, 
as well as the who le gro up gat he red aro und the Na rod new spa per, fre qu ently cri ti ci zed the 
po li ti cal work of the Ser bian-Cro a tian Co a li tion in Cro a tia and its Sr bo bran new spa per.

KEYWORDS: Bo snia and Her ze go vi na, Serbs, Cro ats, mu slims, po li tics, opi nion jo ur-
na lism, Yugo sla vism

44 Ри сто Ра ду ло вић, „На ци о на ли зам у Дал ма ци ји”, На род, 34, 23. ја ну а ра / 5. фе бру а ра 
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СРП СКА ШТЕ ДИ О НИ ЦА Д. Д. ОСИ ЈЕК: 
ИСТО РИ ЈАТ ПР ВЕ СРП СКЕ НОВ ЧА НЕ УСТА НО ВЕ  

У ОСИ ЈЕ КУ

СА ЖЕ ТАК: Срп ска ште ди о ни ца осно ва на је као за дру га 3. ок то бра 1899. 
у До њем гра ду. Она je већ 25. ок то бра 1899. по че ла да са ку пља штед не уло ге, 
а глав ни ца јој је из но си ла 100.000 кру на. Ини ци ја ти вом Ва се Му а че ви ћа (1907) 
ште ди о ни ца је пре тво ре на у де о ни чар ско дру штво с глав ни цом од 100.000 
кру на, ко ја је по де ље на на 1.000 де о ни ца. Ова срп ска гра ђан ска ште ди о ни ца 
успе шно је по сло ва ла оку пља ју ћи око се бе осјеч ке Ср бе, ко ји ма је пру жа ла 
по тре бан еко ном ски осло нац за ула га ња. За вре ме Кра ље ви не Ју го сла ви је 
ште ди о ни ца гу би на зна ча ју и по сте пе но њо ме по чи ње да упра вља Срп ска 
цен трал на при вред на бан ка из Са ра је ва. Као срп ска нов ча на уста но ва, за вре-
ме НДХ мо ра ла је да пре ста не са до та да шњим ра дом и на зив јој је про ме њен 
у До њо град ска бан ка д. д. Она је под тим име ном би ла пот пу но не по зна та и 
без ика квих мо гућ но сти за оп ста нак. Ре ше њем Ми ни стар ства фи нан си ја ФНРЈ 
7. де цем бра 1946. од ре ђе на jе ли кви да ци ја ове ште ди о ни це. У ра ду је ко ри шћен 
пре о ста ли део ар хи ва Срп ске ште ди о ни це ко ји се чу ва у Др жав ном ар хи ву у 
Оси је ку, а гра ђа је при ка за на хро но ло шки, кроз не ко ли ко исто риј ских ета па 
у ра ду ове нов ча не уста но ве.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Срп ска ште ди о ни ца, нов ча на уста но ва, Ср би у Оси је ку, 
фи нан си је, де о ни чар ско дру штво

При вред ни раз ви так срп ског на ро да у дру гој по ло ви ни XIX и по чет ком 
XX ве ка у Хр ват ској и Сла во ни ји обе ле жен је ра зним по ли тич ким и дру штве-
ним усло ви ма. Сре ди ном XIX ве ка на под руч ју Хр ват ско-сла вон ске кра ји не 
и Бан ске Хр ват ске жи ве ло је 448.319 Ср ба. Пре ма по пи су из 1857. го ди не у 
Вој ној кра ји ни жи ве ло је 657.817 ста нов ни ка, а Ср би су од то га чи ни ли 45%. 
У ци вил ној Хр ват ској, без Сре ма, од 851.516 ста нов ни ка жи ве ло је 83.026 
Ср ба. На кон при па ја ња Сре ма Хр ват ској 1860. го ди не на ци вил ном под руч ју 
би ло је 129.720 Ср ба, од но сно 14% це ло куп ног ста нов ни штва.1

1 В. Кре стић, Исто ри ја Ср ба у Хр ват ској и Сла во ни ји 1848–1914, Бе о град 1991, 38.
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Је дан од пре лом них мо ме на та у при вре ди и еко но ми ји Ср ба у Хр ват ској 
и Сла во ни ји би ло је уки да ње Вој не кра ји не (1871–1881). То је омо гу ћи ло раз-
ви ја ње но вог еко ном ског си сте ма на гра ни чар ском под руч ју, али и из јед на ча-
ва ње уcлова при вред ног раз во ја ме ђу Ср би ма на це лој те ри то ри ји Хр ват ске 
и Сла во ни је. При вред но ста ње Ср ба, по го то во у Сла во ни ји, не мо же се по-
сма тра ти за себ но од це ло куп ног при вред ног хр ват ско сла вон ског пи та ња. 
При вре да се раз ви ја ла до ста спо ро и пре те жно у прав цу ко ји је од го ва рао 
вла сти ма у Угар ској. Та ко ђе, у дру гој по ло ви ни XIX ве ка Ср би су се углав-
ном ба ви ли сит ном тр го ви ном, за нат ством и зе мљо рад њом. Тек ма ли број 
Ср ба имао je ве ће тр го вач ке ком па ни је, фа бри ке или ве ли ке по се де.

Сре ди ном XIX ве ка Ср би су на про сто ру Оси је ка жи ве ли у До њем гра ду 
и по се ли ма Осјеч ког по ља. На том про сто ру за вре ме Ба хо вог ап со лу ти зма 
жи ве ло је 20.699 Ср ба.2 У До њем гра ду жи ве ли су пре те жно у ули ца ма око 
Све то у спен ске цр кве и око Глав ног тр га, уз ко ји су се на ла зи ла при ста ни шта 
за бро до ве на ре ци Дра ви. За хва љу ју ћи до брим реч ним ве за ма сa Бу дим пе штом 
и Бе чом, ов де се сре ди ном XVI II ве ка раз ви ла тр го ви на. Већ 1760. го ди не 
пра во слав ни жи те љи осно ва ли су сво је тр го вач ко удру же ње под на зи вом 
„Чест на ком па ниа тер го вач ког брат ства”, ко ја се ста ра ла о одр жа ва њу сај мо ва, 
обра зо ва њу мла дих тр го ва ца и да ва њу зај мо ва.3 Срп ске за на тли је у Оси је ку 
ба ви ле су се из ра дом обу ће (опа на ка и па пу ча) и об ра дом ко же, а ја вља ју се 
у пр вој по ло ви ни XVI II ве ка и као вр сне аба џи је, јор ган џи је, ћур чи је, ка зан-
џи је и са пун џи је. Стал на до се ља ва ња Ср ба у До њи град и до бре ме ђу соб не 
по слов не ве зе ре зул ти ра ли су осни ва њем „Це ха до њо град ских аба џи ја, јор ган-
џи ја и ћур чи ја пра во слав не ве ре”. Цех је осно ван на са мом по чет ку XVI II 
ве ка, а пра ви ла му је по твр дио цар Кар ло 30. ја ну а ра 1720. го ди не.4

По ло жај Оси је ка на рас кр сни ци пу те ва из ме ђу Вој во ди не, сре ди шње 
Хр ват ске и ју жне Уга р ске до при не ће ши ре њу про из вод них и тр го вач ких 
трен до ва. По ја ва пр во ма ну фак тур не, а по том и пр ве ин ду стриј ске про из вод-
ње сма њи ло је по тра жњу и кон ку рент ност ма лих за на тли ја. Та ко је до кра ја 
XIX ве ка не ста ла ве ћи на за нат ских рад њи аба џи ја, јор ган џи ја, опан ча ра и 
ка зан џи ја. У тр го ви ни ма ну фак тур ном ро бом у Оси је ку све ви ше су на кон 
Ре во лу ци је 1849. го ди не пре о вла да ва ли Је вре ји, ко ји су пре у зе ли пун при мат 
у це ло куп ној тр го ви ни. Сре ди ном XIX ве ка Тр го вач ку ком па ни ју на сле дио 
је Пра во слав ни тр го вач ки цех. Из јед ног пи са ног на ло га из град ске упра ве 
ви ди се да је 15. мар та 1840. го ди не (за јед но с пред став ни ком ри мо ка то лич-
ког це ха), по зван ко ме сар Пра во слав ног тр го вач ког це ха Ва си ли је Ни ко лић, 
ка ко би се до го во ри ли око одр жа ва ња го ди шњих сај мо ва. На кон цар ске од-
лу ке 1. ма ја 1860. го ди не, ко јом се ста ри це хов ски си стем ре фор ми сао а за-
на тли ја ма се омо гу ћи ла сло бо да за на та и уки да ње пра ви ла це хов ских ор га-
ни за ци ја, Пра во слав ни тр го вач ких цех се уга сио.5 

2 M. Gross, Po če ci mo der ne Hr vat ske, Za greb 1985, 45.
3 И. Ма му зић, „Ста ри гра жда ни и храм Ус пе ни ја Пре све те Бо го ро ди це”, По ли ти ка, 

10.476 (1937), 14.
4 I. Ma žu ran, Sta nov niš tvo i vla ste lin stvo u Sla vo ni ji 1736. go di ne i nji ho va eko nom ska pod-

lo ga, Osi jek 1993, 93.
5 K. Fi rin ger, „Rob ni pro met na osječ kim go diš njim saj mo vi ma 1840. go di ne”, Osječ ki zbo r nik, 

16 (1977), 123.
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Се дам де се тих и осам де се тих го ди на XIX ве ка у Тро јед ној Кра ље ви ни 
Ср би от по чи њу еко ном ски да ја ча ју. Они су се и да ље ба ви ли углав ном тр го-
ви ном и за на ти ма, али су у свом вла сни штву др жа ли ре ла тив но по за ма шну 
су му ка пи та ла. Од лу чу ју ће је би ло и то што су Ср би у Хр ват ској и Сла во ни-
ји кра јем XIX ве ка по ста ли еко ном ски сна жни ји од Ср ба у Вој во ди ни, што 
је ре зул то ва ло да За греб пре у зме сре ди шње ме сто у при вре ди и по ли ти ци 
Ср ба из це ле Ау стро у гар ске. У та квим окол но сти ма до шло је до екс пан зи је 
срп ских нов ча них уста но ва у Хр ват ској и Сла во ни ји. План за нов ча не уста-
но ве по др жа ла је Хаб збур шка мо нар хи ја, до но се ћи низ прав них осно ва под 
на зи вом „Ште ди о нич ки ре гу ла тив” за њи хо во осни ва ње од 1844. до 1875. го-
ди не. Ко нач но је 1875. до не сен и уга р ско-хр ват ски Тр го вач ки за кон и уга р-
ско-хр ват ски За кон о кре дит ним и за нат ским за дру га ма (1898).6

Пр ва нов ча на уста но ва осно ва на је у Зе му ну 1867. го ди не под на зи вом 
Зе мун ска ште ди о ни ца. У за пад ном Сре му пр ва нов ча на уста но ва за жи ве ла 
је у Ву ко ва ру (1869) под на зи вом Ште ди о ни ца у Ву ко ва ру с де о нич ком глав-
ни цом од 500.000 кру на. Ње ни осни ва чи би ли су ис кљу чи во Ср би, бо га ти 
гра ђа ни и тр гов ци, чи ји је еко ном ски на пре дак на кон 1848/49. до при нео 
њи хо вом ја ча њу. На бли жем осјеч ком под руч ју од 1876. го ди не за жи ве ла је 
Вин ко вач ка ште ди о ни ца, с де о нич ком глав ни цом од 60.000 кру на и Даљ ска 
ште ди о ни ца као за дру га, с глав ни цом од 30.000 кру на.7 

Ште ди о ни це су и то ком осам де се тих и де ве де се тих го ди на XIX ве ка, 
то ком ко јих ни су пре о вла да ва ли нај по вољ ни ји усло ви за Ср бе, би ле нај ра-
спро стра ње ни је и ско ро ис кљу чив об лик ор га ни зо ва ног де ло ва ња ка пи та ла и 
нов ча ног по сло ва ња Ср ба у Тро јед ној Кра ље ви ни. Сто га се на ши ро ком под-
руч ју од За гре ба до Ву ко ва ра осно вао ве ћи број срп ских нов ча них уста но ва: 
Срп ски кре дит ни за вод у Бје ло ва ру, осно ван као за дру га (1898), пре тво рен 
у де о ни чар ско дру штво (1903), Срп ска ште ди о ни ца де о ни чар ско дру штво у 
Па кра цу, Срп ска кре дит на бан ка, де о ни чар ско дру штво у Ву ко ва ру (1899), 
Срп ска ште ди о ни ца де о нич ко дру штво у Оку ча ни ма, Срп ска ште ди о ни ца 
де о нич ко дру штво у Но вој Гра ди шки, осно ва на као за дру га (1900), пре тво-
ре на у де о ни чар ско дру штво (1905), Срп ска кре дит на бан ка Сла вон ски Брод, 
осно ва на као за дру га (1901), пре тво ре на у де о ни чар ско дру штво (1905), Срп-
ска кре дит на за дру га у Сла вон ској По же ги (1904), пре тво ре на у де о ни чар ско 
дру штво (1909), Срп ска ште ди о ни ца де о нич ко дру штво у Вин ков ци ма (1906), 
Срп ска на род на ште ди о ни ца де о нич ко дру штво у Гру би ши ном По љу (1907), 
Срп ска кре дит на за дру га у Но вој Гра ди шки (1909), Срп ска ште ди о ни ца део-
нич ко дру штво у Сла ти ни (1910), Срп ска ште ди о ни ца де о нич ко дру штво у 
То вар ни ку (1911).8 

По след ња де це ни ја XIX ве ка мо гла би се оце ни ти као пре лом на у раз-
вит ку срп ских нов ча них уста но ва. Ма ле ло кал не нов ча не уста но ве при ку пља-
ле су ма ли ка пи тал и та ко ства ра ле фи нан сиј ску осно ву за ве ли ке ак ци је, док 
су по дру жни це ино стра них ба на ка од вла чи ле сав при ку пљен ка пи тал из ван 

6 Tr go vač ki za kon za Hr vat sku i Sla vo ni ju, Za greb 1926, 2.
7 Н. Га ће ша, „Срп ске нов ча не уста но ве у дру гој полoвини XIX и по чет ком XX ве ка у 

Хр ват ској и Сла во ни ји”, Збо р ник о Ср би ма у Хр ват ској, 4, Бе о град 1999, 118–124. 
8 Исто, 120.
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Тро јед не Кра ље ви не, а по го то во Сла во ни је. Срп ски ка пи тал се тек озбиљ-
ни је по чео при ку пља ти осни ва њем Срп ске бан ке у За гре бу. Она је осно ва на 
1895. го ди не као ак ци о нар ско дру штво са основ ном глав ни цом од 9 ми ли о-
на кру на, а ко ја је по де ље на на 45.000 де о ни ца вред но сти по 200 кру на. Зна-
чај но је да је на осни вач кој скуп шти ни Срп ске бан ке из ра же на по тре ба за 
осни ва њем још две срп ске при вред не уста но ве: за дру жне ор га ни за ци је Ср ба 
зе мљо рад ни ка и „При вред ни ка”, дру штва за шко ло ва ње Ср ба тр го ва ца и за-
на тли ја. Под ру ко вод ством Срп ске бан ке осно ван је и Са вез срп ских зе мљо-
рад нич ких за дру га у Ау стро у гар ској. До Пр вог свет ског ра та Срп ска бан ка 
по ста ла је пре ма свом оби му и де лат но шћу зна чај на, ка ко за Ср бе из Тро јед не 
Кра ље ви не, та ко и за све Ср бе на ши рем про сто ру Ау стро у гар ске.9 

Од по ло ви не XIX ве ка у Оси је ку се осе ћа по тре ба за ор га ни зо ва ним мо-
дер ним бан ка р ством јер је Евро па, ко ја је на гло кро чи ла пу тем ин ду стри ја ли-
за ци је, има ла по тре бе за др ве том из сла вон ских шу ма и жи тарица ма. Већ 1856. 
Тр го вач ко-обрт нич ка ко мо ра за Сла во ни ју под не ла је Ми ни стар ству трго ви не 
у Бе чу мол бу за до зво лу осни ва ња јед не де о ни чар ске бан ке, али је ми ни стар-
ство у Бе чу то од би ло, сма тра ју ћи да ште ди о ни це не мо гу де ли ти ди ви ден де, 
тј. да не мо гу би ти де о ни чар ска дру штва. Тек кад се ово гле ди ште про ме ни ло, 
по чет ком 1867. го ди не до шло је до осни ва ња Осјеч ке ште ди о ни це.10

У де лу Оси је ка у ко јем су жи ве ли Ср би осно ва на је 1876. го ди не Оси-
еч на До њо град ска ште ди о ни ца и за ло жни за вод са основ ном глав ни цом од 
100.000 фо рин ти раз де ље них у 100 де о ни ца но ми нал не вред но сти од по 1.000 
фо рин ти. У ње ну пр ву упра ву иза бра ни су: Ла ди слав Ар вај (La di slav Ar vay), 
Мар ко Ак сен ти је вић, Ди ми три је Тај че вић, Иг њо Ваг нер (Ig njo Wag ner), Ан тон 
Бар то ло вић (An ton Bart ho lo vić), Фра њо Шмит мла ђи (Fra njo Schmidt), Ге ор-
ги је Ар ги ро вић, Ђо ко Ма вро дић, Јо ван Не шко вић, Фра њо Ваг нер (Fra njo 
Wag ner), Макс Ригл (Max Ri egl), Фер до Кноп (Fer do Knop), Па јо Ра да но вић, 
Фер до Се дла ко вић, Си мон Шва рц (Si mon Schwarz), Со фро ни је По зна но вић 
и Jован Тај че вић. Из по пи са пр вог Од бо ра ја сно се ви ди да је ова ште ди о ни ца 
у До њем гра ду јед на ко при ву кла Ср бе, Нем це, Хр ва те, Ма ђа ре и Је вре је. 
Ме ђу 17 чла но ва Од бо ра осмо ро je осјеч ких Ср ба, ме ђу ко ји ма се нај ви ше 
ис ти че име Мар ка Ак сен ти је ви ћа, чла на Град ског ве ћа и пред сед ни ка Срп-
ске пра во слав не цр кве не оп шти не, а ко ји је иза бран и за пр вог пред сед ни ка 
До њо град ске ште ди о ни це. На ме сто управ ни ка иза бран је Ди ми три је Тај че вић. 
Већ сле де ћих 10 го ди на на че лу До њо град ске ште ди о ни це на ла зи ли су се 
углав ном Нем ци, а тек је 1887. го ди не за пот пред сед ни ка иза бран Ср бин 
Лу ка Ме са ро вић. На тај је на чин ште ди о ни ца све ви ше по при ма ла обе леж је 
не мач ке ште ди о ни це, а не до вољ но спо соб на упра ва од ве ли су је ка стаг на-
ци ји и сте ча ју.11

По ја вом усло ва, осни ва ње Срп ске ште ди о ни це у Оси је ку за по че ла је 
за дру га Ср ба за на тли ја. Иа ко су се це хов ска удру же ња уга си ла у дру гој по-

9 В. Кре стић, на ве де но де ло, Бе о град 1991, 121.
10 M. Ko lar-Di mi tri je vić, „Što se do go di lo s naj ve ćom osječ kom ban kom po sli je 1918. go di ne? 

Pri log po zna va nju po vi je sti Hr vat ske ze malj ske ban ke 1909–1945. go di ne”, Osječ ki zbo r nik, 22–23 
(1947), 209. 

11 K. Fi rin ger, Vo dič kroz ar hiv ske fon do ve (bro šu ra-ma ši no pis, Osi jek, b.g.), Hr vat ski dr žav-
ni ar hiv u Osi je ku (HR-DA OS). 
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ло ви ни XIX ве ка, ме ђу за на тли ја ма су на ста ла дру штва с ци љем за шти те и 
про мо ви са ња њи хо вих ин те ре са. Пр во та кво удру же ње за на тли ја под на зи-
вом „За дру га Ср ба за на тли ја Но во са ђа на” осно ва но је 1870. го ди не у Но вом 
Са ду. Пре ма ре чи ма Све то за ра Мар ко ви ћа, за на тли је су се мо гле за шти ти ти 
од про па да ња и не ста ја ња пред ин ду стри ја ли за ци јом са мо удру жи ва њем у 
за дру ге. Кроз за на тлиј ске за дру ге бо ље би се ор га ни зо ва ла про из вод ња, по-
је ди ни за на ти мо гли су се сје ди ни ти с ци љем на бав ке си ро ви на и пред ме та за 
по тро шњу, ор га ни зо ва ло би се кре ди ти ра ње и ство ри ли усло ви за пре о бра ћај 
за нат ских ра ди о ни ца у фа бри ке и ин ду стри ја ли за ци ју ме ђу Ср би ма.12

Се дам де се тих и осам де се тих го ди на XIX ве ка срп ска за јед ни ца у Оси-
је ку знат но је оја ча ла, па по ред До њег гра да, Ср би жи ве и у Гор њем гра ду, 
ко ји је по стао град ско управ но сре ди ште, а од 1865. има ли су и сво је пред став-
ни ке у Град ском ве ћу.13 До бар про ток ро бе, по слов не ве зе и ула га ње у шко-
ло ва ње де це, има ће за по сле ди цу ства ра ње спо соб не ге не ра ци је тр го ва ца ко ји 
су др жа ли зна тан удео нов ца и укуп ног ка пи та ла у Оси је ку. Ме ђу тр гов ци ма 
пр ве кла се 1857. го ди не на во де се: Ге о р ги је Ма лаћ, Кон стан тин Не дељ ко вић, 
Ми лош Са вић, бра ћа Тај че вић, Лу ка Ме са ро вић, Мар ко Ак сен ти је вић и Си-
мо но вић-Ере мић. Тр гов ци дру ге кла се би ли су: Гри го риј Ба јић, Уво да Та дић, 
Со фро ни је По зна но вић, Га вра Ма рин ко вић, Вла да Јан ко вић, Ге ор ги је Ма-
вр о дић, Ан то ни је Јо а но вић, Вла да Бо шњак и Јо ван Љу бе шић. Јо ван Јан ко вић 
био је тр го вац тре ће кла се.14 Из ме ђу њих осно ван је исте го ди не и Тр го вач ки 
срп ски збор, са се ди штем у До њем гра ду. Ово те ло се 1857. го ди не обра ти ло 
Зе маљ ској вла ди у За гре бу с мол бом да им се одо бри отва ра ње Срп ске тр го-
вач ке ака де ми је у Оси је ку. Ме ђу тим, Зе маљ ска вла да ову мол бу ни је одо бри-
ла и тр гов ци су сво ју де цу и да ље сла ли на шко ло ва ње углав ном у Зе мун.15

Еко ном ски оја ча ни, и под стак ну ти за на тли ја ма из Но вог Са да, Ср би у 
Оси је ку су на Ве ли ку Го спо ји ну 1891. го ди не осно ва ли Срп ску за на тлиј ску 
за дру гу. На пр вој сед ни ци одр жа ној у про сто ри ја ма Срп ске пра во слав не 
цр кве не оп шти не уда рен је те мељ дру штва Ср ба за на тли ја. Дру штве на пра-
ви ла са ста вље на су кра јем 1891. го ди не, а штам па на су у вла сти том из да њу 
1892. го ди не у Оси је ку.16 Свр ха Срп ске за на тлиј ске за дру ге би ло је оку пља ње 
за на тли ја у вла сти то дру штво-за дру гу и ре ша ва ње тр жи шних пи та ња, пла-
сма на ро бе и ста ра ње о кре ди ти ра њу сво јих чла но ва. За на тли је су за сла ву 
ода бра ли Сре те ње Го спод ње.17 

По крет срп ског зе мљо рад нич ког и за на та лиј ског за дру гар ства про ши-
рио се у Хр ват ској и Сла во ни ји у зад њој де це ни ји XIX ве ка, под јед на ко ме ђу 
срп ским се ља ци ма и за на тли ја ма, а оста вио је ути цај на уна пре ђе ње по љо-
при вре де и при вре де, али и ја ча ње срп ског на ро да у сре ди шњој Хр ват ској, 
Сла во ни ји и Вој во ди ни. Уве ћа њем ка пи та ла срп ско гра ђан ство је у том 

12 Ен ци кло пе ди ја Но вог Са да, 8, Но ви Сад 1997, 223–225.
13 S. Sr šan, Za pi sni ci gra da Osi je ka, Osi jek 2008, 351.
14 J. Bo sen dor fer, „Pra vo slav ni ele ment kao se kun dar ni fak tor u ob li ko va nju gra đan skog 

sta le ža u Osi je ku”, Osječ ki zbo r nik, 2–3 (1948), 100.
15 M. Ko lar, „Za mol ba osječ ke Tr go vač ko-obrt nič ke ko mo re iz 1890. go di ne za otva ra nje 

tr go vač ke aka de mi je i obrt ne ško le u Osi je ku”, Gla snik ar hi va Sla vo ni je i Ba ra nje, 4 (1997), 297.
16 M. Mal ba ša, Osječ ka bi bli o gra fi ja, 1 (1742–1944), Osi jek 1981, 208.
17 Кро ни ка Срп ске ис точ. пра вос. цр кве Осеч ке 1881, књ. 1. од г. 1881–1930, 5.
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пе ри о ду уче ство ва ло у ства ра њу ма ло тр го вач ких и ве ле тр го вач ких пред у-
зе ћа и штед но кре дит них ор га ни за ци ја. Дру штво Ср ба за на тли ја у Оси је ку 
при ву кло је око се бе и све Ср бе чла но ве Цр кве не оп шти не и Срп ске чи та о-
ни це у До њем гра ду. При мер ја ча ња пред у зет ни штва кроз ова ква удру же ња 
нај бо ље се мо же уви де ти на при ме ру тр го вач ког пред у зе ћа „Ве ле тр штво 
Па ја Ра да но ви ћа”, ко је је осно ва но 1808. го ди не. Ово пред у зе ће бе ле жи ло је 
стал ни раст до Пр вог свет ског ра та. Чла но ви по ро ди це по ди гли су ве ле леп ну 
спрат ну ку ћу у Цр кве ној ули ци у До њем гра ду. На кон Пр вог свет ског ра та 
Ком па ни ја Ра да но вић про би ла се на тр жи шту и ван Оси је ка и већ 1920. го-
ди не ис по ру чи ва ла је бра шно за кра љев ски двор у Бе о гра ду.18 

ОСНИ ВА ЊЕ И РАД „СРП СКЕ ШТЕ ДИ О НИ ЦЕ КАО ЗА ДРУ ГЕ”  
У ОСИ ЈЕ КУ

Срп ска ште ди о ни ца на ста ла је ини ци ја ти вом тро ји це спрет них љу ди 
– Лу ке Ме са ро ви ћа, Ла за ра Бог да но ви ћа и Алек сан дра По по ви ћа, ко ји су ује-
 ди ни ли сво је сна ге и зна ње и ство ри ли срп ску нов чар ску уста но ву у Оси је ку, 
упр кос не по вољ ним усло ви ма. Лу ка Ме са ро вић по ти че из бо га те и углед не 
до њо град ске по ро ди це ко ја је би ла род бин ским ве за ма по ве за на с дру гим 
срп ским по ро ди ца ма у Оси је ку. Он је сте као знат но бо гат ство сре ди ном XIX 
ве ка и 1857. го ди не на пре до вао у тр гов ца пр ве кла се.19 Про ниц љи во је де ло вао 
у Тр го вач ко-обрт нич кој ко мо ри за Сла во ни ју, у ко јој је 1888. го ди не по стао 
члан Тр го вач ког оде ла, а 1895. го ди не кан ди до вао се за за ступ ни ка у Град-
ском ве ћу.20 Ме са ро ви ћев рад та ко ђе је обе ле жен бор бом да се ство ри нов-
ча на ин сти ту ци ја ко ја ће фи нан си ра ти осјеч ку при вре ду а при том би ти до-
вољ но отво ре на да око се бе при ву че ма ле тр гов це и за на тли је. То је до не кле 
по ку ша вао оства ри ти ра дом у До њо град ској ште ди о ни ци, али на кон ње ног 
сте ча ја за ла гао се за отва ра ње ло кал ног срп ског но ва ча ног за во да.

Про то је реј-ста вро фор Ла зар Бог да но вић на сто јао је да уна пре ди срп ску 
за јед ни цу у сва кој па ро хи ји у ко јој је бо ра вио, а по себ но у Оси је ку из ко јег 
је по те као. На кон за вр ше не Бо го сло ви је у Срем ским Кар лов ци ма не ко ли ко 
пу та бо ра вио је у Ру си ји, где је оства рио чвр сте ве зе с та мо шњим плем ством. 
Пре ко тих ве за из Санкт Пе тер бур га на ба вио је ико не и књи ге за Цр кву Све-
тог Ђур ђа у Ва ра жди ну.21 Бо ра вак у Ру си ји знат но је отво рио ње го ве ви ди ке 
за де ло ва ње у цр кви и дру штву. 

Да на 3. ок то бра 1899. го ди не у До њем гра ду са зва на је сед ни ца чла но ва 
Срп ске за на тлиј ске за дру ге и свих ви ђе ни јих Ср ба тр го ва ца и зе мљо по сед-
ни ка, с на ме ром да осну ју пр ву срп ску нов ча ну уста но ву у Оси је ку. Ини ци-
ја то ри сед ни це би ли су еко ном Алек сан дар По по вић, про то је реј-ста вро фор 
Ла зар Бог да но вић и тр го вац Лу ка Ме са ро вић. На сед ни ци је од лу че но да се 

18 Стра жа, 29 (1920), 2. 
19 J. Bo sen dor fer, na ve de no de lo, 100.
20 N. A.-Plav šić, Tr go vač ko-obrt nič ka ko mo ra za Sla vo ni ju u pr vih pet de set go di na nje no ga 

op stan ka 1852–1903, Osi jek 1904, 126. 
21 М. Ми шко вић, „Про то је реј ста вро фор Ла зар Бог да но вић”, Три би на Осјеч ка срп ска 

цр кве на и кул тур на ба шти на, Оси јек, 4. ма ја 2003.
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осну је нов ча но-кре дит на ин сти ту ци-
ја у фор ми за дру ге, на ме ње на Ср би ма 
у Сла во ни ји и да по не се на зив „Срп ска 
ште ди о ни ца као за дру га”. Свр ха ште-
ди о ни це би ла је по ма га ње и уна пре ђе-
ње тр го ви не, за на та и ин ду стри је ме ђу 
Ср би ма у Оси је ку. Већ сле де ћег да на 
за по че то је са са ку пља њем нов ца за 
глав ни цу и до кра ја ме се ца са ку пље но 
је 100.000 кру на.23 

Ште ди о ни ца је већ 25. ок то бра 
1899. го ди не за по че ла са при ку пља њем 
упи сни на и чла на ри на, а отво ре на је 
у згра ди не ка да шњег осјеч ког ле ка ра 
Ва се Ата на си је ви ћа, у Пи јач кој ули ци 
23 (да нас Ули ца Змај Јо ве Јо ва но ви-
ћа).24 Осни ва њу ште ди о ни це при дру-
жи ће се Пе ра Ра да но вић, вла сник тр го-
вач ког пред у зе ћа „Ве ле тр штво Па ја 
Ра да но вић Оси јек Дол њи град” и од ли-
чан по зна ва лац во ђе ња пред у зе ћа у 
Оси је ку. Он је био и пред сед ник Удру-
же ња тр го ва ца и ин ду стри ја ла ца у Оси-
је ку, а ње го во пред у зе ће је 1889. го ди не 
на гра ђе но Злат ном ко лај ном на Осјеч кој из ло жби.25 Уз ње га су у Над зор ни 
од бор иза бра ни: еко ном Алек сан дар По по вић, про то је реј-ста вро фор Ла зар 
Бог да но вић, тр го вац Лу ка Ме са ро вић и за на тли ја Гли шо Ра ди во је вић.26 

Осно вом ре ше ња Суд бе ног сто ла у Оси је ку бр. 10.534, од 25. но вем бра 
1899. упи са на је у Re gi star B1 za druš tve na pod u ze ća pod red. br. 169/1 „Срп ска 
ште ди о ни ца као за дру га у Оси је ку”. На ме сто по сло во ђе име но ван је Алек сан-
дар По по вић, кон тро лор Ла зар Бог да но вић, а као бла гај ник Лу ка Ме са ро вић.27 

Очи глед но је да је ште ди о нич ки тип нов ча ног по сло ва ња код Ср ба био 
нај ра спро стра ње ни ји, јер је овај тип по сло ва ња об у хва тао ви ше од по ло ви-
не срп ских нов ча них уста но ва. Тај по да так на во ди нас и на ми сао ка кво је 
би ло устрој ство срп ског дру штва тих го ди на у Хр ват ској, а на кра ју и у Оси-
је ку као нај ве ћем гра ду Сла во ни је. Оно је има ло пре те жно ру рал но обе леж је 
– Ср би су жи ве ли углав ном од зе мљо рад ње и сто чар ства и рас по ла га ли су 
до ста огра ни че ним ка пи та лом. На су прот њи ма, ма њи део Ср ба у гра до ви ма 
као што је био Оси јек био је окре нут нај ви ше тр го ви ни. За то су зе мљо рад-
ни ци из селâ осјеч ке око ли не лак ше при ла зи ли ти пу нов ча них уста но ва као 

22 Срп ски би о граф ски реч ник, 1, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2004, 608. 
23 M. Ar tu ko vić, Sr bi u Hr vat skoj (Khu e no vo do ba), Sla von ski Brod 2001, 223.
24 Кро ни ка Срп ске ис точ. пра вос. цр кве Осеч ке 1881, књ. 1, од г. 1881–1930, 29.
25 Стра жа, 40, од 14. ју на 1928, 3.
26 Кро ни ка Срп ске ис точ. пра вос. цр кве Осеч ке 1881, књ. 1, од г. 1881–1930, 29.
27 Hr vat ski dr žav ni ar hiv u Osi je ku (HR-DA OS), fond 1231, ku ti ja 1, „Из ве штај за XXV. 

по слов ну го ди ну 1931.”

При лог 1. Про то је реј-ста вро фор  
Ла зар Бог да но вић22
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што је би ла Срп ска ште ди о ни ца јер су ве ро ва ли у ње не вла сни ке, успе шне 
Ср бе тр гов це. 

На ци о нал на ком по нен та у на зи ву ште ди о ни це би ла је по сле ди ца по ли-
тич ких пре ви ра ња тих го ди на XIX ве ка. Она ни је би ла усло вље на при пад-
ни ци ма срп ског дру штва о че му нај бо ље све до чи Ву ко вар ска ште ди о ни ца из 
1869. го ди не, чи ји су осни ва чи углав ном Ср би, а у њен пр во бит ни на зив ни су 
ис та кли срп ско по ре кло. На ци о нал на ком по нен та до ла зи до из ра жа ја тек по сле 
Бер лин ског кон гре са 1878, а по себ но ја ча по сле Мај ског пре вра та 1903. го ди не. 

У Оси је ку је од 1861. го ди не ра ди ла Пр ва осјеч ка ште ди о ни ца, чи ји је 
ак ци о нар на кон осни ва ња био Ср бин Ди ми три је Тај че вић. Сла вон ска ко мер-
ци јал на и ескомпт на бан ка осно ва на је 1869, До њо град ска ште ди о ни ца 1871, 
Сла вон ска сре ди шња ште ди о ни ца 1872, а 1909. осно ва на је Хр ват ска зе маљ-
ска бан ка д. д. Ме ђу њи ма Сла вон ска ко мер ци јал на и ескомпт на бан ка га си 
се 1878. го ди не, а До њо град ска ште ди о ни ца 1896. го ди не. На тај на чин сви 
дру ги на ро ди а по себ но Хр ва ти би ли су оку пље ни око соп стве них ште ди о-
ни ца и ба на ка ко је су гле да ле и шти ти ле њи хо ве ин те ре се. Исти при мер 
на ла зи мо и у Ву ко ва ру, у ко јем је од 1905. го ди не за жи вео нов ча ни за вод 
не мач ке на ци о нал не ма њи не под на зи вом Ње мач ка ште ди о ни ца.28 С дру ге 
стра не, осјеч ки Ср би би ли су зна чај но за не ма ре ни на мно гим при вред ним и 
дру штве ним по љи ма. Од 1865. го ди не бо ри ли су се за по ди за ње срп ско-пра во-
слав не цр кве у Гор њем гра ду, а мол бу су под не ли и 1866. и 1895. го ди не. Оне 
та ко ђе ни су одо бре не.29 Та ко ђе, ни су ус пе ли 1869. го ди не у Гор њем гра ду да 
отво ре Срп ску основ ну шко лу. Сто га је вр ло ве ро ват но да је на ци о нал на 
ком по нен та у на зи ву ште ди о ни це упра во по сле ди ца не за до вољ ства пре ма 
град ској вла сти. Пре суд ну уло гу у ода би ру на ци о нал ног име на ште ди о ни це 
мо гао је има ти про то је реј-ста вро фор Ла зар Бог да но вић, јед на од нај и стак-
ну ти јих срп ских лич но сти и пот по ма га тељ свих срп ских кул тур них дру-
шта ва у Оси је ку. 

Срп ска ште ди о ни ца у Оси је ку је као нов ча на ку ћа би ла со лид на уста-
но ва али с ма лим нов ча ним сред стви ма. Би ла је ве за на уз тр го ви ну ра зним 
про из во ди ма и по се до ва ла је уло ге углавном ма лих зе мљо по сед ни ка из 
око ли не Оси је ка. Ште ди о ни ца је већ у пр вој го ди ни оства ри ла ка пи тал од 
24.325,50 кру на, док је чи ста до бит из но си ла 1.011,01 кру ну. Уло зи на штед-
њу из но си ли су дво стру ко од ка пи та ла у пр вој го ди ни по сло ва ња, а осно ван 
је и Ре зер вни фонд. Уме сто де таљ ни јег освр та на по сло ва ње Срп ске ште ди-
о ни це као за дру ге од 1900. до 1906. го ди не на ве шће мо са мо ре ла тив не по-
дат ке из го ди шњих ра чу на по рав на ња с при ка зом ка пи та ла, ста ња Ре зер вног 
фон да, чи сте до би ти и уло га на штед њу.

До во љан је и ле ти ми чан по глед на та бе лар но при ка за не по дат ке да се 
уо чи екс по нен ци јал ни по раст по сло ва ња. Еви ден тан је пре све га, ста лан 
по раст ка пи та ла од 1900. до 1904. го ди не, а уло зи на штед њу у том пе ри о ду 
удво стру чи ли су се од 1903. до 1904. го ди не. До 1903. го ди не зна чај но је по-
ра сла и чи ста до бит за ви ше од 11.000 кру на.30 

28 V. Hor vat, Raz voj ban kar stva na vu ko var skom pod ruč ju, Vu ko var 1976, 12.
29 S. Sr šan, na ve de no de lo, 351, 415, 706.
30 Исто
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Та бе ла 1. При каз по сло ва ња Срп ске ште ди о ни це као за дру ге од 1900. до 
1906. го ди не (у кру на ма)31

Го ди на Ка пи тал Ре зер вни фонд Уло зи на штед њу Чи ста до бит
1900. 24.325,50 127,65 55.013,39 1.011,01 
1901. 56.528,00 1.009,38 107.775,75 3.137,18 
1902. 95.120,50 2.040,21 132.457,49 6.582,69
1903. 150.483,39 3.836,90 211.505,51 12.861,43
1904. 97.568,00 6.136,90 308.729,44 11.133,23
1905. 113.584,10 9.552,30 401.487,99 11.429,01
1906. 130.745,00 15.304,96 406.411,46 12.776,49

На успех срп ских нов ча них уста но ва кра јем XIX и по чет ком XX ве ка 
хр ват ско гра ђан ство ни је гле да ло бла го на кло но. У цен тру па жње би ла је 
Срп ска бан ка на чи ји су рад мо три ли ка ко Ср би из Ау стро у гар ске, та ко и 
вла сти из За гре ба и Пе ште. Оно што је за па да ло за око обе ма про тив нич ким 
стра на ма би ла је чи ње ни ца да је срп ско бан кар ство на од ре ђен на чин да ва ло 
за ма ха Ср би ма, а ко ји су баш у то вре ме из ра зи ли сво је не сла га ње са уче њем 
да сви ста нов ни ци Хр ват ске са чи ња ва ју је дин стве ни хр ват ски по ли тич ки 
на род. У та квим су усло ви ма на сту пи ле и ан ти срп ске де мон стра ци је 1895, 
1899, 1900. и 1902, нај ви ше у За гре бу, упе ре не про тив Срп ске бан ке, али се 
њи хов до ма шај осе ћао и у ма њим ме сти ма и гра до ви ма. Та ко ђе, у Оси је ку је 
у 1903. и 1904. го ди ни знат но опао број Ср ба и ро ђе не срп ске де це. Та ко је у 
1903. го ди ни ро ђе но са мо 37 срп ске де це, док је Ре ал ну гим на зи ју по ха ђа ло 
тек 20 срп ских ђа ка, а гим на зи ју 30. Пре ма пи са њу ли ста Но ви Ср бо бран, иа ко 
се Оси јек раз ви јао као град, срп ство је у ње му сла би ло. Од ја ког срп ског 
еле мен та и број ча не пре вла сти у До њем гра ду ни је оста ло го то во ни шта. 
На до њо град ској пи ја ци где су се ни за ле срп ске тр го ви не и за нат ске рад ње, 
ви ше ни је би ло ни јед не, а у ули ца ма у До њем гра ду го то во се ни је мо гла 
чу ти срп ска или хр ват ска реч.32 У та квој си ту а ци ји осјеч ка Срп ска ште ди-
о ни ца 1904. го ди не бе ле жи пад ка пи та ла за 54,23% и пад чи сте до би ти за 
1.728,2 кру не у од но су на прет ход ну го ди ну. Оно што је у тој го ди ни спа си ло 
по сло ва ње је сте ви си на уло га на штед њу ко ји су по ра сли за ви ше од 100.000 
кру на.

Ста би ли за ци ја од но са из ме ђу Ср ба и Хр ва та у Оси је ку оја ча ла је кра јем 
1904. го ди не и од ра зи ће се на рад Срп ске ште ди о ни це. У по пи су ста нов ни ка 
тих пр вих го ди на XX ве ка не пре ста но се осе ћа ла бор ба за пре ва гу не мач ког 
или хр ват ског ути ца ја у гра ду. Ср би су се због сво је ју го сло вен ске иде о ло ги је 
ви ше окре та ли Хр ва ти ма. Сто га ће Хр ват ско-срп ска ко а ли ци ја на и ћи на ја ко 
упо ри ште упра во у До њем гра ду, а по себ но и због то га што је у ре до ве те стран-
ке ушао углед ни до њо град ски Ср бин Ва со Му а че вић33. Он је већ 1903. го ди не 
на ску пу Срп ске са мо стал не стран ке у Оси је ку го во рио ка ко је „ту ђин ска си ла” 

31 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Из ве штај за XXV по слов ну го ди ну 1931.”
32 Ч. Ви шњић, Ср бо бран 1901–1914: Срп ско ко ло 1903–1914, Бе о град 2013, 247. 
33 M. Пат ко вић, „Ко је био Ва са Му а че вић?”, Ја вор: ме сеч ни, кул тур но-ин фор ма тив ни 

ма га зин, 1 (1998), 34.
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ис ко ри сти ла раз дор из ме ђу Ср ба и Хр ва та, при том ми сле ћи на Ау стро у гар ску, 
а да оба на ро да са мо љу ба вљу мо гу да пре бро де јаз из ме ђу њих.34 

У та квим окол но сти ма мо же се раз у ме ти по сло ва ње то ком 1905. и 1906. 
го ди не. Ка пи тал је сто га 1905. по рас тао за 16.016,10 кру на, а по ра сли су и 
уло зи на штед њу као и из нос Ре зер вног фон да. Ште ди о ни ца је сто га ту го-
ди ну за вр ши ла са по ве ћа ном чи стом до би ти у из но су од 2,59%. Исти тренд 
на ста ви ће се 1906. го ди не. Над зор ни од бор ус пео је да за др жи ста би лан 
укуп ни ка пи тал и да под сти че по раст уло га на штед њу. Сто га су по ра сли и 
Ре зер вни фонд, али и чи ста до бит, ко ја је ра сла у од но су на прет ход ну го ди ну 
за 10,55%.35 У ма ју 1906. го ди не у До њем гра ду одр жан је и Де ве ти кон грес 
Срп ских зе мљо рад нич ких за дру га, с ци љем про мо ви са ња но вих при вред них 
трен до ва и под сти ца ња Ср ба на на пре дак у по љо при вре ди. Кон грес је отво-
рио Вла ди мир Ма ти је вић36, је дан од осни ва ча Срп ске бан ке у За гре бу, ве-
ле тр го вац и цен зор Ау стро-Уга р ске бан ке. Ње гов до ла зак у Оси јек био је јак 
иступ ка Ср би ма и до дат но при бли жа ва ње ра ду Срп ске бан ке. Са сед ни це 
одр жа ној истог да на из вор не до но си пу но де та ља, али на зна ча ва да се одр-
жа ло са ве то ва ње у по љо при вре ди са раз ме ном ис ку ста ва о ра ду и де ло ва њу 
за дру га и са мо стал них по љо при вред ни ка.37 

У ра ду Срп ске ште ди о ни це 1906. го ди не из два ја се и јед на ху ма ни тар но-
-дру штве на де лат ност. На и ме те го ди не Срп ска ште ди о ни ца нов ча но по ма же 
рад До бро вољ ног ва тро га сног дру штва у До њем гра ду. У знак за хвал но сти 
за нов ча ни при лог Над зор ни од бор Ва тро га сног дру штва учвр стио је Срп ску 
ште ди о ни цу 1906. го ди не у свог чла на уте ме љи ва ча.38 

СРП СКА ШТЕ ДИ О НИ ЦА КАО ДЕ О НИ ЧАР СКО ДРУ ШТВО  
У ОСИ ЈЕ КУ ОД 1906. ДО 1918. ГО ДИ НЕ

При бли жа ва њем Ва се Му а че ви ћа Срп ској ште ди о ни ци, до ла зи до ве-
ли ких про ме на у ње ном по сло ва њу. Ва со Му а че вић је имао ве ли ко ис ку ство 
у упра вља њу ка пи та лом ко ји је сте као на пле мић ким и ве ле по сед нич ким 
има њи ма сред ње Хр ват ске и За пад не Евро пе. По сле за вр шет ка Ве ли ке гим-
на зи је у Оси је ку упи сао је го спо дар ске на у ке у Кри жев ци ма, а пре за вр шет ка 
сту ди ја до био је по ну ду да по ста не „упра ви тељ ски при став” на има њу гро фа 
Ер до ди ја (Erdödy) у Ви ни ци. Од бив ши ту по ну ду због же ље да се уса вр ша ва 
у прак тич ном зна њу у обла сти при вре де, од ла зи у Че шку на има ње по сед ни-
ка Хор ског. У је сен 1874. по стао је упра ви тељ ски при став на има њу гро фа 
Ђу ре Је ла чи ћа, а 1875. по зван је у Срем ске Кар лов це да из ра ди план за ру-
ко во ђе ње свим ма на стир ским има њи ма у Кар ло вач кој ми тро по ли ји. Го ди не 
1876. па три јарх срп ски Про ко пи је Ивач ко вић (1808–1881) име но вао га је за 

34 Исто, 181. 
35 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Из ве штај за XXV по слов ну го ди ну 1931.”
36 П. Кре стић, „Вла ди мир Ма ти је вић, по ли тич ки пор трет”, Збор ник о Ср би ма у Хр ват-

ској, 5, Бе о град 2004, 101–114.
37 Ч. Ви шњић, на ве де но де ло, 338.
38 Spo me ni ca osam de set go diš njem ra du Do bro volj nog va tro ga snog druš tva Osi jek – Do nji 

grad, Osi jek 1955, 111.
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упра ви те ља Па три јар шиј ског до бра у 
Да љу. Му а че вић је на тој функ ци ји 
остао пу них шест го ди на. На кон то га 
од ла зи на пут по Сред њој Евро пи, где 
се упо зна вао са при вред ним при ли-
ка ма и од но си ма у дру гим зе мља ма. 
Био је члан и Сла вон ског го спо дар-
ског дру штва у Оси је ку, у ко јем је 
1879. би ран за дру гог, а 1880. го ди не 
и пр вог пот пред сед ни ка.39

У До њем гра ду у Оси је ку 1905. 
го ди не осно ва но је „Пр во хр ват ско-
сла вон ско ди о ни чар ско дру штво за 
ин ду стри ју ше ће ра”. Ше ће ра на је при-
ву кла ве ли ки ин те рес ин ве сти то ра и 
би ла је до бро осми шље на јер у то вре-
ме за пад но од Оси је ка ни је радилa ни-
јед на ше ће ра на, а Че си и Сло ва ци ко ји 
су на се ље ни у Сла во ни ји про из во ди-
ли су ква ли тет ну ше ћер ну ре пу. Код 
осни ва ња ове фа бри ке за чи је је осни-
ва ње тре ба ло 4 ми ли о на кру на, на шла 
се и Срп ска бан ка из За гре ба.41 Ме ђу 
осни ва чи ма и уте ме љи ва чи ма фа бри ке ше ће ра спо ми њу се Ва со Му а че вић, 
ве ле по сед ник Алек сан дар По по вић и тр го вац Па јо Ра да но вић. Пред у зе ће 
је по том пу сти ло у про мет 4.000 ак ци ја, а об ја вље но је да се ак ци је ове ше-
ће ра не мо гу ку пи ти од 16. сеп тем бра 1905. и у по слов ни ци Срп ске ште ди о-
ни це Оси јек.42 Уте ме љи вач ше ће ра не и члан Од бо ра Срп ске ште ди о ни це 
Ва со Му а че вић мо гао је пред ло жи ти и ку по ви ну ак ци ја ове ше ће ра не јер 
је Срп ска ште ди о ни ца не ду го по том ушла у вла сни штво 58 ак ци ја ово га 
пред у зе ћа.43

Услед ових зна чај них ула га ња у Оси је ку, до ла зи и до про ме не у устрој-
ству ште ди о ни це кра јем 1906. го ди не. Ини ци ја ти вом Ва се Му а че ви ћа од лу-
че но је да се Срп ска ште ди о ни ца као за дру га услед свог до брог по сло ва ња, 
пре тво ри у де о ни чар ско дру штво. Пре ко ње га, у де о ни чар ско дру штво ула зи 
Сте ван Стра ји нић и Па ја Му а че вић. Сте ван Стра ји нић је уз Ва су Му а че ви ћа 
био вр ло ак ти ван у Срп ском пе вач ком дру штву „Гу сле”, а је дан је и од осни-
ва ча Срп ског со ко ла у Оси је ку 1905. го ди не.44 Па ја Му а че вић је ро ђе ни брат 

39 З. Ми шко вић, „Срп ско пе вач ко дру штво ʼГу слеʼ”, Ље то пис Срп ског кул тур ног дру-
штва „Про свје та”, За греб 2018, 388.

40 Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске.
41 Z. Ži va ko vić-Ker že, S tra di ci o nal nih na no ve pu te ve: Тrgovina, obrt, in du stri ja i ban kar ske 

usta no ve gra da Osi je ka na pri je la zu sto lje ća od go di ne 1868. do 1918, Osi jek 1999, 70.
42 Agra mer Ze i tung, 205, од 7. сеп тем бра 1905, 8.
43 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1.
44 М. Ми шко вић, „Срп ска ве ро и спо вед на шко ла у Оси је ку”, Ље то пис Срп ског кул тур-

ног дру штва „Про свје та”, За греб 1999, 240

При лог 2. Ва со Му а че вић40
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Ва се Му а че ви ћа и су вла сник тр го вач ке ком па ни је „Бра ћа Му а че вић” у Гор-
њем гра ду.45 

Већ 26. ја ну а ра 1907. го ди не суд ском од лу ком бр. 561 „Срп ска ште ди о-
ни ца као за дру га” из бри са на је, и у Re gi star B II под бр. 334/I упи са на је „Срб-
ска ште ди о ни ца ди о ни чар ско дру штво у Оси е ку”.46 Ње зи на глав ни ца од 
100.000 кру на по де ље на је на 1.000 де о ни ца но ми нал не вред но сти 100 кру-
на. Де о ни чар ско дру штво пре у зе ло је сву ак ти ву и па си ву ште ди о ни це као 
за дру ге. Уте ме љи ва чи де о ни чар ског дру штва би ли су: ве ле по сед ник Ва со 
Му а че вић, ве ле по сед ник Алек сан дар По по вић, ле кар Јо ван Мoачанин, Си мо 
Му ча лов, тр го вац Стевaн Стра ји нић, тр го вац Па јо Му а че вић, за на тли ја Гли шо 
Ра ди во је вић, за на тли ја Ми лан Бо са нац и тр го вац Па јо Пе тро вић. За пред сед-
ни ка Над зор ног од бо ра име но ван је Ва со Му а че вић, а за се кре та ра Сте ван 
Стра ји нић.

При лог 3. Де о ни ца Срп ске ште ди о ни це д. д. из 1909. го ди не47

На кон ре ор га ни за ци је ште ди о ни це, 24. мар та 1907. го ди не у ли сту Ср бо-
бран об ја вљен је по зив за де о ни ча ре и чла но ве Над зор ног и Управ ног од бо-
ра за Сед му ре дов ну сед ни цу, ко ја се одр жа ла у за вод ским про сто ри ја ма у 

45 М. Ми лан ко вић, Успо ме не, до жи вља ји и са зна ња, књ. 7, Бе о град 1997, 60.
46 K. Fi rin ger, Vo dič kroz ar hiv ske fon do ve (bro šu ra-ma ši no pis, Osi jek, b.g.) (HR-DA OS).
47 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1.
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Тр жној ули ци бр. 23. Го ди шњи би ланс при ка зи вао је ка пи тал у из но су од 
802.864 кру не, а оства ре на је чи ста до бит од 12.776,49 кру на. Уло зи на штед-
њу на ста ви ли су тренд ра ста, а ште ди о ни ца се мо гла осло ни ти и на Ре зер вни 
фонд ко ји је по рас тао за 5.752,66 кру на у од но су на прет ход ну го ди ну. За 
но вог упра ви те ља иза бран је Алек сан дар По по вић, а за пред сед ни ка Управ-
ног од бо ра Ва со Му а че вић. У Управ ни од бор иза бра ни су: Па ја Му а че вић, 
др Јо ван Мо а ча нин, др Ду шан Ми лан ко вић и Гли шо Ра ди во је вић.48 

Сво ју пр ву го ди ну као де о ни чар ско дру штво Срп ска ште ди о ни ца за вр-
ши ла је вр ло успе шно са имо ви ном од 943.995 кру на и чи стом до би ти од 
17.093,86 кру на. Од овог из но са свим чла но ви ма Управ ног од бо ра и де о ни ча-
ри ма ис пла ће на је ди ви ден да у из но су од 6%.49 Сто га су сви де о ни ча ри по зва-
ни на Осму ре дов ну сед ни цу ко ја је одр жа на 8. мар та 1908. Од лу че но је да ће 
на че лу уста но ве оста ти Алек сан дар По по вић као упра ви тељ, за бла гај ни ка 
је иза бран Сте ван Стра ји нић, а за књи го во ђу Слав ко Јо ви чић.50 Сре ди ну 1908. 
го ди не обе ле жи ло је отва ра ње фи ли ја ле Срп ске ште ди о ни це д. д. у Гор њем 
гра ду. Она је отво ре на у згра ди на глав ном осјеч ком тр гу, на рас кр шћу Штро-
сма је ро ве и Ри бар ске ули це.51 Зна чај овог по слов ног по ду хва та ле жи у чи-
ње ни ци да до та да го то во да ни је би ло ика квог срп ског еле мен та у Гор њем 
гра ду. Та ко ђе, 1907. го ди не осно ва на је у Оси је ку По штан ска уга р ска ко мер-
ци јал на бан ка. Асо ци ја ци ја „Јо сип Кра ус (Kra uss) и друг” 1908. го ди не осни-
ва ју „Бан ков но ко ман дит но дру штво”, а 1909. го ди не осно ва на је Пуч ка ште-
ди о ни ца као за дру га.52 Ср би су у та квим усло ви ма од луч но отво ри ли ову 
фи ли ја лу ка ко би сво је су на род ни ке уда ље не од До њег гра да ипак оку пи ли 
око свог нов ча ног за во да. Ра чу на ли су пре све га на на ци о нал ну ком по нен ту 
као до во љан фак тор да при ђу ште ди о ни ци, али и на де ве то го ди шње по сло-
ва ње. У овој стра те ги ји ви ди се по ма ло и ути цај Срп ске бан ке из За гре ба, 
ко ја је као шта смо ви де ли, већ у не ко ли ко го ди на свог де ло ва ња осно ва ла 
низ при вред них и зе мљо рад нич ких удру же ња, а сво је по слов ни це отва ра ла 
је у свим гра до ви ма у ко ји ма су жи ве ли Ср би, ра чу на ју ћи да ће срп ско ста-
нов ни штво ра ди је при ћи срп ском нов ча ном за во ду и ула га ти у ње га ка пи тал 
не го у уга р ски или не мач ки. Та ко ђе, отва ра њем ове фи ли ја ле ја сно се огле да 
по ли ти ка ште ди о ни це срп ског ло кал ног нов ча ног за во да ко ји је тре ба ло да 
пре о вла да на осјеч ком под руч ју.

До во љан је увид у по дат ке за 1908. го ди ну да се уо чи успех ко је му је 
до при не ла гор њо град ска фи ли ја ла. На Ре дов ној глав ној скуп шти ни у за вод-
ским про сто ри ја ма у До њем гра ду за кљу че но је да је 1908. го ди ну де о ни чар-
ско дру штво за вр ши ло с имо ви ном у из но су од 1.056.159 кру на, а оства ри ло 
је чи сту до бит од 25.003,16 кру на. За хва љу ју ћи то ме по ра сла је и ди ви ден да 
за 1%. Са ме ста упра ви те ља те го ди не по ву као се Алек сан дар По по вић, а на-
сле дио га је мла ђи Во јин Му а че вић. За пот пред сед ни ка иза бран је Ва со Муа-
че вић, а у Над зор ни од бор иза бра ни су: др Јо ван Мо а ча нин, Па ја Му а че вић, 

48 Ч. Ви шњић, на ве де но де ло, 370.
49 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Из ве штај за XXV по слов ну го ди ну 1931.”
50 Ч. Ви шњић, на ве де но де ло, 417.
51 Z. Ži va ko vić-Ker že, na ve de no de lo, Osi jek 1999, 121.
52 Исто, 122.
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Алек сан дар По по вић, Па ја Пе тро вић, Ми лан Бо са нац, Сте ван Стра ји нић и 
Гли шо Ра ди во је вић.53 

У та квим окол но сти ма мо же се и об ја сни ти као са свим ра зу мљи ва од-
лу ка до не се на на Глав ној сед ни ци 1909. го ди не, с ци љем да се у скла ду са 
зах те ви ма и по тра жњом за де о ни ца ма ове нов ча не уста но ве, по ве ћа основ на 
глав ни ца. На основу од лу ке бр. 13.044 гр. од 14. ав гу ста 1909. го ди не по већа-
на је основ на глав ни ца са 100.000 на 200.000 кру на, па је по том по де ље на на 
1.000 де о ни ца но ми нал не вред но сти од 200 кру на.54 Рад у 1909. го ди ни за вр шен 
је тек бла гим ра стом у од но су на 1908, али ни ди ви ден да ни чи ста до бит ни су 
знат ни је опа да ле. На те ме љу но ве глав ни це и ве ћег бро ја де о ни ца ко ји је до вео 
и до ве ћег про ме та и ка пи тал не мо ћи, 1910. го ди на за вр ше на је са знат ним по-
ра стом чи сте до би ти на 35.327,38 ди на ра. Ште ди о ни ца је сто га већ на кон Ре-
дов не скуп шти не за по че ла сa ис пла том ди ви ден ди у из но су од 2.472,91 кру ну.

Има из ве сних ин ди ци ја да је Срп ска ште ди о ни ца д. д. у 1910. на сто ја ла 
да Ср би из це ле осјеч ке око ли не, а пре све га Ср би ве ле по сед ни ци, уло же 
сво је за ра де и уште ђе ви не у срп ску нов ча ну уста но ву. Ове ак ци је све сно ће 
по др жа ти Срп ско при вред но дру штво „При вред ник”55. Од бор „При вред ни-
ка” из За гре ба позваo je све Ср бе да но вац ни ка ко не ула жу код „не зна ног 
ту ђег све та”. У тим окол но сти ма у Оси је ку је осно ва но Срп ско при вред но 
дру штво „При вред ник”. Ње гов пр ви пи са ни спо мен на ла зи мо у од лу ци пред-
сед ни ка Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не Ва се Му а че ви ћа 1910. го ди не, 
ко ји одо бра ва да се пред сед ни ку „При вред ни ка” у Оси је ку Во ји ну Му а че ви ћу 
по ша ље 20 кру на за сти пен ди ра ње ђа ка.56 На жа лост, да нас је те шко ре ћи не-
што од ре ђе ни је о оби му ра да „При вред ни ка” у Оси је ку и ње го вом по сре до-
ва њу из ме ђу Ср ба ула га ча и Срп ске ште ди о ни це. Ус по ре до са осни ва њем и 
де лат но сти ма „При вред ни ка” у Оси је ку, 1910. го ди не отво ре на је фи ли ја ла 
осјеч ке Срп ске ште ди о ни це д. д. у Да љу.57 Ши ре њем на даљ ско под руч ју, на 
ко је му су Ср би за у зи ма ли ве ли ки удео у укуп ном ста нов ни штву, али и где су 
се ба ви ли пре те жно об ра дом зе мље и тр го ви ном, био је му дар по тез да се 
Ср би ула га чи при ву ку сво јој нов ча ној уста но ви, а да ште ди о ни ца про ши ри 
део сво је де лат но сти. При отва ра њу даљ ске фи ли ја ле за си гур но је од лу ку 
до но сио Ва со Му а че вић, јер ни је би ло бо љег по зна ва о ца при ли ка у Да љу, 
али је ве ро ват но ра чу нао да ће нов ча не по сло ве на сво ме има њу и срп ски 
па три јарх ра ди је по ве ри ти срп ском нов ча ном за во ду не го ино стра ном.

Успе шним пет на е сто го ди шњим по сло ва њем ство ре ни су по вољ ни усло-
ви за бан кар ско де ло ва ње до Пр вог свет ског ра та. И при ли ке на др жав ном 
и гло бал ном тр жи шту би ле су до ста ста бил не. То је би ло до ба без ве ћих еко-
ном ских про ме на у Ау стро у гар ској, а ме ђу на род на по ли тич ка зби ва ња (Ца-
рин ски рат Ау стро у гар ске и Ср би је, анек си ја Бо сне и Хер це го ви не, бал кан-
ски ра то ви и др.) ни су се ни шта знат ни је од ра жа ва ла на де лат ност бан кар ства 
у Мо нар хи ји. На про тив, анек си ја Бо сне и Хер це го ви не отва ра ла је ве ли ке при-
вред не мо гућ но сти на том, још увек при вред но не по де ље ном и не ис ко ри шће ном 

53 Ч. Ви шњић, на ве де но де ло, 451.
54 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Из ве штај за XXV. по слов ну го ди ну 1931.”
55 Пе тар В. Кре стић, Срп ско при вред но дру штво При вред ник (1897–1918), Бе о град 2002.
56 Нов ча ни днев ник Срп ско пра во слав не цр кве не општи не у Осе ку, за год. 1910, 77.
57 K. Fi rin ger, Vo dič kroz ar hiv ske fon do ve (bro šu ra-ma ši no pis, Osi jek, b.g.) (HR-DA OS).
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под руч ју. До по себ но ја ког по ле та до ла зи у Срп ској ште ди о ни ци 1912. го ди-
не, ка да Хр ват ско-срп ска ко а ли ци ја, кра јем ба но ва ња Ни ко ле То ма ше ви ћа, 
по но во за у зи ма во де ће по зи ци је у Хр ват ској. Ште ди о ни ца је те го ди не по ви-
си ла сво ју основ ну глав ни цу са 200.000 на 300.000 кру на и ти ме је у про мет 
пу сти ла 1.000 де о ни ца вред но сти 200 кру на и до дат них 1.000 де о ни ца вред-
но сти 100 кру на. Те го ди не по диг ну та је у Оси је ку и „Осјеч ка ље ва о ни ца 
же ље за и стро је ва”, ко ја је би ла зна чај на за уна пре ђи ва ње пољопривредe, ме-
ха ни за ци је и ин ду стри је. У упра ви ово га пред у зе ћа де ло вао је и Алек сан дар 
По по вић.58 На жа лост, са чу ва ни по да ци не го во ре о го ди ни ула га ња, али се 
зна да је Срп ска ште ди о ни ца би ла вла сник 25 ак ци ја ове фа бри ке.59 Сто га 
не тре ба ис кљу чи ти мо гућ ност да је Срп ска ште ди о ни ца већ 1912. го ди не 
ку пи ла 25 де о ни ца „Осјеч ке ље ва о ни ца же ље за и стро је ва”, уз по сред ство 
Алек сан дра По по ви ћа.

Пред Пр ви свет ски рат бе ле жи се јед на ин те ре сант на по ја ва у по ли ти ци 
ште ди о ни це. Она је 1913. го ди ну за вр ши ла са чи стом до би ти од 51.717,65 кру-
на и ди ви ден дом од 8%. Ште ди о нич ки штед ни уло зи из но си ли су 1.233.757,82 
кру не, а уло зи у Пен зи о ном фон ду би ли су 4.439 кру на. Та ко је Срп ска ште-
ди о ни ца на кон три на е сто го ди шњег по сло ва ња осно-
ва ла Пен зи о ни фонд. Из нос ка пи та ла у овом фон ду 
ни је се мно го раз ли ко вао у од но су на оста ле ло кал-
не ште ди о ни це и бан ке у Сла во ни ји. При ме ра ра ди, 
Срп ска кре дит на бан ка д. д. у Сла вон ском Бро ду је 
1913. у свом Пен зи о ном фон ду има ла 10.100 кру на, 
Срп ска кре дит на бан ка д. д. у Ву ко ва ру 1.212 кру на, 
а Срп ски кре дит ни за вод д. д. у Сла вон ској По же ги 
4.100 кру на. Ра ди упо ре ђе ња, Срп ске ште ди о ни це у 
Но вој Гра ди шки, Вин ков ци ма и Оку ча ни ма као и 
Даљ ска ште ди о ни ца, 1913. ни су има ле пен зи о ни 
фонд. Тек је зна чај ни је ве ћим ка пи та лом у Пен зи о-
ном фон ду рас по ла га ла Срп ска ште ди о ни ца д. д. Па-
крац 1913. го ди не ко ји је из но сио 13.882 кру не.60 Овај 
Пен зи о ни фонд Осјеч ке ште ди о ни це ујед но је и до каз 
да ште ди о ни ца у сво јој де лат но сти ни је за о би ла зи ла 
со ци јал не по тре бе. Сход но то ме, иа ко ни је од сту па-
ла од ка пи та ли стич ког бан кар ског за во да, ишла је у 
ко рак с мо дер ним, и у оно вре ме на пред ним со ци-
јал ним трен до ви ма.61 Овај тренд тре ба по сма тра ти 
и кроз ин те ре се и оства ре ња чла но ва Над зор ног од-
бо ра. Упра ви тељ је био Во јин Му а че вић, пред сед ник 
Управ ног од бо ра Ва со Му а че вић, а пот пред сед ник др 
Јо ван Мо а ча нин.62 Кључ ну уло гу у пра ће њу свет ских 

58 M. Ko lar-Di mi tri je vić, na ve de no de lo, 213.
59 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1.
60 Н. Га ће ша, на ве де но де ло, 139.
61 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Из ве штај за XXV по слов ну го ди ну 1931.”
62 Ч. Ви шњић, на ве де но де ло, 690.

При лог 4. Пре да ва ње  
Ј. Коц ка ра Аб со лут на  
ва лу та (Оси јек, 1920)
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трен до ва имао је за си гур но Ва со Му а че вић, али и Во јин Му а че вић, ко ји је 
1912. го ди не био члан Над зор ног од бо ра Хр ват ско-сла вон ског дру штва у 
Оси је ку и пот пред сед ник Тр го вач ко-обрт нич ке ко мо ре за Сла во ни ју. У ра-
ду ште ди о ни це до 1914. го ди не спо ми ње се и адво кат Јо ван Коц кар, ау тор 
књи ге Аб со лут на ва лу та, ко ји је уче ство вао у пре тва ра њу за дру ге у де о ни-
чар ско дру штво.63

Ко ри сте ћи се ве ли ким по ве ре њем сво јих са рад ни ка, Срп ска ште ди о-
ни ца по ка зу је зна тан на пре дак у го ди на ма пре Пр вог свет ског ра та. Ра ди се 
о не кој вр сти спе ку ла ци је код ко је се го тов но вац од мах ула же у не крет ни не, 
ка ко би се из бе гао ути цај ин фла ци је и про па да ње вред но сти. Због ја ке ре зер-
ве, по ло жај ште ди о ни це био је си гу ран и она ни је мо ра ла да тра жи уто чи ште 
за вре ме Пр вог свет ског ра та у дру гим бан ка ма и ште ди о ни ца ма.

Та бе ла 2. При каз по сло ва ња Срп ске ште ди о ни це д. д. од 1907. до 1913. го ди не 
(у кру на ма)64

Годинa Капитал Ре зер вни фонд Уло зи на штед њу Чи ста до бит Ди ви ден да
1907. 100.000 20.518,73 466.416,58 17.093,86 6%
1908. 100.000 27.000 569.881,05 25.003,16 7%
1909. 200.000 37.677 808.777,84 25.108,59 7%
1910. 200.000 47.740 1.241.790,94 35.327,38 7%
1911. 200.000 58.030 1.291.868,63 40.179,25 7,5%
1912. 300.000 84.208 1.225.781,95 45.262,68 8%
1913. 300.000 100.012 1.233.757,82 51.717,65 8%

На пад Ау стро у гар ске на Ср би ју 28. ју ла 1914. го ди не, ко ји је озна чио и 
по че так Пр вог свет ског ра та, на гло је из ме нио по ло жај срп ских бан кар ских 
ин сти ту ци ја у Хр ват ској и Сла во ни ји. Иа ко ни јед на ни је би ла прав но ли кви-
ди ра на, де лат ност свих срп ских ште ди о ни ца, ба на ка и кре ди тних за во да 
би ла је од стра не др жав них апа ра та знат но сма ње на. На вест о про гла ше њу 
мо би ли за ци је и срп ског од би ја ња ау стро у гар ског ул ти ма ту ма, ули це око Глав-
ног тр га у Оси је ку ис пу ни ло је ста нов ни штво ко је је у по вор ци и уз вој ну 
му зи ку кли ца ло Фрању Фер ди нан ду и ау стро у гар ског вој сци. Убр зо је усле-
ди ло уво ђе ње цен зу ре и ис пра ва за кре та ње ста нов ни штва, а же ле знич ки 
про мет био је огра ни чен за ци ви ле.65 По чет ком сеп тем бра 1914. го ди не град-
ска власт из да ла је „про глас” о ски да њу свих срп ских пло ча и нат пи са с 
јав них ин сти ту ци ја, ло ка ла, про дав ни ца и ули ца у Оси је ку. У за гре бач ком 
Ju tar njem li stu на во ди се: „...ta ko da Osi jek, sa da ima de iz klju či vo sa mo hr vat ske 
nad pi se.”66 Ме ђу тим, по ли циј ске сна ге ни су са мо вр ши ле при сил но укла ња-
ње ћи ри лич них та бли, већ су де мо ли ра ли из ло ге тр го ви на са ћи ри лич ним 
нат пи си ма, а за ко је су вла сни ци у го ди на ма пре ра та мо ра ли до би ти пи са ну 

63 З. Ми шко вић, „Срп ско пе вач ко дру штво ʼГу слеʼ”, Ље то пис Срп ског кул тур ног дру-
штва „Про свје та”, За греб 2018, 386.

64 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Из ве штај за XXV по слов ну го ди ну 1931.”
65 A. Gru bi šić, „Osječ ka gra đan ska gar da u Pr vom svjet skom ra tu”, Osječ ki zbo r nik, 27 (2014), 

113.
66 No vo sti, 787 (2014), 8.
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до зво лу да би је мо гли ис та ћи. У оп штем „ло ву” на срп ски пред знак ко ји се 
у Оси је ку де ша вао кра јем 1914. го ди не ски ну та је и спо мен-пло ча пе сни ку 
Змај Јо ви Јо ва но ви ћу у До њем гра ду. На ме сто ње по ста вље на је пло ча пре-
сто ло на след ни ка Фер ди нан да.67 Сре ди ном ја ну а ра 1915. го ди не бан Кра ље-
ви не Хр ват ске, Сла во ни је и Дал ма ци је ба рон Иван Шкр лец по твр дио је 
на ред бу вла сти ко јом се за бра њу је упо тре ба ћи ри лич ног пи сма.68

Ме ђу мо би ли зо ва ним и ухап ше ним Ср би ма 1914. и 1915. го ди не на шле 
су се мно ге лич но сти из Срп ске ште ди о ни це. Адво кат Јо ван Коц кар ухап шен 
је 1914. и осу ђен за ве ле и зда ју на 2,5 го ди не за твор ске ка зне у Епер је шу.69 
Про то је реј-ста вро фор Ла зар Бог да но вић ухап шен је због „ши ре ња ла жних 
ве сти” о Ау стро у гар ској, због че га је у ис тра жном за тво ру у Оси је ку про вео 
15 да на.70 Упра ви тељ Срп ске ште ди о ни це Во јин Му а че вић мо би ли зо ван је 
по чет ком рат них де ша ва ња и по ги нуо је на ра ти шту 1914. го ди не.71 Осни вач 
Срп ске ште ди о ни це Пе ра Ра да но вић под при ти ском осјеч ке по ли ци је, на пу-
шта Оси јек кра јем 1914. го ди не и бе жи у Ср би ју.72

У та квим окол но сти ма ште ди о ни ца ни је има ла ни ма ло ла ке окол но сти 
за рад. У сво јим ре до ви ма оста ла је без упра ви те ља и чла но ва Над зор ног 
од бо ра. Це ла си ту а ци ја оче ки ва но се од ра зи ла на њен рад, о че му го во ре 
број ке из за вр шног ра чу на на кра ју 1914. го ди не.

Та бе ла 3. Завршни рачун Српске штедионице на крају 1914. године (у кунама)

Основ на глав ни ца 300.000,00 К
Ре зер вни фонд 115.012,00 К
У ло зи на штед њу 1.380.159,74 К
Чи ста до бит 45.764,07 К

Из ово га про из ла зи ка ко се ње на чи ста до бит сма њи ла за 11,51%, од но-
сно ди ви ден да је са 8% па ла на 5%. Има ју ћи у ви ду ин те ре се ште ди о ни це, 
ње не две фи ли ја ле и мо гућ број ак ци о на ра ко ји је остао у Оси је ку, Срп ска 
ште ди о ни ца се осла ња ла на Ср бе ко ји су спас за свој ка пи тал услед свет ског 
су ко ба тра жи ли у ма лом за во ду ко ји је још до не кле за сту пао њи хо ве ин те ре-
се. У том прав цу го во ри и пи смо Сте ва на Јо а но ви ћа, чла на углед не осјеч ке 
по ро ди це Јо а но ви ћа, ко ме из Срп ске ште ди о ни це пи шу 29. ма ја 1914. го ди не 
да је „из ми рио ме ни цу сво је мај ке ко ја жи ви у Оси је ку и да јој, ако же ли 
на ста ви да ме сеч но упла ћу је но вац”.73 Овај до пис на во ди на траг да су Ср би 
ко ји су по ре клом из Оси је ка, а ко ји су се по том од се ли ли у дру га ме ста у 
Ау стро у гар ској, би ли и да ље ори јен ти са ни ка овој ште ди о ни ци и за вре ме 
Пр вог свет ског ра та, па но вац и бан кар ске по сло ве ни су пре но си ли у дру ге 
нов ча не уста но ве. То је ујед но мо гао да бу де и раз лог оп стан ка ово га за во да, 

67 Č. Viš njić, Sr bi u Hr vat skoj 1918–1941, ano ti ra na bi bli o gra fi ja, Za greb 2000, 311.
68 No vo sti, 785 (2015), 8.
69 Стра жа, 113 (1923), 2.
70 М. Ми шко вић, „Про то је реј ста вро фор Ла зар Бог да но вић”, Три би на Осјеч ка срп ска 

цр кве на и кул тур на ба шти на, Оси јек, 4. ма ја 2003.
71 S. Sr šan, Po vi jest osječ kih udru ga i klu bo va, Osi jek 1994, 107.
72 Стра жа, 40 (1928), 3.
73 HR-DA OS, fond 1315, ku ti ja 1, „Из ве штај за XXV. по слов ну го ди ну 1931.”
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али и од го вор на пи та ње ка ко се ште ди о ни ца већ 1917. го ди не из ву кла из 
гу би та ка. Гу би так је 1916. го ди не из но сио 3% ди ви ден де у од но су на пе ри од 
пре Пр вог свет ског ра та, од но сно чи ста до бит те го ди не из но си ла је 9,27% 
ма ње у од но су на 1913. го ди ну. 

Та бе ла 4. По сло ва ње Срп ске ште ди о ни це д. д. за вре ме Пр вог свет ског ра та74 
(у кру на ма)

Го ди на Ка пи тал Ре зер вни фон д У ло зи на штед њу Чи ста до бит Ди ви ден да
1915. 300.000 133.800 1.435.734,77 44.330,79 5%
1916. 300.000 150.000 1.680.528,65 46.922,62 5%
1917. 300.000 182.754 2.059.114,10 47.391,51 7%
1918. 500.000 225.124 2.562.344,43 62.620,40 7%

Пре о крет у по сло ва њу 1917. го ди не усло вљен је сми ри ва њем на пе то сти 
у Оси је ку. По да так ко ји на во ди на овај траг на ла зи мо у при ме ру Срп ске 
основ не шко ле у До њем гра ду, чи ји је рад за бра њен 1914. го ди не, а до зво љен 
је на ста вак ра да 1. ок то бра 1917. го ди не.75 У та квим окол но сти ма ште ди о ни ца 
ће крај Пр вог свет ског ра та до че ка ти са из но сом ди ви ден де од 7% и чи стом 
до би ти ко ја се у од но су на по че так ра та по ве ћа ла за 26,92%. 

Рас пад Ау стро у гар ске и ра ђа ње но ве др жа ве Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 
до ве ло је у Сла во ни ји до оп штих не ре да, а по себ но у Оси је ку. У та квој си ту-
а ци ји На род но ве ће Др жа ве СХС по зва ло је срп ску вој ску да уђе у Срем и 
Сла во ни ју, не би ли спре чи ла да љу анар хи ју. У гра ду су се де ша ва ле ма сов не 
пљач ке скла ди шта. Нај ве ћи не ре ди у Оси је ку по че ли су 28. ок то бра 1918, а 
по том су се не ре ди про ши ри ли на чи та ву Ви ро ви тич ку жу па ни ју. По себ но 
кри ти чан дан био је 30. ок то бар 1918, ка да су у град до спе ли се ља ци на сто-
ти на ма ко ла, по др жа ни на о ру жа ним де зер те ри ма, под из го во ром да су чу ли 
да се из вој них скла ди шта де ли бес плат но оде ћа и обу ћа. То га да на за по че ла 
је пљач ка свих бо га ти јих гра ђа на, ве ли ких по сед ни ка, а де мо ли ра не су и 
јав не ин сти ту ци је. Мир је за вла дао тек 1. но вем бра 1918. ка да су на о ру жа ни 
вој ни ци на пу сти ли град. Не ду го по том у Оси јек је ушла срп ска вој ска.76 

ПО СЛО ВА ЊЕ СРП СКЕ ШТЕ ДИ ОНИЦЕ Д. Д.  
ИЗ МЕ ЂУ ДВА СВЕТ СКА РА ТА

Ства ра ње Кра ље ви не СХС, Срп ска ште ди о ни ца до че ка ла је као осло бо-
ђе ње од угар ских сте га. Сво јом по ве за но шћу са чла но ви ма Хр ват ско-срп ске 
ко а ли ци је она до ла зи у ред бе не фи ци ра них нов ча них уста но ва, а у то ме је 
ве ли ку уло гу од и грао Ва со Му а че вић. У та квим окол но сти ма Над зор ни од бор 
је 1918. го ди не по ве ћао глав ни цу на 500.000 кру на, чи ме је до био до дат них 
200.000 кру на у об ли ку де о ни ца за пла си ра ње на тр жи ште и бер зе.77 

74 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Из ве штај за XXV. по слов ну го ди ну 1931.”
75 Ba no vac, 36 (1917), 3. 
76 Кро ни ка Срп ске ис точ. пра вос. цр кве Осеч ке 1881, књ. 1. од г. 1881–1930, 89.
77 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Из ве штај за XXV. по слов ну го ди ну 1931.”
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Сво ју два де се ту го ди ну ра да Срп ска 
ште ди о ни ца до че ка ла је у пот пу но но вом 
по ли тич ком и дру штве ном уре ђе њу. Кра-
хом Ау стро у гар ске и фор ми ра њем Кра ље-
ви не СХС оформ ље но је знат но ве ће тр жи-
ште, али ово га пу та без ту ђин ског ути ца-
ја. У Оси је ку је 1919. го ди не би ло сме ште но 
мно го срп ске вој ске, а по то ме се за стал но 
у град до се ља ва ју срп ске офи цир ске по ро-
ди це. Град је и да ље имао знат ну ин ду стри-
ју, школ ство и саобраћај пре ко ре ке Дра ве, 
што му је омо гу ћи ло да бу де ме ђу де сет 
ин ду стриј ски нај ра зви је ни јих гра до ва у 
Кра ље ви ни СХС.

На Све ча ној сед ни ци по во дом два-
де сет го ди на ра да, одр жа ној у за вод ским 
про сто ри ја ма 1919. у Змај Јо ви ној бр. 23, 
за кљу че но је ка ко је ште ди о ни ца успе шно 
за вр ши ла пр ву го ди ну на кон Пр вог свет-
ског ра та. Оства ри ла је чи сту до бит у из-
но су од 97.303,26 кру на, а ди ви ден да је 
из но си ла 8%. На тај на чин ње на управа 
ус пе ла је да над ма ши ка пи тал ну моћ уста-
нов е од пре 1914. го ди не, те да на ста ви но-
вим за ма хом. На ме сто упра ви те ља иза бран је Јо ван Ђур ђе вић.79

Још у Ау стро у гар ској срп ски бан кар ски ка пи тал био је ра за сут по мно-
гим ло кал ним ште ди о ни ца ма и бан ка ма. Шта ви ше, ни јед на од њих ни је 
успе ва ла знат ни је иза ћи из окви ра сво је ло кал не за јед ни це и уло жи ти у ве ће 
при вред не по ду хва те. Слич не при ли ке де ша ва ле су се и у Сла во ни ји, где од 
Бје ло ва ра, пре ко Па кра ца па све до Ву ко ва ра ни јед на срп ска нов ча на уста-
но ва ни је успе ва ла ура ди ти оно што је по сти гла Срп ска бан ка у За гре бу или 
Хр ват ска зе маљ ска бан ка у Оси је ку. Из тих раз ло га 26. ок то бра 1919. у Тр го-
вач ко-обрт нич кој ко мо ри у Оси је ку са ста ло се 35 ви ђе ни јих Ср ба из гра да 
и око ли не ка ко би осно ва ли је дан цен трал ни срп ски нов ча ни за вод са се ди-
штем у Оси је ку. Са ста нак је отво рио Ва со Му а че вић, го во ре ћи о по тре би је-
дин стве не срп ске нов ча не уста но ве, а на ње гов го вор на до ве зао се ди рек тор 
Срп ске ште ди о ни це Оси јек Јо ван Ђур ђе вић, го во ре ћи о ста њу и усло ви ма 
ра да ма лих срп ских нов ча них за во да. За да так но вог цен трал ног за во да био 
је да бу де кре дит но спо со бан да по ма же и уна пре ђу је ин ду стри ју, тр го ви ну 
и за нат ство, као и да вр ши све бан кар ске по сло ве. Пре ма из ве шта ју Ђур ђе-
ви ћа, 14 нов ча них уста но ва се из ја сни ло да је спрем но да по ша ље сво је 
иза сла ни ке ка ко би се ује ди ни ли у је дин стве ни срп ски за вод под на зи вом 
Срп ска цен трал на бан ка д. д. Оси јек. За тим је иза бран При вре ме ни од бор 
бан ке: др Ми лан Мак си мо вић као пред сед ник Од бо ра, Алек сан дар Жи ва-

78 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 2. 
79 Стра жа, 14 (1919), 3. 

При лог 5. Уло жна књи жи ца Срп ске  
ште ди о ни це д. д. у Оси је ку78
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но вић, Ђу ро Бо жић, др Бра ни слав Гр чић, Јо ван Ди ми три је вић, Сте ван Ко вја-
нић и Јо ван Коц кар. За тим се при сту пи ло осни ва њу Срп ске цен трал не бан ке 
д. д. у Оси је ку с основ ном глав ни цом од 5 ми ли о на кру на. Јо ва ну Коц ка ру 
и Јо ва ну Ђу р ђе ви ћу по ве ре но је да све имућ ни је Ср бе у гра ду и око ли ни оба-
ве сте да се осни ва срп ски цен трал ни нов ча ни за вод. Од лу че но је да ће се 
из да ва ти и тзв. „де сни це” с но ми нал ном вред но сти од 200 кру на, ка ко би и 
ма ли тр гов ци, за на тли је и зе мљо рад ни ци мо гли да уче ству ју. О осни ва њу 
цен трал не бан ке осјеч ке но ви не Стра жа пи са ле су сле де ћим ре чи ма: „Кад 
зна мо ка ко на ши ма ле ни нов ча ни за во ди не мо гу ни из да ле ка да за до во ље 
по тре бе тр го вач ког ста ле жа, а ка мо ли да диг ну ин ду стри ју и кад по гле да мо 
око се бе па ви ди мо, да је рат на ше Ср бе упро па стио или бар им за пре чио на-
пре дак, та да тек мо же мо схва ти ти за ма шај и ва жност ова квог ја ког цен трал ног 
но вач ног за во да, ко ји има да диг не и спа се на ше љу де те оси гу ра и уна пре ди 
и са ме нов ча не за во де ко ји му при сту пе.”80 

При лог 6. Пе де сет ак ци ја Срп ске цен трал не бан ке д. д. у Оси је ку из 1933. го ди не81

Ме ђу ло кал ним бан ка ма и ште ди о ни ца ма ко је су од лу чи ле да се ује ди-
не у Срп ску цен трал ну бан ку би ле су: Срп ска ште ди о ни ца Оси јек, Срп ска 
кре дит на бан ка у Сла вон ском Бро ду, Срп ска ште ди о ни ца у Но вој Гра ди шки, 
Срп ска ште ди о ни ца у Вин ков ци ма, Даљ ска срп ска ра тар ска и за на тлиј ска 

80 Стра жа, 14 (1919), 3. 
81 Фо то-ар хив Ла за ра Ми шко ви ћа, про то је ре ја-ста вро фо ра из Оси је ка.
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ште ди о ни ца, Срп ска кре дит на бан ка у Ву ко ва ру и Пр ва хр ват ска ште ди о ни-
ца у За гре бу. При то ме тре ба на гла си ти да сје ди ње ње са овом бан ком ни је 
зна чи ло га ше ње свих ло кал них ште ди о ни ца и ма лих ба на ка. Оне су мо гле 
да на ста ве да по слу ју не за ви сно од цен трал не бан ке и да до но се соп стве не 
од лу ке, али су са уде лом свог уло же ног ка пи та ла би ле ве за не за Срп ску цен-
трал ну бан ку д. д. За ма ло ви ше од ме сец да на Срп ска цен трал на бан ка д. д. 
из да ла је по зив на упис де о ни ца у свр ху осни ва ња. Глав ни ца од 5 ми ли о на 
кру на по де ље на је на 25.000 де о ни ца од по 200 кру на. На ја вље но је да ће се 
на ста ви ти с пре го во ри ма и са оста лим бан ка ма и ште ди о ни ца ма из око ли не 
да се сје ди не, не би ли се глав ни ца по ди гла на 12 ми ли о на кру на.82 Срп ска 
цен трал на бан ка је у крат ком пе ри о ду ус пе ла да при ву че ве ли ки број при пад-
ни ка бо га тог сло ја та да шњег срп ског дру штва из це ле ис точ не Сла во ни је, 
али и с под руч ја Вој во ди не. То се ја сно ви ди из по пи са осни ва ча: др Ми лан 
Мак си мо вић, ве ле по сед ник из Оси је ка; др Ду шан Ми лан ко вић, адво кат из 
Оси је ка; Ђу ро Бо жић, ве ле тр го вац из Оси је ка; Ми лу тин Цви јић, по сед ник 
из Оси је ка; Кон стан тин Чу ту ко вић, град ски над ин же њер из Оси је ка; Јо ван 
Ђур ђе вић, бан кар из Оси је ка; Јо ван Ди ми три је вић, суд бе ни већ ник из Оси-
је ка; др Ду шан Ђор ђе вић, адво кат из За гре ба; др Бра ни слав Гр чић, ле кар из 
Оси је ка; др Јо ван Коц кар, адво кат из Оси је ка; Сте ван Ко вја нић, ве ле тр го вац 
из Оси је ка; Ми ли вој Ко стић, тр го вац из Бе о гра да; Алек сан дар Жи ва но вић, 
ка ти хе та из Оси је ка; Кон стан тин До жу дић, де ле гат Бе о град ске оп шти не; 
Јо ван Исај ло вић, тр го вац из Оси је ка; Ко ста Јо си фо вић, тр го вац из Оси је ка; 
Ра ди вој Ла зић, тр го вац из Оси је ка; Ми лан Ми ло је вић, се кре тар Обрт нич ког 
збо ра из Оси је ка; др Јо ван Мо а ча нин, ле кар из Оси је ка; Иг њат Но ва ко вић, 
ди рек тор Же ле знич ке ста ни це Оси јек; Ми лан Па ни шић, по сед ник из Оси-
је ка; Ди ми три је Пе тро вић, град ски ин жи њер из Оси је ка; Че до мир Плав шић, 
под се кре тар Тр го вач ко-обрт нич ке ко мо ре у Оси је ку; Сте ва По по вић, по сед-
ник из Оси је ка; Фе дор По по вић, тр го вац из Оси је ка; Ра да но вић и ком па ни ја, 
ве ле тр гов ци из Оси је ка; Мар ко Та маш, за на тли ја из Оси је ка; Ди ми три је Тр ку-
ља, тр го вац из Оси је ка; др Ду шан Вра ње ше вић, ле кар из Оси је ка; Јо ван Жив-
ко вић, тр го вац из Оси је ка; Ба чић и друг, ве ле тр гов ци из Ја се нов ца; Ни ко ла 
Бин гу лац, за на тли ја из Ву ко ва ра; Ми лан Је ло вац, ди рек тор Срп ске ште ди-
о ни це Ву ко вар; Ми ло рад Јо ва но вић, тр го вац из Срем ске Ми тро ви це; Јак ша 
Киш фа лу бац, по сед ник из Дар де; др Јо ван Ку ћан ча нин, адво кат из Сла ти не; 
Сте ван Ми хал џић, па рох из Киш фа лу бе; Ду шан Ми ла ди но вић, хо те ли јер из 
Дар де; Слав ко Ни ко лић, па рох из Дар де; Ми лу тин Пе тро вић, па рох из Киш-
фа лу бе; Ђор ђе Ра ди во је вић, тр го вац из Ву ко ва ра; Сте ван Ру нић, по сед ник из 
Сен то ма ша; Ран ко Са вић, упра ви тељ фа бри ке же сто ких пи ћа Сла ти на; Па ја 
Вој но вић, ину стри ја лац из Ши да; Па ја Ву че но вић, ве ле тр го вац из Ву ко ва ра.83 

Осни ва ње Срп ске цен трал не бан ке у Оси је ку мно ги хр ват ски ау то ри 
сма тра ју као чин до дво ра ва ња бе о град ским по ли тич ким кру го ви ма и ши-
ре њу срп ског хе ге мо ни зма на под руч ја Ис точ не Сла во ни је, ко јим су ја ча ни 
пре чан ски Ср би. Ме ђу тим, у од но су на Срп ску ште ди о ни цу у Оси је ку, чи ја 

82 Хе ме ро те ка Му зе ја Сла во ни је у Оси је ку у сво јој зби р ци чу ва Ста ту те Срп ске цен-
трал не бан ке д. д. у Оси је ку из 1920. го ди не.

83 Стра жа, 19 (1919), 4. 
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су нов ча на ре зер ва и про ниц љи во ру ко вод ство одр жа ли овај за вод не за ви сним 
за све вре ме Ау стро у гар ске, осни ва ње но ве при ват не срп ске нов ча не уста-
но ве зна чи ло је про цес сла бље ња овог ло кал ног за во да. Шта ви ше, Срп ска 
цен трал на бан ка ужи ва ла је сву по др шку На род не бан ке и ин ве сти ци о них 
фон до ва, на шта ште ди о ни ца ни је мо гла да ра чу на. Пре ма то ме, ја ча ње пре-
чан ских Ср ба ни је се осла ња ло на њи хо ве ло кал не ин сти ту ци је ко је су они 
осно ва ли а ко је су по сле Пр вог свет ског ра та стаг ни ра ле. 

Упо ре до са осни ва њем Срп ске цен трал не бан ке, 1920. го ди не Хр ват ска 
зе маљ ска бан ка у Оси је ку ме ња свој на зив у Ју го сла вен ска бан ка д. д., а 1922. 
го ди не се диште је из Оси је ка премештено у За греб. До ове про ме не до ла зи 
због обе ћа ња о ве ли ким по сло ви ма у бу дућ но сти и ју го сло вен ства, кроз ко је 
се ра чу на ло на фи нан сиј ску по моћ од по кра јин ске вла де.84 Цен тра ли за ци ја 
свих управ них ор га на за чи та ву зе мљу у Бе о гра ду, до не ла је нов ча ним за-
во ди ма ма су про бле ма и оте жа ла по сло ва ње са до зна ка ма, ове ра ма и дру гим 
вред но сним па пи ри ма. И сâм Оси јек гу би сво ју стра те шку ва жност по сле 
Пр вог свет ског ра та. За тва ра њем Ду на ва за пло вид бу од 1921, тр гов ци у Оси-
је ку оста ли су без сво јих глав них снаб де ва ча ро бом са ау стриј ског и не мач ког 
под руч ја па су по че ли ма те ри јал но да си ро ма ше, а све ве зе са Че хо сло вач ком 
Ре пу бли ком од ви ја ле су се са мо уз одо бре ње Ми ни стар ства тр го ви не и Ми-
ни стар ства финанcија.85 У та квим усло ви ма Срп ска ште ди о ни ца ус пе ла је 
да из бег не гу би так свог из бор ног на зив и по ста не део пр о ју го сло вен ског нов-
ча ног си сте ма. Иа ко са ве ћи ном ста рог са зи ва Над зор ног од бо ра, Срп ску 
ште ди о ни цу во ди ли су љу ди ко ји су се при ла го ђа ва ли но вим од но си ма у 
др жа ви, при зна ју ћи ре ал но сти по ли ти ке, ко ја баш и ни је би ла пре ви ше мо-
рал на и пра вед на, као што то ни је ни ка да пр вих го ди на на кон ра та. 

У те жњи да се што пре афир ми ше у но вом др жав ном си сте му, Над зор ни 
од бор Срп ске ште ди о ни це Оси јек 5. фе бру а ра 1921. го ди не од лу ком бр. 8.057 
гр. по ди же глав ни цу на је дан ми ли он кру на с пу шта њем у про мет до дат них 
500 де о ни ца од по 200 кру на, а од лу ком бр. 5.811 гр. од 7. ок то бра 1922. глав-
ни ца је по диг ну та на 4 ми ли о на кру на. До пра ве ка та стро фе до шло је ка да 
је из вр ше на за ме на кру не у ди на ре у сра зме ри че ти ри пре ма је дан. Дру гим 
ре чи ма, „инек ци ја” нов ца ко ја је ура ђе на 1922. го ди не и због ко је је по ве ћа на 
глав ни ца, би ла је су ви шна па и ри зич на, јер је на кон кон вер зи је она мо ра ла 
да опад не и из но си ла је ми ли он ди на ра.86 По сло ва ње је без ика кве сум ње 
би ло не мир но, про во ђе но с мно го ри зи ка, али је на кра ју ипак про ши ре но, јер 
су нов ча не уста но ве па и Срп ска ште ди о ни ца аку му ли ра ле сав фи нан сиј ски 
ка пи тал, а ко рист од то га оте кла је на не ку не по зна ту стра ну. Тре ба ло је мно-
го ра ди ти и стал но осми шља ва ти но ве по те зе да се оста не на вр ху, а упра ва 
ко ја је во ди ла ште ди о ни цу то је поку шавалa и настојалa. За то је у Оси јек из 
Бе ча по зван бан кар Ду шан Круљ, ко ји је ра дио у Усред ној бан ци че ских 
ште ди о ни ца и имао ду го го ди шње ис ку ство у ште ди о ни ца ма.87

84 M. Ko lar-Di mi tri je vić, na ve de no de lo, 221.
85 Исто, 218.
86 K. Fi rin ger, Vo dič kroz ar hiv ske fon do ve (bro šu ra-ma ši no pis, Osi jek, b.g.) (HR-DA OS).
87 Ду шан Круљ (Мо стар, 28. II 1883 – Осијек, 28. XI 1979), бан кар. За вр шио је пра ва у 

Бе чу. Сво ју ка ри је ру је за по чео 1. ју на 1906. у Усред ној бан ци че ских ште ди о ни ца у Пра гу, 
где је ра дио де сет го ди на, а за тим је пре шао у ње не фи ли ја ле у Тр сту и Бе чу. Из Бе ча је 
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Прем да за не ма ре на, Срп ска ште ди о ни ца је ко ра ча ла ка оп стан ку. Го ди не 
1921. у Оси је ку је до та да жи ве ло нај ви ше Ср ба – 4.541.88 У гра ду је де ло ва ло 
не ко ли ко сред њих шко ла, Ко мо ра за тр го ви ну и обрт, ве ли ки број фа бри ка, 
а одржавaно је и не ко ли ко го ди шњих сај мо ва по зна тих у це лом ре ги о ну. На 
ме сто пред сед ни ка Управ ног од бо ра Срп ске ште ди о ни це 1921. го ди не иза бран 
је Ва со Му а че вић, ве ле по сед ник; на ме сто пот пред сед ни ка др Јо ван Мо а ча-
нин, ле кар и по сед ник. У Од бор су иза бра ни: Ди ми три је Пе тро вић, град ски 
ин же њер; Ђор ђе Му а че вић, ди рек тор Се ме на ре; Ми лан Ми ло је вић, бла гај ник; 
Ми ћо Са вић, по сед ник; Јо ван Бе лај лић, град ски већ ник; Ми лу тин Ди ми три-
је вић, тр го вац и Вла до Му а че вић, агро ном. У Над зор ни од бор иза бра ни су: 
Ми ло ван Бог да но вић, бан кар ски чи нов ник; Ми лан Па ни шић, про фе сор Тр го-
вач ке шко ле; Ми лан Пу хо вић, нат кон тро лор ше ће ра не; а пред сед ник Над зор-
ног од бо ра био је про то је реј-ста вро фор Јо ван Ни ко лић. 

По гле дом на це ло ви то по сло ва ње ште ди о ни це то ком 1921. го ди не (Та-
бе ла 5) мо же мо да ви ди мо да је оства ре на чи ста до бит од 348.314,82 кру не, 
а да је ис пла ће на го ди шња ди ви ден да у из но су од 10%. Ре зер вни фонд 1921. 
го ди не из но сио је 640.280 кру на, што је у од но су на 1920. би ло по ве ћа ње за 
13,16%. Скла па ју ћи но ве по сло ве на осјеч ком под руч ју где је би ла до бро 
по зна та као озбиљ на нов ча на уста но ва, ште ди о ни ца је ус пе ла да оста не кон-
ку рент на уз Срп ску цен трал ну бан ку у Оси је ку.

Та бе ла 5. По сло ва ња Срп ске ште ди о ни це д. д. од 1919. до 1925. го ди не 
(К=кру на, дин=ди на ра)89

Го ди на Ка пи та л У ло зи на штед њу Чи ста до бит Ди ви ден да
1919. 500.000 К 2.784.168,63 К 97.303,26 К 8%
1920. 1.000.000 К 3.520.748,76 К 270.000,00 К 8%
1921. 1.000.000 К 5.398.731,78 К 348.314,82 К 10%
1922. 1.000.000 дин 1.579.283,18 дин 212.624,19 дин 12%
1923. 1.000.000 дин 3.491.979,20 дин 328.800,00 дин 15%
1924. 1.000.000 дин 3.971.254,83 дин 245.329,25 дин 15%
1925. 1.000.000 дин 6.107.192,96 дин 259.569,41 дин 15%

И на кон Пр вог свет ског ра та ште ди о ни ца по ма же зна чај ни је културнo-
пр о свет не де лат но сти и цр кву. Тај из нос, иа ко сим бо ли чан, по ка зу је да се 
ова нов ча на уста но ва ни на кон 20 го ди на од свог осни ва ња ни је уда љи ла од 
сво је на ци о нал не уло ге ко ју је вр ши ла у Оси је ку. Прем да у Кра ље ви ни СХС 
и Кра ље ви ни Ју го сла ви ји ни је пре ти ла аси ми ла ци ја, по себ ност ште ди о ни це 
за ло кал не Ср бе ни је се знат но ме ња ла. Го ди не 1921. Управ ни од бор до ни рао је 
1.000 кру на за по ди за ње Срп ског пр о свет ног до ма у Да љу.90 Ово те ло по др жа ло 

1. ок то бра 1922. по зван у Срп ску ште ди о ни цу у Оси је ку. Од 1928. на ла зи се на ме сту ње ног 
упра ви те ља. На кон Дру гог свет ског ра та био је пред сед ник Ко ми си је за рат ну до бит у До њем 
гра ду и члан Од бо ра за ли кви да ци ју Срп ске ште ди о ни це д. д. Оси јек.

88 С. Бо жић, Ср би у Хр ват ској и ју го сло вен ска др жа ва 1918–1929, Бе о град 2015, 70.
89 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Из ве штај за XXV по слов ну го ди ну 1931.”
90 Стра жа, 110 (1921), 3. 
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је за тим и на бав ку но вих зво на за Све то у спен ску цр кву у До њем гра ду са 
1.000 ди на ра.91

У пе ри о ду од 1919. до 1925. го ди не де ша ва ју се два знат ни ја па да у по-
сло ва њу. Пр ви та кав пад де сио се 1922. го ди не кад је до шло до про ме не 
др жав не ва лу те из кру не у ди на ре те је не по вољ но пре ра чу на ва ње нов ча не 
вред но сти знат но ути ца ло на моћ ула га ча и вред ност ка пи та ла. Дру га кри-
за де си ла се 1924. го ди не ка да је чи ста до бит па ла за 25,39%. Ре зер вни фонд 
по рас тао је 1924. го ди не у од но су на прет ход ну го ди ну и из но сио је 350.012 
ди на ра. Ште ди о ни ца је успе шно иза шла из ове кри зе већ на ред не го ди не па 
је 1925. за бе ле жен раст чи сте до би ти за 5,49%, док је Ре зер вни фонд те го-
ди не из но сио 375.388 ди на ра.92 

Оно шта је мо гло уз др ма ти рад ште ди о ни це би ли су др жав ни по ре зи. 
При ме ра ра ди, Срп ска ште ди о ни ца у Вин ков ци ма 1921. го ди не оства ри ла је 
чи сту до бит од 110.284,82 кру не, на шта је мо ра ла да пла ти 22.000 кру на 
по ре за. Ве ли ки жу пан При мор ско-кра ји шке обла сти у сво јим из ве шта ји ма 
на во ди ка ко су нов ча не уста но ве, да би из бе гле те же по ре ско оп те ре ће ње, 
при ла го ђа ва ле сво је из ве шта је о по сло ва њу и за чи сту до бит на во ди ле ма ње 
из но се. На тај су се на чин спе ку ла ци ја ма са из но сом чи сте до би ти за о би ла-
зи ли већи по ре зи.93 

Од 1923. го ди не Срп ска ште ди о ни ца у Оси је ку ула зи у ин те ре сну сфе ру 
Срп ске цен трал не при вред не бан ке д. д. у Са ра је ву. У ште ди о ни чин Од бор 
1923. го ди не пр во ула зе Во ји слав Шо ла, др Ми лан Ср шкић, Бо жи дар Ђа јић 
и Ми хај ло Ђу кић. Ово по ка зу је да је ште ди о ни ца пре ста ла да бу де ис кљу чи-
во ло кал на уста но ва и да је сво је де лат но сти и ве зе про ши ри ла, али сра змер но 
гу бе ћи и сво ју до та да шњу са мо стал ност. Та ко ђе, са ра јев ска бан ка усме ри ла 
је сво ју па жњу и ин те рес на осјеч ко под руч је јер је оно оста ло пра зно на кон 
што су се са ње га у ве ли кој ме ри по ву кле ма ђар ске и ау стриј ске бан ке. Због 
то га Ср би, али и Нем ци и Хр ва ти ни су има ли ве ћих ал тер на ти ва за ула га ња 
свог нов ца. Из тих раз ло га у од бо ри ма осјеч ке ште ди о ни це сре ће мо ве ли ки 
број чла но ва Срп ске цен трал не при вред не бан ке из Са ра је ва: др Бо жи дар 
Це ро вић и Ва со Ри стић (1929), Бо жи дар Це ро вић, Вла ди мир Ан дрић, Алек сан-
дар Ба бић и Те о дор Пи ште лић (1931), др Бо го љуб Ку јун џић (1933), Ђор ђе 
Ра дић (1935), ин же њер Жи во јин Пра шта ло (1937). 

Ипак, не ће до ћи до сје ди ње ња Срп ске ште ди о ни це Оси јек са Срп ском 
цен трал ном при вред ном бан ком д. д. у Са ра је ву. Ште ди о ни цу је по тре сла 
тра гич на смрт Ва се Му а че ви ћа 1928. го ди не, ко јом је Од бор остао без кључ-
ног чла на за би ло ка кве бу ду ће пла но ве. Уо чи три де се то го ди шњи це ра да 
Срп ске ште ди о ни це д. д. на че лу са упра ви те љем Ду ша ном Кру љем, 1928. 
го ди не оства рен је укуп ни про мет од 230.117.751,37 ди на ра. Уло зи су по ра сли 
за око 4 ми ли о на ди на ра, а ве ћи ну сво јих сло бод них сред ста ва, ко ја су из но-
си ла око 70 ми ли о на ди на ра, ште ди о ни ца је пла си ра ла као ма ле ме нич не зај-
мо ве. Оства ре на је чи ста до бит од 241.131 ди на ра, а на тај из нос ис пла ће на 
је ди ви ден да од 14%.

91 Стра жа, 60 (1923), 4. 
92 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Из ве штај за XXV. по слов ну го ди ну 1931.”
93 С. Бо жић, Ср би у Хр ват ској и ју го сло вен ска др жа ва 1918–1929., Бе о град 2015, 128.
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Та бе ла 6. При каз по сло ва ња ште ди о ни це (1926–1931)94

Го ди на Глав ни ца Ре зер вни фон д У ло зи на штед њу Чи ста до бит Ди ви ден да
1926. 1.000.000 400.042,00 10.211.737,86 200.498,46 14%
1927. 1.000.000 420.790,00 12.036.481,47 233.028,49 14%
1928. 1.000.000 453.637,00 15.827.964,99 241.131,00 14%
1929. 1.000.000 504.746,75 14.690.548,44 245.651,08 14%
1930. 1.000.000 545.386,75 14.354.241,37 234.398,47 14%
1931. 1.000.000 575.726,75 13.211.538,69 184.200,37 12%

Ве ли ка при вред на кри за по зна та и као „Ве ли ка де пре си ја”, за де си ла је 
свет ско тр жи ште 1929. го ди не и до ве ла до сло ма це лих на ци о нал них при-
вре да у мно гим др жа ва ма. Очи то ва ла се сло мом ни за при вред них су бје ка та, 
ма сов ном не за по сле но шћу и де фла ци јом. То је до ве ло и до окре та ња ка пи-
та ла и по вла че ња ула га ња. 

У ра ду Срп ске ште ди о ни це д. д. у Оси је ку кри за се осе ти ла већ 1930. 
го ди не, а 1931. го ди не до но си ла је у фи нан сиј ском по гле ду у јед ном тре нут ку 
оби ље нов ца ко ји се ни је мо гао пла си ра ти, а у дру гом је оне мо гу ћа ва ла рад 
услед па нич ног стра ха ула га ча. Пред сед ник Срп ске ште ди о ни це био је Бо жи-
дар Це ро вић, ујед но и пред сед ник Срп ске цен трал не при вред не бан ке у Са-
ра је ву; пот пред сед ник Ми лу тин Ди ми три је вић, тр го вац; а чла но ви Управ ног 
од бо ра: Ди ми три је Пе тро вић, ди рек тор пред у зе ћа Град ски трам вај Оси јек; 
Вла ди мир Ан дрић и Алек сан дар Ба бић, чла но ви упра ве Срп ске цен трал не 
при вред не бан ке у Са ра је ву; Ми ћо Са вић, по сед ник и Јо ван Бе лај чић, град ски 
већ ник. Чла но ви Над зор ног од бо ра би ли су: Јо ван Ни ко лић, до њо град ски 
па рох; Алек са Стје па но вић, про фе сор; Ми лан Па ни шић, ди рек тор осјеч ке 
Тр го вач ке шко ле и Те о дор Пи ште лић, про ку ри ста Срп ске цен трал не при-
вред не бан ке у Са ра је ву. Ди рек тор Срп ске ште ди о ни це Оси јек био је Ду шан 
Круљ, а про ку ри ста Не ма ња Јо ва но вић. Ду шан Круљ на во дио је у из ве шта ју 
да су се у тра же њу кли је на та нов ча не уста но ве бо ри ле јед на с дру гом, те су 
пре ла зи ле и гра ни це За ко на о ло јал ној кон ку рент но сти, а по се ли ма су се 
пла си ра ла и ра зна обе ћа ња о сни же ној ка ма ти и ну дио го тов но вац. То је на 
кра ју до ве ло да су ма хом ду го роч ни зај мо ви по ста ли по пу лар ни. Ова ште ди-
о ни ца ни је по кле кла и при хва ти ла при лив нов ца са сни же ном ка ма том ни 
из јед ног за во да или од при ват них стра на ка. Круљ та ко на во ди: „И ка да је 
по ло ви цом го ди не и код нас на сту пи ло го ми ла ње уло га, ми ни смо бр зо ула-
зи ли у по сло ве. То је до бро до шло кад је у зад њем тро ме сеч ју на сту пи ло на гло 
по ди за ње уло га. Ми смо ту кри зу за хва љу ју ћи пред у сре тљи во сти На род не 
бан ке Кра ље ви не Ју го сла ви је и свê сти на ших ула га ча пре бро ди ли без ве ћих 
по те шко ћа и вра ти ли се од мах на кон не ко ли ко да на нор мал ном по сло ва њу.” 
Пре ма то ме по сло ва ње ни је но си ло пе чат ла га ног и си гур ног ра ста, што се 
ви ди у за кључ ном ра чу ну за 1931. го ди ну: 

94 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Из ве штај за XXV по слов ну го ди ну 1931.”
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Tабела 7. За кључ ни ра чун Срп ске ште ди о ни це д. д. Оси јек (1931) 

Го то ви на 
Бла гај на 305.532,46
Жи ро ра чун 192.920,06
Ста ње у По штан ској ште ди о ни ци 16.934,69
Ста ње у нов ча ним за во ди ма 47.730,00 
Укупно 563.117,21

Ду жни ци 
На по крет но сти 141.250,00
На  не дељ ну штед њу 4.315,00
По те ку ћим ра чу ни ма 4.812.911,01
По  при вре ме ним ра чу ни ма 291.302,86
Укупнодужници 5.249.778,87

Де о нич ка глав ни ца 1.000.000,00
Хар ти је од вред но сти 105.187,25
Ме ни це 10.689.934,48
Уло зи по уло жне књи жи це 12.151.280,69
Уло зи по те ку ћим ра чу ни ма 1.060.258,00
Укуп но уло зи 13.211.528,69
Ве ров ни ци по те ку ћим ра чу ни ма 1.302.700,00
Ре е сконт 292.390,00

Укуп но оства ре ни про мет у 1931. го ди ни био је 220.406.144,25 ди на ра, 
што је сма ње ње у од но су на 1930. го ди ну у ко јој је био 228.502.205,76 ди на ра. 
Чи ста до бит из но си ла је 184.200,37 ди на ра, а ди ви ден да на њу 12%. До та ци ја 
Ре зер вном фон ду би ла је 25.000, а Пен зи о ном фон ду 10.000 ди на ра. Сто га ће 
Ре зер вни фонд би ти по ви шен на 600.726,75 ди на ра, а Пен зи о ни фонд на 172.754 
ди на ра.

Вр ло ма ли гу би так на све оп штој ска ли по сло ва ња 1931. го ди не у је ку 
Ве ли ке еко ном ске кри зе био је мо гућ са мо због зај ма На род не бан ке Кра ље-
ви не Ју го сла ви је. На тај на чин ште ди о ни ца је пре жи ве ла кри зу и слом при ват-
ног бан кар ства, али је иза шла знат но осла бље на, де ле ћи суд би ну остат ка 
ју го сло вен ске при вре де. Ипак, ус пе ла се одр жа ти до не кле као са мо стал на 
нов ча на уста но ва и ни је сле ди ла суд би ну да ле ко ве ћих ба на ка ка кве су биле 
Сла вен ска бан ка д. д. у За гре бу и Цен трал на бан ка за тр го ви ну, обрт и ин ду-
стри ју, ко је су про па ле пре Ве ли ке кри зе. Ни је мо ра ла ни да се сто пи с дру гим 
бан ка ма, као Хр ват ска ескомпт на бан ка.95 Ипак, оно што је би ла по сле ди ца 
кри зе је пре пу шта ње во де ћих по зи ци ја љу ди ма ко ји с ње ним осни ва њем нису 
има ли ни ка кве ве зе, а ути цај осјеч ких Ср ба и уоп ште Сла во на ца је сла био.

На Глав ној сед ни ци одр жа ној 11. ју на 1937. го ди не па ра ме три мо ћи 
ште ди о ни це би ли су опет не га тив ни. Пре не то је 8.029,12 ди на ра до бит ка од 

95 M. Ko lar-Di mi tri je vić, na ve de no de lo, 223.
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прет ход не го ди не, ка ма те од ме ни ца и те ку ћих ра чу на би ле су 385.342,18 
ди на ра, ка ма те од зе мљо рад нич ких ду го ва 130.511 ди на ра, пр о ви зи је и ра зни 
при хо ди 18.575,07 ди на ра, а при хо ди од ефек ти ве 3.040 ди на ра. Та ко је чист 
при ход у тој го ди ни био 545.497,37 ди на ра. Ме ђу рас хо ди ма нај ви ше је по тр о-
ше но на управ не тр о шко ве 232.539,08 ди на ра, по том ка ма те на уло ге и ре е сконт 
164.110,46 и от пис 25% зе мљо рад нич ког ду го ва ња 115.818,75 ди на ра. Ште-
ди о ни ца је мо ра ла да пла ти др жа ви и по рез на до бит у из но су од 30.905,54 
ди на ра. На кра ју, сви рас хо ди су из но си ли 543.373,83 ди на ра. Из то га пр о-
из ла зи да је чи ста до бит би ла све га 2.123,54 ди на ра. Сто га се Над зор ни од бор 
обра ћа На род ној бан ци да им се одо бри за шти та пла ћа ња ра чу на. Ова мол-
ба одо бре на је па је Срп ској ште ди о ни ци д. д. у Оси је ку упи са но одо бре ње 
од ла га ња пла ћа ња на шест го ди на.96 

До пред по че так Дру гог свет ског ра та рад ште ди о ни це ни је ус пео да се 
пла си ра на ши ре тр жи ште Кра ље ви не Ју го сла ви је, где би при ку пи ла ве ћи 
ка пи тал. Ве ћи на ње них ула га ча и ште ди ша би ли су Ср би или Осје ча ни. То 
по ка зу је спи сак ула га ча 1930. го ди не, из ко јег из два ја мо не ке: Срп ска ђач ка 
књи жни ца про те Алек сан дра Жи ва но ви ћа Оси јек, За ду жби на Ол ге и Сте-
ва на Ни ко ли ћа, за на тли ја Па јо Аћи мо вић, Штед ни фонд фа бри ке ше ће ра, 
Изра ел ско го спо јин ско до бр о твор но дру штво, тр го вац Ни ко ла Ви ро вац, 
Фонд за срп ску пра во слав ну ка пе лу на гро бљу у Гор њем гра ду – по клон Пан-
те Ра да но ви ћа, Срп ска пра во слав на цр кве на оп шти на Би је ло Бр до, Ми лан 
Му а че вић, Срп ска пра во слав на цр кве на оп шти на Оси јек, Љу би ца Хи нић 
рођ. Му а че вић, Срп ска жен ска до бро твор на за дру га Оси јек, град ски већ ник 
Јо ван Бе лај чић, Срп ска пра во слав на цр кве на оп шти на По га нов ци, про фе сор 
Или ја Ма му зић, Жи дов ско оп скр би ли ште „Да ро ви” Оси јек, Срп ска пра во-
слав на цр кве на оп шти на Оси јек (на бав ка зво на), Бран ко Ра да но вић, ин ду стри-
ја лац Ду шан Ра да но вић, До њо град ско ва тр о га сно дру штво Оси јек, ле кар 
Бран ко Му а че вић, Со кол ска жу па Оси јек, Срп ска пра во слав на цр кве на оп-
шти на Бе ли Ма на стир, Срп ско пе вач ко дру штво „Гу сле” Оси јек, Срп ска 
чи та о ни ца Оси јек, тр гов ци бра ћа Ста ко вић, јав ни бе ле жник Слав ко Ди клић, 
Срп ска за на тлиј ска и кре дит на за дру га Оси јек, Ру ско жен ско до бро твор но 
дру штво Оси јек и др.97

Уо чи Дру гог свет ског ра та ште ди о ни ца стаг ни ра и ула зи у кри зу. На њу 
се све ви ше од ра жа ва ло ста ње у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, али и ње на упра ва 
под ко јим је она све ви ше де ло ва ла у сен ци Срп ске цен трал не при вред не 
бан ке д. д. Са ра је во. Рад ште ди о ни це тре ба са гле да ти и кроз дру штве не и 
по ли тич ке про бле ме ко ји се ја вља ју од 1939. го ди не. На кон спо ра зу ма Дра-
ги ше Цвет ко ви ћа и др Влат ка Ма че ка 1939. го ди не на ста је за себ на управ на 
це ли на Ба но ви на Хр ват ска са соп стве ном бан ском упра вом, за ко но дав ством, 
упра вом и суд ском ау то но ми јом. Оси јек и ње гов ко тар, као и це ла бив ша 
Сав ска ба но ви на, ушли су у њен са став. Ус по ста вља ње Ба но ви не Хр ват ске 
на и шло је и на ве ли ки от пор ме ђу срп ским кру го ви ма, по себ но оним на цио-
на ли стич ким ко ји по кре ћу „срп ско пи та ње” у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји и у 
Ба но ви ни Хр ват ској и ства ра ју по крет „Ср би на окуп”. Сто га ће се кра јем 1939. 

96 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „За вр шни ра чун за по слов ну го ди ну 1937.”
97 HR-DA OS, fond 1231, knji ga 3, Knji ga ulo ga (Glav na knji ga 1936. g.).
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и по чет ком 1940. го ди не фор ми ра ти те ло за от це пље ње и одва ја ње оп шти не 
Даљ и Би је ло Бр до од Осјеч ког ко та ра. Ства ра ње Ба но ви не Хр ват ске ни је 
би ло одо бра ва но ни код Хр ва та, по себ но ме ђу при ста ли ца ма де сног кри ла 
Хр ват ске се љач ке стран ке на че лу са Стје па ном Хе фе ром. Сто га ће у Оси-
је ку кроз не ко ли ко хр ват ских кул тур них дру шта ва и ХСС по че ти да де лу ју 
чла но ви уста шког по кре та. Не ки од њих, као шта су Фра њо Лу кац и Ка ми ло 
Кр ва рић, ухап ше ни су већ 1940. го ди не због сво је про у ста шке де лат но сти и 
би ли су за тво ре ни у За гре бу. По чет ком мар та 1941. го ди не у Оси је ку је на ста-
ла па ни ка, а по том до ла зи до не ста ши це и све ве ће ра ди ка ли за ци је. По сле 
при сту па ња Кра ље ви не Ју го сла ви је Трој ном пак ту на ста ле су де мон стра-
ци је на осјеч ким ули ца ма.98 

На сед ни ци по чет ком ја ну а ра 1941. го ди не од лу че но је да услед по сло-
ва ња са гу бит ком, ште ди о ни ца мо ра да за тра жи још јед но од ла га ње пла ћа ња. 
Сто га се 11. ја ну а ра 1941. го ди не под бр. 334/31 обра ћа На род ној бан ци на 
про ду же ње од ла га ња пла ћа ња ду го ва ња на но вих шест го ди на.99 Са сед ни це 
одр жа не 31. мар та 1941. го ди не, не по сред но пред рас пад Кра ље ви не Ју го сла-
ви је, са зна је мо да је у 1940. го ди ни оства ре на до бит од 56.663 ди на ра. До бит 
је по ра сла у од но су на вред ност од 1937. го ди не и то за 3,75%, пре те жно за-
хва љу ју ћи зај му ко јим је ума њен гу би так. Упо ре ђи ва њем до би ти 1931. го-
ди не, кад је она из но си ла 184.200,37 ди на ра, од но сно кад је за 30,76% би ла 
ве ћа не го 1940. го ди не, ја сно се ви ди да је раз ме ра па да у ра ду ште ди о ни це 
1940. го ди не би ла знат но ве ћа не го у вре ме Ве ли ке економске кри зе, по чет ком 
30-их го ди на ХХ ве ка.100 

ПЕ РИ ОД РА ДА ЗА ВРЕ МЕ ДРУ ГОГ СВЕТ СКОГ РА ТА

На кон про гла ше ња НДХ уста шки од ре ди пре у зе ли су власт у гра ду, а 
за пред став ни ка вла де у Осјеч ком ко та ру име но ван је Стје пан Ву ко вац, до-
та да шњи осјеч ки гра до на чел ник. Град је та да био по де љен из ме ђу и да ље 
при сут не ју го сло вен ске вој ске и уста шких од ре да. По сле под не 11. апри ла 
1941. у Оси јек је ушла и вој ска Тре ћег рај ха.101 Све за кон ске од ред бе ко је су 
се од но си ле на прав ни и имо вин ски ста тус Ср ба у НДХ ни су про из ла зи ле из 
ор га ни зо ва ног за ко но дав ног те ла, не го су би ле из раз пот пу ног пре у зи ма ња 
вла сти уста шке вла да ју ће гру па ци је. Др жав не слу жбе ко је су се прак тич но 
ба ви ле по др жа вље ном срп ском имо ви ном ор га ни зо ва ним ак ци ја ма, на сто-
ја ле су да уни ште до та да шњи срп ски ка пи тал, али су де ло ва ле то ком 1941. 
им про ви зо ва но и у не пре ста ним про ме на ма. 

За кон ска од ред ба о очу ва њу хр ват ске на род не имо ви не про гла ше на је 
18. апри ла 1941. и до не та је под вла ди ним при стан ком да би се по хр ва ти ла 
при вре да НДХ. Са мо два да на ка сни је до не та је од лу ка ко јом су сва је вреј ска 
пред у зе ћа мо ра ла да има ју по ста вље ног упра ви те ља, од но сно по ве ре ни ка. 

98 P. Ko va če vić, Jo van i Mi le na Ra di vo je vić, Osi jek 1989, 40.
99 K. Fi rin ger, Vo dič kroz ar hiv ske fon do ve (bro šu ra-ma ši no pis, Osi jek, b.g.) (HR-DA OS).
100 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Из ве штај за XXV. по слов ну го ди ну 1931.”
101 D. Ko va čić, „Stje pan Vu ko vac – Osječ ki gra do na čel nik u vla di Ne za vi sne Dr ža ve Hr vat ske 

1941. go di ne”, Scri nia Sla vo ni ca 6 (2006), 450.
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Иа ко су обе од лу ке би ле ди рект но упе ре не про тив Је вре ја, њи хо вим до но ше-
њем за по чет је и оза ко њен про цес од у зи ма ња и срп ске имо ви не. Та ко су до 
сре ди не 1941. го ди не, кад су за по че ла при сил на исе ља ва ња Ср ба, ове за кон-
ске нор ме про пи са не за Је вре је ди рект но по че ле да се при ме њу ју и на Ср бе и 
њи хо ва пред у зе ћа. Од 3. ма ја 1941. осно ва но је и др жав но те ло Уред за об но ву 
при вре де, чи ји је за да так био да над зи ре рад и пре ма по тре би упра вља при-
вред ним пред у зе ћи ма, и то у слу ча је ви ма ка да би вла сник на пу стио бо ра-
ви ште или ако је пред у зе ће би ло од у зе то. На кон дво ме сеч ног де ло ва ња тај 
Уред је уки нут и 24. ју на исте го ди не осно ва но је Др жав но рав на тељ ство за 
по но ву, с де ло кру гом по сло ва усе ља ва ња и исе ља ва ња ста нов ни ка и пре у зи-
ма ња про да је и упра вља ња имо ви не исе ље ног ста нов ни штва. Др жав но рав-
на тељ ство нај ви ше се ба ви ло имо ви ном Ср ба, ко је је власт већ по че ла да исе-
ља ва у Ср би ју. Од 1. ју ла 1941. по че ло је са ра дом и Др жав но рав на тељ ство за 
го спо дар ску по но ву, пре у зев ши све по сло ве при вред не об но ве у НДХ. На и ме, 
од та да је Др жав но рав на тељ ство за го спо дар ску по но ву би ло ис кљу чи во 
над ле жно за еви ден ци ју и пре у зи ма ње имо ви не Ср ба и Је вре ја, и за ње ну 
про да ју или по ве ра ва ње дру гим осо ба ма. Дру гим ре чи ма Уред је по стао вр ло 
ак ти ван у пљач ка њу те имо ви не. Бу ду ћи да су обе упра ве па ра лел но де ло-
ва ле, до ла зи ло је че сто до кон фу зи је па су сто га оне спо је не 15. сеп тем бра 
1941. у је дин стве ну др жав ну уста но ву под на зи вом Др жав но рав на тељ ство 
за по но ву.102 

У та квим окол но сти ма Срп ска ште ди о ни ца мо ра ла је пре ста ти сa до-
та да шњим ра дом. Уви дом у ње не књи ге по сло ва ња мо же се уо чи ти да су 
на кон про гла ше ња НДХ уме сто ћи ри лич ним, на ста ви ле во ђе ње ла ти нич ним 
пи смом, а да се ме ђу ула га чи ма ја вља не што ве ћи број Не ма ца.103 Ду шан 
Круљ 18. апри ла 1941. го ди не ша ље у За греб спи сак свих ште ди о нич ких хар-
ти ја од вред но сти: 5 де о ни ца На род не бан ке Бе о град, 12 де о ни ца При вред-
не аграр не бан ке Бе о град, 243 де о ни це Срп ске цен трал не при вред не бан ке 
Са ра је во, 200 де о ни ца Срп ске цен трал не бан ке Оси јек, 140 де о ни ца Даљ ске 
ште ди о ни це Даљ, 119 де о ни ца Срп ске бан ке За греб, 79 де о ни ца Сла вон ске 
аграр не ште ди о ни це Оси јек, 58 де о ни ца осјеч ке ше ће ра не, 25 де о ни ца фа бри-
ке „Осјеч ка ље ва о ни ца же ље за и стро је ва”, 20 де о ни ца Срп ске ште ди о ни це 
Вој нић, 5 де о ни ца Срп ске ште ди о ни це Вр гин мост, 2.000 кру на (4%) ау стриј-
ске крун ске рен те, 10.000 круна (4%) угар ске крун ске рен те, 16.800 кру на 
(4,5%) уга р ске крун ске рен те. Вред ност свих вред но сних хар ти ја из но си ла 
је 631.142 ди на ра.104 

Пр ви на уда ру на шли су се чла но ви ње ног Над зор ног и Управ ног од бо-
ра, ме ђу ко ји ма је би ло по ли тич ки ис так ну тих Ср ба. Про то је реј-ста вро фор 
Јо ван Ни ко лић за јед но с по ро ди цом ухап шен је и од ве ден у Гар ни зон ски 
за твор у осјеч кој Твр ђа ви 22. ма ја 1941, ода кле су пр во тран спор то ва ни у 
ло гор Ца праг код Си ска, а за тим из ње га при сил но исе ље ни у Ср би ју.105 Ми-
лу тин Ди ми три је вић је с по ро ди цом ухап шен у сеп тем бру 1941. го ди не у 

102 N. Ki sić-Ko la no vić, „Po dr ža vlje nje imo vi ne Ži do va u NDH”, Ča so pis za su vre me nu po vi-
jest, 3 (1998), 431–437.

103 HR-DA OS, knji ga 9, Dnev nik, dne 1. ma ja 1939. do 1946. g.
104 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1.
105 М. Ми шко вић, „Нео би ље же не осјеч ке го ди шњи це”, Иден ти тет, 30 (1999), 30.



98

сво јој ку ћи у До њем гра ду, по том су од ве де ни у ло гор Сла вон ска По же га, а 
по том 28. сеп тем бра 1941. при сил но исе ље ни у Ср би ју.106

До ла ском не мач ке вој ске у Оси јек 1941. го ди не знат но је оја ча ла ло кал на 
не мач ка ма њи на, ко ја се по ли тич ки и дру штве но ак ти ви ра ла око Кул тур-
бун да. Њи ма је на кра ју, сре ди ном 1941. го ди не, да та на ко ри шће ње и згра да 
Срп ског до ма у До њем гра ду, где су пре ра та би ла сме ште на сва срп ска 
кул тур на дру штва.107 Ка ко град ској и ко тар ској вла сти ни је био циљ да уга-
се пред рат не срп ске нов ча не уста но ве и да до дат но осла бе и ова ко уз др ма но 
тр жи ште усред свет ског су ко ба, они су од лу чи ли да из срп ских нов ча них 
уста но ва из ба це срп ски на зив и да та ко на ста ве њи хо во де ло ва ње. Од лу ком 
Др жав ног рав на тељ ства за по но ву од 16. ок то бра 1941. го ди не Срп ска ште-
ди о ни ца д. д. пре и ме но ва на је у До њо град ску бан ку д. д. Оси јек. На ме сту 
ње ног упра ви те ља оста вљен је по сло во ђа Ду шан Круљ, а за над зор ног по ве-
ре ни ка иза бран је Злат ко Штрај тен бер гер (Zlat ko Stre i ten ber ger). Слич но се 
до го ди ло и са Срп ском цен трал ном бан ком д. д. у Оси је ку. Њу су при сво ји ли 
Нем ци 1941. и од 18. ок то бра 1941. пр о ме ни ли су јој име у При вред на бан ка 
д. д., од но сно Вир шаф те банк Ак ци он ге зел шафт (Wir schaf te bank Ak ti on ge sell-
schaft). По ве ре ник за над гле да ње ње ног ра да био је Нор берт Гоедикe (Nor bert 
Go e dic ke) из Оси је ка.108

На пр вој сед ни ци До њо град ске бан ке д. д. у 1942. го ди ни пред ста вљен 
је њен би ланс за кључ но са 31. де цем бром 1941. го ди не. Ште ди о ни ца је рас-
по ла га ла са укуп ном го то ви ном у бла гај ни, на жи ро ра чу ну, у По штан ској 
ште ди о ни ци и На род ној бан ци у из но су од 123.420,80 ку на. Вред ност ме ни ца 
из но си ла је 2.461.746,33 ку на, вред но сни па пи ри 110.072,50 ку на, а гу би так 
72.686,41 ку ну. Па сив ни ка пи тал об у хва тао је глав ни цу од је дан ми ли он 
ку на, уло ге на штед њу од 5.224.926,10 ку на и ка пи тал од по ве ри ла ца 66.289,46 
ку на. Ме ђу при ја вље ним хар ти ја ма од вред но сти под не сен је исти из ве штај 
као и 18. апри ла 1941, у вред но сти од 631.142, уз до да так у ко јем се на во де: 
об ве зни це са по го ци ма (ду ван ски ло зо ви) из 1888. го ди не, два ло за Срп ског 
цр ве ног кр ста из 1907. го ди не, 7% ин ве сти ци о ног зај ма из 1921. го ди не и 2,5% 
рат не ште те. Сто га је уку пан из нос хар ти ја од вред но сти 110.072,50 ку на. 

Рад бан ке но вој вла сти у гра ду ни је до но сио ни ка кве при хо де. Дру гим 
ре чи ма, из нос ње них при хо да и рас хо да у 1941. го ди ни до ве ло је до то га да 
је бан ка по сло ва ла без ве ћих ду го ва ња. То се ја сно ви ди из ње них рас хо да 
и при хо да:

Та бе ла 8. При ход и рас ход До њо град ске бан ке д. д. Оси јек (1942) 

Рас хо ди (у ку на ма)
Па сив на ка ма та 101.181,80
Управ ни тр о шко ви 188.441,50

106 При ват ни ар хив про то је ре ја-ста вро фо ра Ла за ра Ми шко ви ћа: Го вор на са хра ни пок. 
др. Бра ни во ја Ди ми три је ви ћа 1986. го ди не.

107 М. Ми шко вић, „Стра да ња Ср ба у Оси је ку у то ку 1941. го ди не”, Цр ква: Ка лен дар 
срп ске пра во слав не па три јар ши је, Бе о град 1992, 77.

108 K. Fi rin ger, Vo dič kroz ar hiv ske fon do ve (bro šu ra-ma ši no pis, Osi jek, b.g.) (HR-DA OS).
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Пен зи је 22.656,00
Со ци јал ни до при но си 20.557,00
Ма те ри јал ни из да ци 29.496,75
Оста ли из да ци 7.513,00
По рез 32.397,56
Пре нос гу би та ка из прет ход не го ди не 44.416,69
Укупнорасходи 446.660,30

При хо ди (у ку на ма)
Ак тив на ка ма та 370.633,47
Ра зни при хо ди 3.343,66
До би так 72.686,41
Укупноприходи 446.663,54

Исти тренд на ста вио се и 1942. и 1943. го ди не. У за вр шном ра чу ну об ја-
вље ном 31. де цем бра 1943. го ди не ште ди о ни ца је за вр ши ла го ди ну са чи стим 
до бит ком од 381.013 ку на. Па си ва и ак ти ва за јед но су из но си ле 6.196.142,34 
ку не, а рас хо ди и при хо ди 542.127,73 ку не. Да кле, у од но су на 1941. го ди ну, 
на кра ју 1943. ште ди о ни ца ни је има ла ве ће рас хо де. У 1944. го ди ни уку пан 
ка пи тал До њо град ске бан ке д. д. из но сио је 5.816.693,60, при хо ди 926.285,07, 
а рас хо ди 928.285,07 ку на. Чист до би так у тој го ди ни из но сио је 401.169 ку на. 
То ком це лог овог пе ри о да на ме сту упра ви те ља До њо град ске бан ке остао је 
Ду шан Круљ, а у за во ду су још би ли за по сле ни Ми ли ца Ан ту но вић и Слав ко 
Јо ви чић.109 

Ово по сло ва ње без ве ћих рас хо да али и при хо да по ста вља пи та ње шта 
је власт НДХ у гра ду уоп ште и на ме ра ва ла са бив шом срп ском нов ча ном 
уста но вом. Ште ди о ни ца као та ква ни је ви ше има ла ни исте по слов не парт-
не ре ни обим тр жи шта. Оно што је пред ста вља ло њен нај ве ћи про блем би ла 
је про ме на на зи ва, због ко јег је она по ста ла пот пу но не по зна та на тр жи шту. 
Стра да њем Ср ба у Сла во ни ји ко ји су би ли ње ни ве ћин ски ула га чи и ште-
ди ше из гу би ла је ве ћи ну сво јих нај ло јал ни јих ште ди ша и ула га ча. Та ко ђе, 
од сре ди не 1944. го ди не са ве знич ка ави ја ци ја из ве ла је не ко ли ко на па да на 
Оси јек. У на па ду 14. ју на 1944. нај ви ше је бом бар до ван До њи град и на не та 
је ве ли ка ште та ци вил ним објек ти ма. Сру ше не су мно ге ку ће дуж глав не 
ули це, Ен гел хар дов млин, драв ски мли но ви, до њо град ска Учи тељ ска шко ла, 
згра да Срп ског до ма, а оште ће на је и бол ни ца.110 До њо град ска бан ка до че ка-
ла је крај ра та 1945. с гу бит ком од 200.874 ку не.111 Уви дом у њен би ланс за пе-
риод ја ну ар–мај 1945. го ди не ја сно се ви ди струк ту ра ра да и огра ни че ња:

109 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1.
110 При ват ни ар хив про то је ре ја-ста вро фо ра Ла за ра М. Ми шко ви ћа, Ле то пис срп. пра-

восл. цр кве осјеч ке хра ма Ус пе ни ја пресв. Бо го ро ди це од год. 1945. (22. јун 1946 – 7. март 
1959), 50.

111 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1.
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Та бе ла 9. Би ланс До њо град ске бан ке д. д. Оси јек (би ланс ја ну ар –мај 1945)

Ак ти ва (у ку на ма)
По штан ска ште ди о ни ца 173.147,23
Ме ни це 1.672.984,07
Вред но сни па пи ри 110.072,50
Ду жни ци 3.486.190,94
Не крет ни не и на ме штај 900,00
Гу би так 442.022,74
Укупноактива 5.885,317,48

Рас хо ди (у ку на ма)
Управ ни тро шко ви 376.067,50
По ре зи и при стој бе 16.546,00
Пре нос гу би та ка 263.557,24
Укупнорасходи 656.170,74

Па си ва (у ку на ма)
Гла вин ца 1.000.000,00
Уло шци 4.815.702,00

При хо ди (у ку на ма)
Ка ма те 214.148,00
Оста ло 442.022,74
Укупноприходи 656.170,74

Бан ка је сто га крај Дру гог свет ског ра та до че ка ла као пот пу но не по знат 
нов ча ни за вод на ши рем осјеч ком под руч ју, ко ји је из гу био до та да шњу ре-
пу та ци ју ме ђу ула га чи ма и соп стве ну моћ за ула га ња.

ПЕ РИ ОД НА КОН ДРУ ГОГ СВЕТ СКОГ РА ТА

На кон осло бо ђе ња Оси је ка 14. апри ла 1945. го ди не по сле ди це по срп ску 
за јед ни цу би ле су не по врат не. Ру ше њем цр кве, га ше њем свих пред рат них кул-
тур них дру шта ва и ин сти ту ци ја, уби ја њем и де пор та ци ја ма Ср ба, по ни ште-
ним ко ло ни за ци ја ма и од у зи ма њем зе мље, до шло се до то га да је у гра ду 
жи ве ла ума ње на и тра у ма ти зо ва на срп ска за јед ни ца. 

Над зор ни од бор До њо град ске бан ке д. д. са стао се од мах по сле осло-
бо ђе ња и од лу чио да под не се мол бу Окру жном На род ном од бо ру Оси јек да 
им се одо бри ко ри шће ње пред рат ног име на. Та мол ба је усво је на и ште ди о-
ни ца је од 14. сеп тем бра 1945. по но во де ло ва ла као Срп ска ште ди о ни ца д. д. 
Оси јек. По том су 14. сеп тем бра 1945. из ве стили Зе маљ ску упра ву на род них 
до ба ра у За гре бу да њи хо ва де о нич ка глав ни ца из но си је дан ми ли он пред-
рат них ди на ра, по де ље на на 10.000 де о ни ца од по 100 ди на ра. У из ве шта ју су 
на гласили да не ма де о ни ча ра Не ма ца из Рај ха, ни при пад ни ка не мач ке за-
јед ни це из Ју го сла ви је. Из ште ди о ни це су по том до ста вили спи сак Ср ба и 
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Хр ва та осу ђе них на кон фи ска ци ју имо ви не. Уз сва ког осу ђе ног на ве ден је број 
де о ни ца ко ји је по се до вао у овој ште ди о ни ци: Ла зар Ла ђе вић из За гре ба (34 
де о ни це), др Бу ди слав Цви ја но вић из Бе о гра да (30 де о ни ца), Фра њо Це рен ко 
из Оси је ка (106 де о ни ца), Ду шан Хи нић из Оси је ка (43 де о ни це) и др Вје ко-
слав Хенгл из Оси је ка (100 де о ни ца).112 О суд би ни ових де о ни ца го во ри 
слу чај Фра ње Це рен ка, чи је су де о ни це пре ма упут ству вла сти по ло же не у 
Зе маљ ску бан ку Хр ват ске, у ко рист Пред сед ни штва вла де, Одјел за на род ну 
тр го ви ну.113

Ме ђу оскуд но са чу ва ним по пи си ма ула га ча зна ча јан је онај из пр вих 
го ди ну да на по окон ча њу ра та. Ула га ча је до сре ди не 1946. го ди не би ло 294 
и они су рас по ла га ли укуп ним ка пи та лом у Срп ској ште ди о ни ци у из но су 
од 589.254,10 ди на ра. Нај ви ше ула га ча би ло је из Оси је ка и то 236, по том из 
Да ља 19, Би је лог Бр да 6, Че пи на 5, Те ње 4, Дар де 4, Бра њи не 2, Под ра вља 2, 
и по је дан ула гач из По га но ва ца, Би ља, Вал по ва, Ко па че ва, Вин ко ва ца, Бо ро-
ва, Бо бо те, Доп си на и Бе лог Ма на сти ра. Ко ли ко је ути ца ла про ме на име на и 
окре та ње Ср би ма као ин те ре сној гру пи ула га ча нај бо ље по ка зу је чи ње ни ца 
да је око 80% ула га ча у по сле рат ном пе ри о ду би ло из Оси је ка. Би ло је и не-
што ула га ча из Су бо ти це, Зе му на, Пе ћи на ца и Но вог Са да. Ме ђу ула га чи ма 
из Ср би је из два ја се име пред рат ног ди рек то ра осјеч ке Же ле зни це Иг ња та 
Но ва ко ви ћа.114 Он је 1941. го ди не пре бе гао у Бе о град, где је остао и по сле 
ра та. Овај по да так упу ћу је да из бе гли Ср би по сле ра та ни су по ву кли сво је 
уло ге из ове ште ди о ни це. На про тив, њи хов удео у по сло ва њу био је зна ча јан 
фак тор и у да љем ра ду ште ди о ни це. 

По сле ра та, На род ни од бор Оси јек офо р мио је Ко ми си ју за утвр ђи ва ње 
рат не до би ти. Ште ди о ни ци је сто га 27. сеп тем бра 1945. го ди не на ло же но да 
под не се из ве штај за пе ри од од 6. апри ла 1941. до 9. ма ја 1945. и би ланс до-
би та ка и гу би та ка.115 За кључ ком Ко ми си је за рат ну ште ту за кљу че но је 22. 
но вем бра 1945. да је за вре ме Дру гог свет ског ра та по чи ње на ште та пре ма 
Срп ској ште ди о ни ци у Оси је ку у из но су од 17.950 ди на ра.116 

Ова не знат на од ште та ни је мо гла да за кр пи пра зни не у по сло ва њу. У 
из ве шта ју ко ји је упу ћен На род ном од бо ру Оси јек из ште ди о ни це су се жа-
ли ли на про ме ну нов ча не ва лу те, услед ко је је за вод по стао не спо со бан за 
кре ди ти ра ње. Про ме на ва лу те од ра зи ла се и на вред ност де о нич ке глав ни це, 
ко ја је из но си ла 100.000 но вих ди на ра, услед че га је сма њен број де о ни ца на 
тр жи шту. По том је уве ден мо ра то ри јум ко ји је оне мо гу ћио на пла ту пред рат них 
по тра жи ва ња, а за тво ре ни су ре е сконт кре ди ти за ра ни је мо ра тор не ме ни це. 
Ште ди о ни ца ни је до би ја ла за цео пе ри од ра та упла те од При вред не аграр не 
бан ке, па јој је она за то ду го ва ла 3 ми ли о на пред рат них ди на ра. На да ље, 

112 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Do pis Ze malj skoj upra vi na rod nih do ba ra Za greb 14. 
ruj na 1945.”

113 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Do pis Srp skoj šte di o ni ci br. V. R. 439/1945-25, upu ćen 
Ko tar skom Na rod nom su du u Osi je ku.”

114 Стра жа, 72 (1922), 3.
115 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Do pis Na rod nog od bo ra Osi jek, Od jel za fi nan ci je, Ko-

mi si ja za utvr đi va nje rat ne do bi ti, br. 16/45, 27. 9. 1945.”
116 HR-DA OS, fond 1231, „Za klju čak br. 2976/1945. Ko mi si je za rat nu šte tu gra da Osi je ka 

po pred me tu pr o cje ne rat ne šte te broj 839/III. po odr ža nom ro čiš tu na dan 22. 11. 1945.”
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уло жни по сао у пот пу но сти је стао јер је др жа ва до не ла раз не но ве фи скал-
не и по ли тич ке за ко не. Из тих раз ло га ште ди о ни ца је пот пу но пре ста ла са 
из да ва њем кре ди та, ко је ће за по че ти тек ка да др жа ва при сту пи кре ди ти ра њу 
нов ча них уста но ва. Дру гим ре чи ма, Срп ска ште ди о ни ца би ла је на иви ци 
рен та бил но сти.117 Иа ко у те шкој си ту а ци ји, Над зор ни од бор упу ћу је мол бу 
4. сеп тем бра 1945. Ми ни стар ству фи нан си ја за одо бре ње на став ка ра да.118 

Пр ве про бле ме с ко му ни стич ком вла сти ште ди о ни ца по чи ње да има у 
сеп тем бру 1945. го ди не. На и ме, ко му ни стич ка власт до не ла је Уред бу о за-
шти ти зе мљо рад ни ка, ко јом је от пи са ла сва зе мљо рад нич ка ду го ва ња, чи ме 
је ште ди о ни ца оста ла без сво јих по тра жи ва ња на да те зај мо ве. Уви дом у при-
ја ву кре ди ти ра ња 1946. го ди не ја сно се ви ди да је то био по ве ћи број да тих 
кре ди та. Ис пла ће но је 53 кре ди та за зе мљо рад њу и сто чар ство, ко ји су укуп-
но из но си ли 55.297,98 ди на ра, 9 кре ди та за во ћар ство и ви но гра дар ство у 
укуп ном из но су од 3.942,93 ди на ра, 20 за на тлиј ских кре ди та у укуп ној вред-
но сти 27.704,60 ди на ра, 3 тр го вач ка кре ди та укуп не вред но сти 8.721,33 ди-
на ра и 35 кре ди та за лич ну по тре бу. Због ме ре о от пи су ду го ва ња зе мљо рад-
ни ка од да тих 196 кре ди та, от пи са но је њих 62.119 Због то га Над зор ни од бор 
пре ла зи на да ва ње зај мо ва ис кљу чи во за на тли ја ма, тр гов ци ма, др жав ним и 
при ват ним чи нов ни ци ма, би ло уз хи по те ку или уз до бар ме нич ни жи ро без 
хи по те ке. Услед по сле рат не кри зе ти кре ди ти су из но си ли углав ном име ђу 
5.000 и 20.000 ди на ра.120 

Слу чај Срп ске ште ди о ни це до дат но је за ком пли ко ва ла од лу ка Ми ни-
ста р ства фи нан си ја. До пи сом 8. но вем бра 1945. Одјел за нов чар ска под у зе ћа 
из За гре ба из ве стио је Срп ску ште ди о ни цу д. д. Оси јек да јој не до зво ља ва 
на ста вак ра да јер „за то не ма усло ва”. Сто га ми ни стар ство мо ли Окру жни 
На род ни од бор Оси јек да се по бри не за ли кви да ци ју ште ди о ни це.121 Над-
зор ни од бор 31. де цем бра 1945. пре да је де та љан го ди шњи би ланс:

Та бе ла 10. Де та љан го ди шњи би ланс Срп ске ште ди о ни це д. д. Оси јек (31. 
де цем бра 1945)

Па си ва (у ди на ри ма)
Де о нич ка глав ни ца 100.000,00
Уло зи на књи жи це и те ку ће ра чу не 612.525,72
При вре ме ни ра чу ни 5.679,21
Ви шак на ва ло ри за ци ји 87.326,95
Укупнопасива 805.531,88

117 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Do pis 25. 9. 1945. Grad skom NO Osi jek, Od jel za fi nan ci je”.
118 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Do pis br. 11321/45 od 8. 11. 1945, Fe de ral ne dr ža ve Hr vat-

ske, Mi ni sta r stvo fi nan ci ja, Od jel za nov čar ska pod u ze ća upu ćen Ob la snom NO za Sla vo ni ju u 
li kvi da ci ji pu tem Okru žnog NO Osi jek.”

119 HR-DA OS, fond 1231., ku ti ja 2, „Iz vješ taj od 24. 8. 1946. Srp ske šte di o ni ce d.d. Osi jek 
upu ćen Mi ni sta r stvu fi nan ci ja NRH”.

120 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Do pis 25. 9. 1945. Grad skom NO Osi jek, Od jel za fi nan ci je”. 
121 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Do pis br. 11321/45 od 8. 11. 1945, Fe de ral ne dr ža ve Hr vat-

ske, Mi ni star stvo fi nan ci ja, Od jel za nov čar ska pod u ze ća upu ćen Ob la snom NO za Sla vo ni ju u 
li kvi da ci ji pu tem Okru žnog NO Osi jek”.
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Ак ти ва (у ди на ри ма)
Го то ви на у бла гај ни 9.754,70
Хар ти је од вред но сти 6.786,45
Ме ни це 129.179,31
Не крет ни не 261.000,00
Оста ло 398.811,42
Укупноактива 805.531,88

По гле дом на за вр шни би ланс на кон ва ло ри за ци је за 1945. го ди ну мо-
же мо да уо чи мо да ште ди о ни ца ви ше не рас по ла же са Пен зи о ним фон дом, 
а да се Ре зер вни фонд ис пра знио, и то нај ве ро ват ни је у пре ла зном пе ри о ду. 
При хо ди су би ли ве ћи од рас хо да па је Над зор ни од бор де лио на кра ју 1945. 
го ди не чи сту до бит у из но су од 7.141,29 ди на ра.122 

Кра јем 1945. го ди не и Срп ска цен трал на бан ка д. д. у Оси је ку до би ла 
је ре ше ње о ли кви да ци ји свог за во да. Сто га су се са ста ли ње ни пред став ни ци 
са Ду ша ном Кру љом из Срп ске ште ди о ни це ка ко би се до го во ри ли о сје ди-
ње њу њи хо вих за во да у за јед нич ку срп ску бан ку у Оси је ку. У на ме ри да 
спро ве де ли кви да ци ју обе срп ске нов ча не уста но ве, из Ми ни стар ства фи нан-
си ја по слат им је до пис од 11. ја ну а ра 1946. го ди не: „По што су обје нов ча не 
уста но ве ак тив не и у глав ном осно ва не од мје шта на гра да Оси је ка и ње го ве 
око ли це и то зе мљо рад ни ка, ма лих обрт ни ка и тр го ва ца, а има ју на мје ру да 
по ди жу на род ну при вре ду у том кра ју, сма тра мо да би би ло успје шни је про-
ве де но тим, да се од но сни нов ча ни за во ди фу зи о ни ра ју са Град ском ште ди-
о ни цом у Оси је ку.” У из ве шта ју ову од лу ку оправ да ва ју да је она нај бо ље 
ре ше ње за оп ште на род не ин те ре се, а да уз Град ску ште ди о ни цу де лу је и 
по дру жни ца Зе маљ ске бан ке Хр ват ске па не ма по тре бе за још два при ват на 
нов ча на за во да. Сто га их по зи ва ју да офо р ме од бо ре за удру жи ва ње с Град-
ском ште ди о ни цом и под не су зах тев Ми ни стар ству фи нан си ја.123 

Га ше ње Срп ске ште ди о ни це и Срп ске цен трал не бан ке у Оси је ку од и-
гра ва ло се па ра лел но с при сил ним га ше њем и свих срп ских кул тур них дру-
шта ва. По што су у гра ду де ло ва ла пре ра та Срп ска за на тлиј ска за дру га, До бро-
твор на за дру га „Срп ки ња”, две срп ске чи та о ни це, Срп ско цр кве но пе вач ко 
дру штво „Све ти Са ва” и Срп ско пе вач ко дру штво „Гу сле”, на кон осло бо ђе ња 
Ср би об на вља ју рад свих сво јих дру шта ва. У на ме ри да спре че об но ву гра-
ђан ског ду ха, ко му ни сти су пр во од у зе ли зе мљи ште по ру ше ног Срп ског 
до ма. Ка ко су га ше на ова срп ска дру штва нај бо ље го во ри при мер До бро твор-
не за дру ге „Срп ки ња”. По што је ово дру штво осно вао ис так ну ти осјеч ки гра-
ђа нин Ва со Ђур ђе вић, а на че лу дру штва је 1945. би ла Ол га Зе бић, кће р ка 
про то је ре ја-ста вро фо ра Ла за ра Бог да но ви ћа, На род ном од бо ру ни је би ло у 
ци љу да та кво дру штво на ста ви да де лу је. Пар ти ја је сто га пр во на ре ди ла 
сво јим чла ни ца ма Срп ки ња ма да се учла не у до бро твор ну за дру гу, а ка да 
по ста ну ве ћи на да кре ну да ра де на ње ном га ше њу.124 На тај је на чин до 

122 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Za vrš ni ra čun od 31. 12. 1945.”
123 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Do pis Br. 400-46, od 11. 1. 1946, upu ću je Mi ni star stvo 

fi nan ci ja Na rod ne vla de Hr vat ske, Od jel za nov čar ska pod u ze ća zbog re vi zi je do zvo le ra da Srp skoj 
šted. d.d. Osi jek i Srp. cen tral noj ban ci d.d. Osi jek”.

124 Č. Viš njić, Par ti zan sko lje to va nje, Hr vat ska i Sr bi 1945–1950, Za greb 2003, 216. 
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кра ја 1945. го ди не од свих срп ских дру шта ва са мо Срп ско пе вач ко дру штво 
„Гу сле” до би ло је до зво лу за на ста вак ра да.125 

Не мо гу ће је не за пи та ти се да ли је план га ше ња дру шта ва и ин сти ту-
ци ја гра ђан ске сим бо ли ке об у хва тао и Срп ску ште ди о ни цу и Срп ску цен трал-
ну бан ку. У до пи си ма Цен трал ном ко ми те ту Ко му ни стич ке пар ти је Хр ват ске 
се кре тар Мје сног ко ми те та Оси је ка Јо зо Ми ло ше вић 1947. го ди не упо зо ра-
ва власт на До њи град. Он пи ше да не ма је дин ства у ор га ни за ци ји Фрон та 
До њи град ис ти чу ћи: „Je din stvo u Fron ti ni je za do vo lja va ju će. Od nos Hr va ta i 
Sr ba ne za do vo lja va. Kod Sr ba se od ra ža va pri li čan šo vi ni zam i oni te že pri la ze 
Hr va ti ma ne go Hr va ti nji ma. Mno gi Sr bi sma tra ju da su Hr va ti pr o te ži ra ni i da se 
ne poš tu ju do volj no nji ho va žr tvo va nja za NDH. Te žnja za mo nar hi jom po sto ji 
kod bo ga tih Sr ba na ro či to. Zbog to ga ni ne ma po li tič kog ni ak ci o nog je din stva u 
ne kim or ga ni za ci ja ma Fron te u Do njem gra du gdje ži ve Sr bi i Hr va ti.” У на став-
ку на по ми ње да се ме ђу бо га ти јим Ср би ма још осе ћа те жња за Кра ље ви ном 
Ју го сла ви јом и да је ме сна власт по гре ши ла што је Ср бе ко му ни сте из Оси-
је ка по ву кла у За греб, због че га не ма до вољ но аде кват них љу ди на те ре ну.126 
Не спор на је и чи ње ни ца да су сва срп ска кул тур на дру штва пре ко Срп ске 
пра во слав не цр кве би ла ду го го ди шње ште ди ше и ула га чи у ште ди о ни ци, 
па да им је она да ва ла еко ном ску пот по ру и њи хо вом ра ду. Сим бо лич ки 
гле да но, га ше ње Срп ске ште ди о ни це би ло је акт од у зи ма ња еко ном ске не-
за ви сно сти Ср ба и њи хо вог при си ља ва ња да се окре ну ре ор га ни зо ва ним 
др жав ним нов ча ним уста но ва ма. 

На кон ово га до пи са у ко јем се ја сно очи та ва по ли ти ка и на ме ра вла сти, 
ште ди о ни ца је ре ша ва ла не ке од за о ста лих по сло ва. По што су се осјеч ки 
Ср би до кра ја ја ну а ра 1946. го ди не ма сов но вра ћа ли из из бе гли штва, од бло-
ки ран је ве ћи број ра чу на. Ме ђу њи ма се из два ја зах тев Све ти сла ва Жи ва-
но ви ћа, чла на Срп ске чи та о ни це До њи град и Срп ског пе вач ког дур штва 
„Гу сле”, а ко ји је 1941. пре бе гао у Бе о град. На ње гов зах тев 26. ја ну а ра 1946. 
од бло ки ран му је ра чун и 10 де о ни ца ове ште ди о ни це. Кон стан ца Кр ба вац 
мо ли 11. ја ну а ра 1946. да јој се од бло ки ра ра чун, а 26. ја ну а ра 1946. го ди не 
ште ди о ни ци пи ше про то је реј-ста вро фор Јо ван Ни ко лић да му се од бло ки ра 
ра чун, по што је био ухап шен у НДХ и из ло го ра пре ба чен у оку пи ра ну Ср би-
ју. По том Над зор ном од бо ру пи ше Град ски на род ни од бор Оси јек, Одјел за 
фи нан си је, 28. ја ну а ра 1946. да им под не су би ланс ра да.

Пр ва по сле рат на Глав на сед ни ца одр жа на је 27. фе бру а ра 1946. го ди не у 
про сто ри ја ма за во да у Змај Јо ви ној ули ци. Сед ни ци су при су ство ва ли чла но ви 
Управ ног од бо ра: Сте ван Вук сан, Ми лу тин Жив ко вић, Ду шан Круљ и Па јо 
Аћи мо вић; чла но ви Над зор ног од бо ра: др Ни ко ла Са вић и Ла зар Па вло вић, те 
де ле гат Град ског На род ног од бо ра Ми лу тин Ди ми три је вић. Пред мет рас пра ве 
би ла је фу зи ја Срп ске ште ди о ни це Оси јек са Срп ском цен трал ном бан ком Оси-
јек, Срп ским кре дит ним за во дом у Ву ко ва ру и Сла вон ском аграр ном ште ди о-
ни цом у Оси је ку. Ди рек тор осјеч ке ште ди о ни це Ду шан Круљ про чи тао је до пис 
Ми ни стар ства фи нан си ја да се ова нов ча на уста но ва спо ји са Град ском ште ди-

125 S. Ma ri ja no vić, Hr vat sko pje vač ko druš tvo „Li pa” u Osi je ku 1876–1986, Osi jek 1987, 157.
126 Ma ri na Štam buš-Ška lić, Мirjana Ju kić, „Hr vat ska u iz vješ ta ji ma par tij skih ko mi te ta 

1945–1948. (Iza bra ni do ku men ti)”, 3. dio, Fon tes – iz vo ri za hr vat sku po vi jest, 16 (2010), 274–276.
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о ни цом Оси јек. Тај је пред лог иза звао ве ли ко не го до ва ње при сут них чла но ва 
ко ји су сма тра ли да из фор мал них раз ло га ни је мо гу ће здру жи ти Срп ску ште-
ди о ни цу и Град ску ште ди о ни цу јер има ју пот пу но дру га чи је устрој ство и по-
сло ва ње. Срп ска ште ди о ни ца је пре ма њи ма су ви ше ма ли за вод с вла сти том 
ор га ни за ци јом и за то пред ла жу да се она спо ји са ма лим за во ди ма као што су 
Срп ска цен трал на бан ка д. д. Оси јек, Срп ски кре дит ни за вод Ву ко вар и евен-
ту ал но Сла вон ска аграр на ште ди о ни ца Оси јек. Сто га је за кљу че но да се овај 
пред лог по ша ље у ми ни стар ство на раз ма тра ње.127 

Го ди ну 1946. ште ди о ни ца је за вр ши ла са стал ним про ме том. По што до 
кра ја 1946. ни су до би ли од го вор о пред ло гу да се спо је с дру гим ма њим 
нов ча ним уста но ва ма, Срп ска ште ди о ни ца ни је мо гла да по слу је и њо ме је 
упра вљао Управ ни и Над зор ни од бор. Уви дом у њен би ланс мо же се ви де ти 
да је ње на укуп на ак ти ва 961.230,33, а па си ва 961.230,33 ди на ра. Уло зи на 
те ку ћим ра чу ни ма би ли су 15.570, а уло зи на штед ним књи жи ца ма 589.254,10 
ди на ра. Оства ре ни рас хо ди из но си ли су 138.666,16 док су при хо ди би ли 
138.666,16. Чи ста до бит из но си ла је 7.141,29 ди на ра. Ште ди о ни ца је и да ље по-
се до ва ла хар ти је од вред но сти: 5 ак ци ја На род не бан ке Бе о град, 25 ак ци ја 
„Осјеч ке ље ва о ни це же ље за”, 140 ак ци ја Даљ ске ште ди о ни це д. д. Даљ, 119 
ак ци ја Срп ске бан ке д. д. За греб, 243 ак ци ја Срп ске цен трал не при вред не 
бан ке д. д. Са ра је во, 200 ак ци ја Срп ске цен трал не бан ке д. д. Оси јек, 79 ак ци ја 
Сла вон ске аграр не ште ди о ни це д. д. Оси јек, 58 ак ци ја „Осјеч ке ше ће ра не”, 
12 ак ци ја При вред не ага рар не бан ке Бе о град, 9.000 ди на ра (2,5%) раз не 
ште те, 38.000 (7%) ин ве сти ци о ног зај ма од пре ра та, 2.000 (4%) ау стриј ске 
крун ске рен те, 10.000 (4%) угар ске крун ске рен те, 16.800 (4,5%) угар ске крун-
ске рен те. Њи хо ва укуп на вред ност из но си ла је 6.786,45 ди на ра. Про ме не на 
тр жи шту ФНРЈ та ко ђе су се од ра зи ле и на вред но сти ових хар ти ја. Ште ди о-
ни ци пи шу из „Осјеч ке ље ва о ни це же ље за” и „Осјеч ке ше ће ра не” да је до шло 
до про ме не вла сни штва у фа бри ци, али да она за др жа ва свој удео на те ме љу 
бро ја ак ци ја. Упо ре до с про це сом ли кви да ци је Срп ске ште ди о ни це, слич на 
при ча се де ша ва ла и са Срп ском бан ком у За гре бу, Срп ском цен трал ном при-
вред ном бан ком у Са ра је ву, али и Даљ ском ште ди о ни цом, Сла вон ском аграр-
ном ште ди о ни цом Оси јек и Срп ском цен трал ном бан ком у Оси је ку. Ка ко 
ни јед на од њих ни је до би ла до зво лу за на ста вак свог ра да, а услед пре стан ка 
др жав ног кре ди ти ра ња ни су мо гле да из да ју кре ди те, оне су по сло ва ле без 
чи сте до би ти те ни ко од њи хо вих ак ци о на ра ни је мо гао да до би је свој део 
до би ти. Дру гим ре чи ма, осјеч ка Срп ска ште ди о ни ца иа ко је има ла 798 ак ци ја 
у дру гим нов ча ним уста но ва ма, од њих го то во ни шта ни је за ра ђи ва ла.128

Не ма ју ћи ни ка кав план за њен оп ста нак, ште ди о ни ци су пи са ли 5. ја-
ну а ра 1947. из На род ног од бо ра Оси јек, Одјел за фи нан си је, да на те ме љу 
ре ше ња Мин стар ства ФНРЈ од 7. де цем бра 1946. го ди не бр. 23.009 од ре ђу ју 
ли кви да ци ју Срп ске ште ди о ни це д. д. Оси јек. Сто га они зах те ва ју да се сви 
ду го ви на ка ма ти што пре мо ра ју за тво ри ти.129 Да је На род ни од бор у гра ду 

127 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 2, „Za pi snik sjed ni ce Uprav nog i Nad zor nog od bo ra Srp ske 
šte di o ni ce Osi jek odr ža ne u nje zi nim pro sto ri ja ma 27. 2. 1946. g.”

128 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Za vrš ni ra čun od 31. 12. 1946.”
129 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Do pis 5. 1. 1947. Na rod nog od bo ra Osi jek, Od sjek za 

fi nan ci je.” 
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ове од лу ке спро во дио не ко ор ди ни ра но и без еко ном ског пла на, нај бо ље 
пот кре пљу ју до пи си Твор ни це ше ће ра „Пар ти зан” и „Осјеч ке ље ва о ни це 
же ље за и твор ни це стро је ва”. На и ме, из фа бри ке ше ће ра обра ћа ју им се 17. 
ја ну а ра 1947. да на осно ву Уред бе о пре во ђе њу и ре ги стра ци ји ак ци ја Срп ска 
ште ди о ни ца има у на ци о на ли зо ва ном пред у зе ћу 63 де о ни це бив шег пред у-
зе ћа „Осјеч ка ше ће ра на”. Из фа бри ке стро је ва пи шу да ште ди о ни ца по се ду је 
25 де о ни ца њи хо вог пред у зе ћа.130 

Од ма ја 1947. за по чео је сте чај ни по сту пак. У Ли кви да ци о ни од бор Срп-
ске ште ди о ни це иза бра ни су 18. ма ја 1947. го ди не: Ду шан Круљ, Ми лу тин 
Ђу рић и Ми лу тин Жив ко вић. Њи хов за да так био је да се ре ше сва ду го ва ња 
ко ја је ште ди о ни ца има ла. Они су за тим са ста ви ли спи сак ак ци о на ра на 
осно ва ма из ја ва ре ги стро ва ња 19. ју на 1947. го ди не. Пре ма ово ме по пи су 
мо же се до би ти ја сан увид Ср ба ула га ча, као и ка ко се на њих Дру ги свет ски 
рат и по сле рат ни пе ри од од ра зио. Го ди не 1947. ак ци о на ри су би ли: Па јо Аћи-
мо вић (25 де о ни ца), Јо ван Бе лај чић (43 де о ни це), Љу би ца Бог да но вић (169 
де о ни ца), Лен ка Ви ро вац (33 де о ни це), Сте во Вук сан (32 де о ни це), Слав ко 
и Јул ка Ди клић (35 де о ни ца), Бра ни вој Ди ми три је вић (30 де о ни ца), Ду шан 
Ди ми три је вић (30 де о ни ца), Ми хај ло Ди ми три је вић (80 де о ни ца), Ми лу тин 
Ди ми три је вић (115 де о ни ца), Све ти слав Жи ва но вић (10 де о ни ца), Ми лу тин 
Жив ко вић (25 де о ни ца), Ол га Зе бић (26 де о ни ца), Бран ко Јан ко вић (5 де о ни ца), 
Ле по са ва Ке ске но вић (5 де о ни ца), Ду шан Круљ (97 де о ни ца), Ол га Мин ти на 
(100 де о ни ца), Лу ка Пат ко вић (800 де о ни ца), Ла зар Па вло вић (10 де о ни ца), 
Адолф и Ан ка Пле ин (67 де о ни ца), Ми лан По по вић (10 де о ни ца), Ми лан 
Пу хо вић (61 де о ни ца), Јул ка Са вић (44 де о ни це), Ма ра Сто ја но вић (5 де о ни-
ца), инж. Кон стан тин Чу ту ко вић (50 де о ни ца), Љу би ца Хи нић (47 де о ни ца), 
Ми лан Укро пи на (24 де о ни це), сви из Оси је ка; Пе тро не ла Дим шић из Но вог 
Са да (75 де о ни ца), Пе тар Дво р нић (21 де о ни ца), Смиљ ка Ђу кић из Ту зле (10 
де о ни ца), Не ма ња Јо ва но вић из Бе о гра да (5 де о ни ца), Вла до Јо ва но вић из 
Бо сан ске Ду би це (50 де о ни ца), Ми ни стар ство ра да НР Ср би је у Бе о гра ду 
(50 де о ни ца), др Јо ван Не на до вић из Но вог Са да (37 де о ни ца), Срп ска пра-
во слав на цр ква Оси јек (2 де о ни це), Ми лан Па ни шић из Зе му на (30 де о ни ца), 
Ди ми три је Пе тро вић из Бе о гра да (453 де о ни це), инж. Жи во јин Пра шта ло из 
Са ра је ва (4.201 де о ни ца), Јо ван Пра шта ло из Бе о гра да (928 де о ни ца), Мар ко 
Ра до вић из Но вог Са да (5 де о ни ца), Ко ста Сто ја чић из Да ља (100 де о ни ца), 
Про ко пи је Узе лац (30 де о ни ца) и др. Укуп но је био 41 де о ни чар са 7.975 де-
о ни ца. Ка ко је ште ди о ни ца рас по ла га ла са 10.000 де о ни ца, 12. де цем бра 
1946. по кре ну то је пи та ње пре о ста лих де о ни ца на име де о ни ча ра за ко је се 
ни је зна ло ка ко су скон ча ли за вре ме ра та. Сто га су отво ре на пи та ња де о-
ни ца на име др Бра ни сла ва Гр чи ћа (у из бе гли штву), Ка ти це Ми лан ко вић из 
Да ља, Ђор ђа Јаг ни ћа из Па кра ца, Сте ва на Ко вја ни ћа (у из бе гли штву у Бео-
гра ду), Оска ра Кол ба ха (Oscar Kol bach) ко ји је стра дао у ло го ру и дру гих.131

На сед ни ци одр жа ној 30. ју на 1947. го ди не рас пра вља ло се о уло зи ма 
ко је је ште ди о ни ца још има ла. Они су об у хва та ли сле де ћи но вац: у бла гај ни 

130 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Do pis ʼPar ti zanʼ tvor ni ce še će ra 17. ja nu a ra 1947, Do pis 
Osječ ke lje va o ni ce že lje za i tvor ni ce stro je va 17. ja nu a ra 1947.” 

131 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Spi sak ak ci o na ra na te me lju iz ja va re gi stri ra nja 19. 6. 1947.”
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2.851,55 ди на ра, ште ди о нич ки улог на жи ро ра чу ну На род не бан ке Ју го сла-
ви је 167.089,63 ди на ра, хар ти је од вред но сти 6.786,45 ди на ра, ме ни це укуп не 
вред но сти 104.376,08 ди на ра, по крет ну имо ви ну и на ме штај вред но сти 80.710 
ди на ра, не крет ни не у вла сни штву ште ди о ни це 261.000 ди на ра, де о ни чар ску 
глав ни цу 100.000 и уло ге на штед њу од 589.269,10 ди на ра.132 

На осно ву све га из ло же ног, за па жа се да сâм про цес ли кви да ци је овог 
нов ча ног за во да ни је ишао та ко бр зо ка ко је при жељ ки ва но. Сто га је 29. ја-
ну а ра 1948. го ди не Ми ни стар ство фи нан си ја (Се кре та ри јат кре дит не уста-
но ве) име но ва ло Ми лу ти на Ди ми три је ви ћа за но вог пред сед ни ка Ли кви да-
ци о ног од бо ра. Ње гов за да так био је да што пре за тво ри сва ду го ва ња и 
по жу ри ис пла ту уло га ште ди ша.133 Тим ак том власт је ели ми ни са ла по тен-
ци јал не ту жбе ште ди ша и ве ћу по зор ност око га ше ња ште ди о ни це. 

Да на 31. мар та 1948. одр жа на је по след ња сед ни ца Ли кви да ци о ног од-
бо ра. Сед ни цу је отво рио Ми лу тин Ди ми три је вић, а по том је Ду шан Круљ 
из нео би ланс и ста ње уло га. Ста ње у бла гај ни из но си ло је 18.869,15 ди на ра, 
ме ни це 82.867,58 ди на ра, те ку ћи ра чу ни 14.625,82 ди на ра, при вре ме ни ра-
чу ни 176.547,44 ди на ра, де о ни ча р ска глав ни ца 100.000 ди на ра, до би ци и 
гу би ци 157.953,19 ди на ра и тро шко ви 606 ди на ра. Од бор још увек ни је ус пео 
рас про да ти хар ти је од вред но сти, а про блем су пред ста вља ли уло зи на штед-
њу ко ји су укуп но из но си ли 589.069,10 ди на ра.134 Сто га је са ста вљен спи сак 
свих ште ди ша те су њи хо ви уло зи по де ље ни на уло ге ве ће и ма ње од 5.000 
ди на ра. Ма ли број ула га ча имао је ве ће из но се од 5.000 ди на ра у ште ди о ни-
ци. Њих је би ло све га 26 и они су сви за јед но има ли уло же но 281.227 ди на ра. 
Ме ђу њи ма нај ве ће уло ге има ли су Љу би ца Хи нић, рођ. Му а че вић, Ми лу тин 
Жив ко вић, Срп ска жен ска до бр о твор на за дру га Оси јек – Ре зер вни фонд, Ка-
ти ца Во ја нин и Срп ска пра во слав на цр кве на оп шти на Оси јек.135 Нај ве ћи део, 
од но сно 307.841,10 ди на ра од но си ло се на ма ле уло ге до 5.000 ди на ра. Ме ђу 
вла сни ци ма уло га ма њих од 5.000 ди на ра ве ли ки је број до њо град ских Ср ба, 
Хр ва та, Не ма ца и Је вре ја, ју го сло вен ских ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја, цр кве-
них оп шти на те срп ских и ру ских кул тур них дру шта ва. Та ко су ма ле уло ге 
у ште ди о ни ци 1948. има ли још и Упра ва Срп ског па три јар шиј ског до бра у 
Да љу, До бро вољ но ва тр о га сно дру штво Те ња, Гра ђев на за кла да Вал по во, 
Срп ска пра во слав на цр кве на оп шти на Че пин, Срп ска пра во слав на цр ква По-
га нов ци, До бр о во љач ки дом Оси јек, Срп ско пе вач ко дру штво „Гу сле”, По-
гла ва р ство оп шти не Би је ло Бр до, До бро вољ но дру штво ру ских же на Оси јек, 
Ру ско пе вач ко дру штво „Ба јан”, Срп ска чи та о ни ца Оси јек, Срп ска кре дит на 
за на тлиј ска за дру га Оси јек и др.136 

По сле ове сед ни це Срп ска ште ди о ни ца д. д. у Оси је ку пре ки ну ла је 
сво је по сло ва ње. Ње но га ше ње ни су пре не ле ни јед не осјеч ке но ви не, а услед 

132 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Ulo zi iz Glav ne knji ge Srp ske šte di o ni ce d. d. Osi jek na 
dan 30. 6. 1947.”

133 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Do pis br. 1734-I-I-1943 Mi ni star stva fi nan ci ja, Se kre-
ta ri jat-kre dit ne usta no ve Za greb, 29. 1. 1948.”

134 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Iz vod iz Glav ne knji ge Srp ske šte di o ni ce d.d. u Osi je ku 
na dan 31. 3. 1948.” 

135 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Ulo zi per 31. 3. 1948. pre ko 5.000 di na ra.”
136 HR-DA OS, fond 1231, ku ti ja 1, „Ulo zi per 31. 3. 1948. do 5.000 di na ra.”
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про ме не на зи ва на по чет ку и на кон Дру гог свет ског ра та, јав ност ни је ни при-
ме ти ла ње но га ше ње. Про сто ри је ште ди о ни це ис пра жње не су и у њих се 
1948. го ди не усе ли ло Срп ско кул тур но дру штво „Про свје та” – Под од бор 
Оси јек.137 
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SER BIAN SA VINGS BANK PLC. OSI JEK – HI STORY OF  
THE FIRST SER BIAN MO NEY IN STI TU TION IN OSI JEK

SUM MARY: The Ser bian sa vings bank was esta blis hed as fi nan cial co-ope ra ti ve dow ntown 
on Oc to ber 3rd, 1899. This sa vings bank star ted to col lect its re gi sta tion fe es on Oc to ber 25th, 
1899, and its ca pi tal was 100,000 kru nas. At the ini ti a ti ve of Va so Mu a če vić, the sa vings bank 
was re or ga ni sed in to co-part ner ship in 1907, with the ca pi tal 100,000 kru na di vi ded in to 1,000 
sha res. This Ser bian sa vings bank was suc cessfully ope ra ting among Serbs in Osi jek, pro vi ding 
them ne e ded fi nan cial sup port for in vest ments. Du ring the King dom of Yugo sla via, Osi jek 
lost its stra te gic po si tion which re sul ted in dec li ning of eco nomy and tra de, whi le the sa vings 
bank lost its pro tec ti ve ro le for the lo cal Serbs. Con se qu ently, its work dec li ned and in 1923 
Ser bian cen tral eco no mic bank plc. from Sa ra je vo be ca me in te re sted in it, which re sul ted in 
its mem bers be co ming bo ard mem bers in Ser bian sa vings bank Osi jek. As the Ser bian na med 
mo ney in sti tu tion, it was for ced du ring the In de pen dent Sta te of Cro a tia to stop with its for mer 
work and its na me was chan ged to Dow ntown bank plc. Un der the na me of Dow ntown bank 
it was wholly unk nown, wit ho ut the pos si bi lity to ex pand its work. Af ter the WWII had en ded, 
re sto red sa vings bank con ti nued its work аs Ser bian sa vings bank plc, but du ring chan ged 
po li ti cal cir cum stan ces. Clo sing down this bro ken mo ney in sti tu tion was a part of eli mi na ting 
ci vic cul tu re in Osi jek. Ac cor ding to the de cis sion of Mi ni stry of Fi nan ce, the Ser bian sa vings 
bank was clo sed on De cem ber 7th, 1946. 

KEYWORDS: Ser bian, sa vings bank, mo ney in sti tu tion, Serbs, Osi jek

137 HR-DA OS, fond 1148, knji ga 1., „Za pi snik sjed ni ca SKD „Pro svje ta” sa sta vljen 21. I 1948. 
na od bor skoj sjed ni ci.” 
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СУД БИ НА АР ХИ ВА СРП СКОГ НА РОД НОГ  
ПО КРЕ ТА 1848–1849.

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду об ра ђе на су два до ку мен та ко ја да ју од го во ре на 
пи та ња шта се де ша ва ло са ар хив ском гра ђом Срп ског на род ног по кре та 1848–
1849; ка ко и ка да је из ме ште на из Кар ло ва ца и ка ко је и ка да у Кар лов це вра ће на.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ђор ђе Ст. Бе кић, Кар лов ци, Те ми швар, Фер ди нанд 
Ма јер хо фер, па три јарх Јо сиф Ра ја чић, Ар хив, па три јарх Ге ор ги је Бран ко вић

За про шлост срп ског на ро да у Хаб збур шкој, ка сни је Ау стро у гар ској мо-
нар хи ји (1867) сва ка ко да је по себ но зна ча јан ар хив ство рен у вре ме тра ја ња 
Срп ског на род ног по кре та 1848/49. го ди не. Нео би чан је пут овог ар хи ва, а 
да нас Фон да СНП-а 1848/49, ко ји се на ла зи у окви ру Ар хи ва СА НУ у Срем-
ским Кар лов ци ма. Већ на са мом по чет ку ње го вог осни ва ња, бур них го ди на 
ства ра ња Срп ске Вој во ди не и ра та с Ма ђа ри ма, по себ но по сле на па да ма ђар-
ске вој ске под ко ман дом ге не ра ла Јаноша Хра бов ског на Кар лов це 12. ју на 
1848. го ди не, ар хив и дру ге вред но сти од на ци о нал ног зна ча ја, као што су 
при ви ле ги је, по ве ље и слич но, пре не се ни су у Бе о град и сме ште ни у ђу мрук 
у Ка ра ђо р ђе вој ули ци. Ар хив се на ла зио у Бе о гра ду док се рат ни су ко би ни су 
сти ша ли. Та да шњи ре ги стра тор Вој вод ства Ср би је Ра до слав Ма ној ло вић 
вра тио је Ар хив 17. сеп тем бра 1849. у Ка р лов це. Не ду го за тим део Ар хи ва, 
ко ји се од но сио на На род ни по крет, 1848–1849. пре не сен је, по на ре ђе њу упра-
ви те ља Вој вод ства Ср би је ау стриј ског ге не ра ла Фе р ди нан да Ма јер хо фе ра, 
из Ка р ло ва ца у Те ми швар, та да шње ад ми ни стра тив но се ди ште Вој вод ства 
Ср би је, а за тим, сма тра ло се, у Беч ки рат ни ар хив. Ови Ма јер хо фе ро ви по-
ступ ци већ та да су иза зва ли по до зре ње Ср ба1. Да љи исто риј ски по да ци у 

1 Жар ко Ди мић, Пре глед исто ри ја та Ар хи ва СА НУ у Срем ским Кар лов ци ма (1949–2009), 
Срем ски Ка р лов ци 2010, 11.
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ве зи суд би не овог ар хи ва во де до 1896. го ди не, ка да је па три јарх Ге ор ги је Бран-
ко вић упу тио мол бу Бе чу да се овај ар хив ко нач но вра ти и бу де сме штен у 
Па три јар шиј ско ми тро по лиј ски ар хив у Срем ским Ка р лов ци ма. Ови зах те ви 
и се о бе ни су ишле баш та ко ла ко и у по ме ну том прав цу, а не ки да ту ми су 
не тач ни. У Aрхиву СА НУ у Срем ским Кар лов ци ма на и ла зи мо на два зна-
чај на до ку мен та за до би ја ње од го во ра на пи та ње ка ко је и ка да вра ћен Ар хив 
СНП у Срем ске Кар лов це. Пр ви до ку мент је пи смо ко је је па три јар ху Ге ор ги-
ју Бран ко ви ћу и Са бор ском од бо ру упу тио у ве зи са овим пи та њем Ђор ђе Ст. 
Бе кић2, на род но-цр кве ни ар хи вар, 7/20. ја ну а ра 1905. го ди не3. Из ове пред-
став ке са зна је мо да Ар хи ва Глав ног на род ног од бо ра 1848/49. „ле жи” тј. на ла зи 
се у пи смо хра ни Кор пу ске вој не ко ман де у Те ми шва ру. Пред став ка гла си:

„У сво јем ува же ном из ве шта ју о свом н. ц. ар хив ском зва њу за 1898. го-
ди ну под нео сам пред лог, да се та ко зва ни ’Ра ја чи ћев ар хив’, ко ји се, на јав ним 
ве сти ма, та да од па три јар хо вих на след ни ка ну дио на про да ју у БПе шти, 
Бе чу и Ру си ји, ре кла му је за нас, као са став ни део овог, нар. цркв. ар хи ва ми-
тро по лиј ског, те са то ме као на ша на род на сво ји на и имо ви на. 

У обра зло же њу тог сво јег пред ло га ис та као сам као глав но, да је ’Ра-
ја чи ћев ар хив’, по не по ре че ној тврд њи јав них ли сто ва са др жа вао ону пре пи-
ску, ко ју је бла же ни нам па тр. Јо сиф, у свој ству вр хов на ше фа срп ске Глав не 
На род не Упра ве 1848/49. имао са над ле жним др жав ним кру го ви ма ау стриј-
ским и ру ским, те да се пре ма то ме ти спи си не мо гу сма тра ти као при ват-
ни, већ да су оп шта на род на имо ви на, по што је у њи ма из ло жен рад, ко ји је 
па тр. Јо сиф ис пред на ро да и за на род во дио, као што су и они кру го ви њему, 
па три јар ху, до пи си ва ли не као ар хи ват ној осо би, не го као оном пр во на чел-
ни ку та да шње Гл. Нар. Упра ве. Го ди ну да на за тим, у зва нич ном из ве шта ју 
овог н. ц. ар хив ског зва ња за г. 1899. под нео сам упут свој пред лог: да се ар хив 
Глав ног На род ног Од бо ра 1848/49; ко ји је, г. 1850. из дво ра па три јар шког и 
у од су ству блаж. нам. па тр. Јо си фа на сил но од не шен у Те ми швар, та ко ђер 
ре кла му је као са став ни део овог н.ц. ар хи ва ми тро по лиј ског и као на род на 
имо ви на и сво ји на, ка квим им је па тр. Јо сиф стал но и од луч но сма трао и 
бе ле жио, че му ора тив но ни та да шња беч ка вла да Ба хо ва ни ге не рал Ма јер-
хо фер, ко ји је ар хив Гл. Нар. Одб. дао од не ти, ни су мо гли до ка за ти.

2 Ђор ђе Ст. Бе кић, про фе сор, пу бли ци ста, на род но-цр кве ни ар хи вар, јав ни рад ник 
(Но ви Сад, 9. сеп тем бар 1854. – ?, по сле 1938). Отац му је био по ре клом са Ба ни је, а мај ка 
Те о фа на из Чен те. Сту ди рао је тех ни ку у Пра гу. Сту ди је је на пу стио због си ро ма штва. По-
чет ком осам де се тих го ди на XIX ве ка био је се кре тар Срп ске на род но-цр кве не оп шти не и 
над зор ник срп ских шко ла у Мо ста ру. У име оп шти не на пи сао је 1871. по зна ти про тест про-
тив вој ног за ко на ау стро у гар ских вла сти. Због то га је, за јед но са ви ђе ни јим пот пи сни ци ма 
тог до ку мен та, 1882. из ве ден пред суд и осу ђен на 15 ме се ци за тво ра и из гон из зе мље. На кон 
то га ра дио је као про фе сор Ви ше де во јач ке шко ле у Пан че ву, да би 1894. био по ста вљен за 
на род но-цр кве ног ар хи ва ра и би бли о те ка ра у Срем ским Кар лов ци ма. Био је ак ти ван у осни-
ва њу исто риј ског ар хи ва у Но вом Са ду и на крат ко члан уред ни штва Гла сни ка Исто риј ског 
дру штва у Но вом Са ду. Био је за ступ ник Цре пај ског сре за у На род но цр кве ном са бо ру 1892. 
Са рад ник је ви ше ли сто ва и но ви на (За ста ва, На ше до ба и На род ност). Отац Сте фан био 
је ак тив ни уче сник у Срп ском на род ном по кре ту 1848/49, као де ле гат Пер ле за иза бран је за 
чла на Глав ног од бо ра. Брат Те о дор То ша био је углед ни но ви нар и по ли ти чар. В. Ђ. Крестић, 
Срп ски би о графски реч ник I, Но ви Сад 2004, 463; Ми та Се ку лић, Исто риј ско дру штво у 
Но вом Са ду: 1927–1941/2003, Но ви Сад 2003, 89.

3 Ар хив СА НУ у Ср. Кар лов ци ма, МП „А”, 10/1905. (у да љем тек сту АСА НУК).
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По во дом овом мо јем дру гом пред ло гу би ли су по да ци на ко је сам у сре-
ђи ва њу овог н. ц. ар хи ва на и шао и он да она из ја ва, ко ју је, да кле, пок. пред-
сед ник Срп ске Ма ти це Ми лош Ди ми три је вић учи нио, кад је за вре ме тог 
сре ђи ва ња у дру штву Ва ше Све то сти до шао у овај наш Ар хив те ка да ја 
ту ис при чах шта сам по спи си ма до знао о суд би ар хи ва Гл. Нар. Одб. ех 
1848/49. са тим, да тај ар хив, на слу чај да по сле уки да ња Вој во ди не ни је пре-
не сен у БПе шту или у Беч, и сам мо ра би ти у вој ној вла сти у Те ми шва ру. 
Том при ли ком ре као је пок. М. Ди ми три је вић, да би се тај од бор ски ар хив, 
ако је пре не шен у БПе шту, од ви со ке Угар ске вла де, та да ба ро на Бан фи ја, 
ла ко мо гао до би ти на траг. 

Са бра ни по да ци и ова из ја ва пок. Срп ске Ма ти це М. Ди ми три је ви ћа 
по бу ди ше ово н. ц. ар хив ско зва ње да г. 1899. под не се пред лог да се ре кла му-
је и ар хив Гл. Нар. Одб. ех 1848/49. те да та на род на имо ви на до ђе на сво је 
ме сто. 

Ме ђу тим, из би ла је вест да је од стра не при ват них вој них кру го ва по-
те кла ини ци ја ти ва, да се ар хив Глав ног На род ног Од бо ра ех 1848/49. из и ште 
од Кор пу ске вој не ко ман де у Те ми швар, где још и са да ле жи и пре не се у рат ни 
ар хив у Бе чу. На ме ра ова мо ти ви ше се ти ме да ће се тај наш ар хив та мо 
у Бе чу нај бо ље са чу ва ти, и још се ис ти че да би нај бо ље би ло да се сви дру ги 
спи си о по кре ту, ко ји су за о ста ли у овом н. ц. ар хи ву ми тро по лиј ском па та ко 
и они, ко ји се на ла зе у при ват них ли ца, при ку пе и пре да ду на са чу ва ње Беч ком 
рат ном ар хи ву. 

Су дим да ми ни Ва ша Све тост ни ви со ко сл[авни] Са бор ски Од бор неће 
за ме ри ти, ако се ов де од луч но огра дим про тив сум ње, ко јом се у гор њој мо-
ти ва ци ји без сва ка ствар на раз ло га оце њу је ово н. ц. ар хив ско зва ње и упра-
ва њи ме. Ја то ду гу јем овом зва њу и сво јем мо рал ном осе ћа ју као и сво јим 
зва нич ним оба ве за ма. 

Ова на ме ра при ват них вој них кру го ва и, јер се са да до знао по у зда но 
где ле жи ар хив Гл. Нар. Од бо ра ех 1848/49. да је ми по во да да са да по но вим 
свој пред лог од г. 1899; да и опет за мо лим Ва шу Све тост и Ви со ко сл. Са бор-
ски Од бор, да се упо тре би све што је у сна зи на ше над ле жне вла сти те да 
се ови за на шу цр кву и наш на род пре ва жни спи си за наш на род, чи ја су сво-
ји на, ре кла му ју и спа су. 

Ако је код спи са та ко зва на „Ра ја чи ће ва ар хи ва”, још и би ло ко га ко ме 
је тре ба ло до ка зи ва ти, да је тај ар хив нар. цркв. имо ви на ов де, код спи са 
Гл. Нар. Од бо ра ех 1848/49. оту да та по тре ба: 

По што је вре ме крат ко те отуд опа сност ве ли ка оста вљам на стра ну 
оп шир ни је раз ла га ње о по је ди ним фа за ма на сил на од у зи ма ња ар хи ва Гл. Нар. 
Од бо ра а та ко и па р ни че ња блаж. наш. пат. Јо си фа у ко рист истог ар хи ва, 
па ћу да ис так нем са мо глав не чи ње ни це ко је су по треб не за рад ис ка же ња 
мо га пред ло га и евен ту ал не ре кла ма ци је. 

Чи ним ово и с то га што су дим да мо же на ста ти мо гућ ност да Ва ша 
Све тост, об зи ром на ва жност ства ри и опа сност окле ва ња без че ка ња на 
са ста нак ви сок. са бор ског Од бо ра, си лом сво јег по ло жа ја и пра ва, у цр кви 
и на ро ду, од лу чи пре зи ди јал но пре у зе ти по треб не ме ре за ре кла ма ци ју по ме-
ну та ар хи ва као на ше нар. цр. сво ји не. 

У име то га, имам част ис та ћи и под не ти ове чи ње ни це: 
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1. Ар хив Гл. Нар. Од бо ра од не сен је одав де на сил но, ли цем на Бо го ја вле-
ни је г. 1850. у од су ству па тр. Јо си фа ко ји се та да, на по зив вла де Ба хо ве, 
ба вио у Бе чу. 

2. Ар хив је од у зе ла на ро чи та ко ми си ја, ко ју је иза слао ген. Ма јер хо фер, 
та да шеф зем. за упра ве за Вој во ди ну. 

3. У тој Ко ми си ји би ли су: Алекс. Сто јач ко вић, та да чи нов ник исте 
зем. вла де и ка пе тан шај ка шки Ј. Ђу рић.

4. По по тре би зе мун ског бри га ди ра До ше на до би ла је Ко ми си ја то од кар-
ло вач ког Ма ги стра та аси стен ци ју под град ским син ди ку сом Ј. Лу на че ком. 

5. Ар хив је та Ко ми си ја узе ла од двор ског еко но ма М. Јо ва но ви ћа ко ји 
је, за рад сво јих прав да ња па три јар ху Јо си фу, од ко ми си је из мо лио ре верс.

6. Па три јарх Јо сиф се огра дио про тив на сил на упа да ја Ко ми си је у ње-
гову ре зи ден ци је, и ре кла мо вао је, ар хив Гл. Нар. Од бо ра ех 1848/49. до след но 
ис та као као не при ко сно ве ну на род ну имо ви ну, ко јој је ме сто у оном на шем 
Нар. црк. ми тро по лиј ском ар хи ву. 

7. Услед тог и и та ког па три ја р хо вог др жа ња и ра да, на ја вио је мин. 
Бах, у сво јем до пи су од 20. мар та 1850. (по нов. ка лен да ру) број 1318 – ис пред 
Беч ке вла де па три ја р ху Јо си фу ово: ’Не ма сум ње и ге не рал-ма јор ба рон Ма-
јер хо фер је ис ка зао спрем ност да све до ку мен те, по ве ље и дру ге ак те, ко ји 
ни су нео п ход ни об ла сној вла сти, већ су са мо на ци о нал ни цр кве ни или пле-
мен ски, бри жљи во скло ни и пре да Ва шој екс це лен ци ји на чу ва ње у срп ском 
на ци о нал ном ар хи ву. 

У ве зи са овим, ге не рал-ма јо ру ба ро ну Ма јер хо фе ру да ћу по треб на 
упут ства и на дам се да ће ти ме бри ге ко је ва ша екс це лен ци ја ис ка за ла у 
пи сму од 7/19. фе бру а ра про шле го ди не би ти раз ве ја не.’

Су дим Ва ша Све то сти и ви со ко сл. Са бор ски Од бо ре да се већ из овог 
од го во ра ја сно ви ди пра вац ра да па тр. Јо си фа у ко рист ар хи ва Гл. Нар. Од-
бора ех 1848/49; беч ка вла да при ста ла је и на ре ди ла већ он да, да се сви за 
зва ни че ње та да шње зем. упра ве за Вој во ди ну ис тој упра ви не по треб ни 
спи си од лу че и вра те у Кар лов це; да је, нај зад, у том прав цу већ он да из дат 
на лог и ген. Ма јер хо фе ру као та да шњем ше фу те зем. упра ве, о ко јем мин. 
Бах ис ти че да је већ уна пред био са и зво лео на то вра ћа ње, по че му из ла зи 
да ни беч ка вла да ни ген. Ма јер хо фер ни су сма тра ли ар хив Гл. Нар. Од бо ра 
ех 1848/49. трај но за др жа ти, од но сно да су и они при зна ли, да је тај ар хив 
на род на сво ји на и да му је ме сто у овом н. ц. ар хи ву ми тро по лиј ском. 

Ни сам на шао тра га, да је од лу ка мин. Ба ха вр ше на и из вр ше на до кра ја; 
а ка ко су спи си Гл. Нар. Од бо ра још и са да у ар хи ву вој ног кор пу са те ми-
швар ског, би ће да је оста ло на на ред би. 

На то што гор њи акт беч ке вла де по твр ђу је на род но пра во на ар хив 
Гл. Нар. Од бо ра ех 1848/49. – сам мин. Бах ве ли, да се спи си тог Од бо ра има-
ју овом на шем нар. цркв. ар хи ву на са чу ва ње пре да ти – то је ја сно и не сум-
њи во, да не ма ни ка ква ствар на и прав на осно ва же љи ко ја се ових да на 
ја ви ла са при ват не вој не стра не, на и ме: да се ар хив Гл. и Нар. Од бо ра ех 
1848/49., пре не се у беч ки рат ни ар хив на са чу ва ње, јер је, ка ко по ка зах, већ 
г. 1850. с над ле жне др жав не стра не од лу че но на чел но да је спи си ма тог од-
бо ра ме сто у овом на шем н. ц. ар хи ву, те та ко је да ље, већ дав но пре ста ла 
би ти са ти та да шња зем. упра ва за Вој во ди ну и ка ко су по сло ви те упра ве 
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дав но по свр ша ва ни, то са да, су дим, не мо же би ти ни ка кве смет ње, да се 
у спи ску на чел на при зна ња мин. Ба ха, да и при ста ја њу ген. Ма јер хо фе ра цео 
ар хив Глав ног На род ног Од бо ра и до ба по кре та – усту пи на шој нар. црк. 
упра ви и пре не се у овај наш н. ц. ар хив ми тро по лиј ски.”

„Сма трао сам за сво ју ду жност”, за кљу чу је на кра ју Бе кић, „да на ово, 
ова ко зби је но, свра тим па жњу Ва ше Све то сти и ви со ком Са бор ског Од бо-
ра, и да ову ствар на род ну пре по ру чим ста ра њу и за шти ти ва ше све то сти 
и ви со ко сл. Са бор ског Од бо ра. 

На Бо го ја вље ње, 1905. 
Ва шој Све то сти и
Ви со ко сл. Од бо ру уч ти во ода ни 
Ђор ђе Ст. Бе кић
Нар. цркв. ар хи вар”

Не ду го по том па три јарх Ге ор ги је Бран ко вић упу тио је зва ни чан до пис 
по овом пи та њу Хајн ри ху ви те зу од Пи трај ха, цар ско-кра љев ском ар ти ље-
риј ском ге не ра лу, ми ни стру ра та на двор у Бе чу. Овај до ку мент у свом основ-
ном кон цеп ту пи сан је не мач ким је зи ком и гла си: 

„Ва ша екс це лен ци јо,
Бив ши зе маљ ски шеф срп ског вој вод ства и та ми шког Ба на та ге не рал-

ма јор ба рон Ма јер хо фер је кра јем 1849. и по чет ком 1850. го ди не на ре дио да 
све ак те Глав ног Од бо ра Срп ског Вој вод ства во ђе не из 1848–1849. го ди не 
од стра не Зе маљ ске упра ве до не су ње му, тј. тран спор ту ју у Те ми швар као 
ње го во се ди ште. Због то га су до тич ни спи си из срп ског На род ног Од бо ра, 
6/18. ја ну а ра 1850. го ди не, у од су ству та да шњег срп ског ми тро по ли та и па-
три јар ха Јо си фа Ра ја чи ћа, од стра не спе ци јал не ко ми си је од у зе ти од ми тро-
по ли та и На ци о нал ног ар хи ва и пре ба че ни из Кар ло ва ца у Те ми швар где се 
и да нас на ла зе. Срп ски ми тро по лит Ј. Ра ја чић не са мо енер гич но про те сто-
вао код окру жних вла сти про тив ова квог ко ра ка Зе маљ ске вла сти Вој вод-
ства, већ и од ба нат ске вла сти зах те вао да се спи си срп ског ми тро по ли та 
и На ци о нал ног ар хи ва хит но вра те, јер се мо ра ју по сма тра ти као део на-
ци о нал ног ар хи ва, од но сно као срп ска на род на имо ви на.

У ре ша ва њу овог пи та ња из дао је Ње го ва екс це лен ци ја, та да шњи ц. к. 
ми ни стар уну тра шњих по сло ва Бах срп ском па три јар ху до пис од 20. мар та 
1850; за ве ден под бро јем 137/1850, при ло жен у по јед но ста вље ном пре пи су, 
и у ко јем се, ка ко Ва ша екс це лен ци ја мо же да ви ди, из ра жа ва до бра во ља 
да се до тич ни ак ти пре да ју срп ском на ци о нал ном ар хи ву и да је Ње го ва екс-
це лен ци ја у том сми слу по ме ну том Зе маљ ском ше фу, Фер ди нан ду Ма јерхо-
фе ру упу ти ла по треб не ин струк ци је. 

Од та да су про те кле 54 го ди не, ствар ни је ре гу ли са на и на ред ба ни је 
из вр ше на. Од не ти спи си срп ског Глав ног Од бо ра од 1848/49. и да нас се на-
ла зе у Те ми шва ру у вој ном ар хи ву 7. кор пу са. 

По сле ове по ни зне пред став ке гла ва срп ске пра во слав не цр кве у угар ским 
зе мља ма и пре ма одо бре ном Ста ту ту пра во слав не срп ске на род но-цр кве-
не ау то но ми је, као шеф ов да шње ми тро по лиј ске кан це ла ри је и го ре по ме-
ну тог ми тро по лиј ског и на ци о нал ног ар хи ва, узи мам се би сло бо ду да од 
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Ва ше екс це лен ци је нај о да ни је мо лим да Ва ша екс це лен ци ја ор га ни зу је све 
што је по треб но да се ви ше по ме ну ти спи си из 1848/9. го ди не срп ског На-
род ног Од бо ра са вој них вла сти 7. кор пу са у Те ми шва ру пре да ју ме ни на 
чу ва ње у ов да шњем На ци о нал ном ар хи ву. 

Уз одо бре ње Ва ше екс це лен ци је при ми те из раз мог нај ве ћег по што ва ња. 
Ка р лов ци, 9/22. фе бру ар 1905. 
Ми тро по лит и па три јарх срп ски.”4

За хва љу ју ћи по сто ја њу ова два са чу ва на до ку мен та у при ли ци смо да 
са зна мо суд би ну јед ног од да нас зна чај ни јих фон до ва Ар хи ва СА НУ у Срем-
ским Кар лов ци ма. По ста вља се пи та ње на чи на од у зи ма ња Ар хи ва те 1850. 
го ди не и шта је био циљ ова квог по ступ ка, с об зи ром на то да је Фер ди нанд 
Ма јер хо фер био ак ти ван уче сник у до га ђа ји ма 1848–1849. го ди не, за тим ко-
ли ко је це ло ви тост ар хив ског фон да оста ла очу ва на до свог по врат ка у Срем-
ске Кар лов це, тј. ко ли ко то га да нас не до ста је у од но су на пр во бит но ста ње. 
Уоч љив је зна чај ак тив но сти ар хи ва ра Ђор ђа Ст. Бе ки ћа, за хва љу ју ћи чи јој је 
упор но сти, а по том и раз у ме ва њу па три јар ха Ге ор ги ја Бран ко ви ћа овај ар хив 
вра ћен и до да нас са чу ван. Он да нас пред ста вља пр во ра зред но све до чан ство 
на ова зна чај на вре ме на и до га ђа је.

Бе кић у сво јој пред став ци Са бор ском од бо ру и па три јар ху Бран ко ви ћу 
по ми ње при лич но не згод но и бол но пи та ње про да је при ват ног ар хи ва па-
три јар ха Јо си фа Ра ја чи ћа од стра не па три јар хо ве род би не, ко ја је ну ђе на 
уна о ко ло и ко зна ку да су „оти шли” мно га зна чај на до ку мен та и пре пи ска, 
да би се дам де се тих го ди на про шлог ве ка оно што је од ове при ват не ар хи ве 
„оста ло” ипак на шло сво је ме сто у по себ ном фон ду у Ар хи ву СА НУ у Срем-
ским Кар лов ци ма. Мно го го ру суд би ну до жи вља ва ли су на ши ар хи ви, па и 
сâм ми тро по лиј ско-па три јар шиј ски, у пе ри о ду Пр вог, а по себ но Дру гог 
свет ског ра та. Би ло ка ко би ло, Ар хив СНП 1848/49. убр зо је из Те ми шва ра 
пре нет у та да шњи ве ли ки на ци о нал ни Ар хив у Срем ским Кар лов ци ма. 

На ши ар хи ви то ком свог по сто ја ња има ли су те шких мо ме на та. Они су 
не са мо пљач ка ни, већ и уни шта ва ни, не рет ко и од нас са мих. По ме ну ти 
слу чај је дан је од оних са срећ ни јим за вр шет ком, па за хва љу ју ћи то ме ис тра-
жи ва чи да нас има ју мо гућ ност да исти ни то и ре ал но осве тле је дан пе ри од, 
до га ђа је и лич но сти ко ји су по себ но зна чај ни за жи вот и по сто ја ње Ср ба у 
Хаб збур шкој мо нар хи ји, а исто вре ме но је дра го цен и зна ча јан и за дру ге 
на ро де ко ји су на овим про сто ри ма жи ве ли за јед но са Ср би ма; Ма ђа ри ма, 
Хр ва ти ма, Нем ци ма, Ру му ни ма, Сло ва ци ма итд. 

4 АСА НУК МП „А” 10/1905.
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реч о ал бан ској исто ри о гра фи ји, а на ро чи то ње ном про у ча ва њу опи пљи вих 
исто риј ских пи та ња од не по сред не ва жно сти за оба на ро да. Циљ ис тра жи ва ња 
је да на осно ву би бли о гра фи је ра до ва о тзв. „Осло бо ди лач кој вој сци Ко со ва” 
у На род ној би бли о те ци Ал ба ни је у Ти ра ни (Bi bli o te ka Kombëtare e Shqip ërisë), 
ко ју ов де из ла же мо у основ ним цр та ма, при ка же мо до ми нант не тен ден ци је 
(ка рак тер) ал бан ске исто ри о гра фи је. Дат је и струч ни пре вод на сло ва, пр вен-
стве но ал бан ских, на срп ски је зик.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: би бли о гра фи ја, на сло ви, На род на би бли о те ка Ал ба ни је, 
ОВК, Ко со во и Ме то хи ја, ал бан ска исто ри о гра фи ја, до ми нант не тен ден ци је

Фе но мен срп ско-ал бан ских од но са кроз исто ри ју пред ста вља бит но ме-
сто у срп ској, а ра ни је и ју го сло вен ској исто ри о гра фи ји. Ипак, по је ди на пи та ња, 
на ро чи то она по ли тич ки осе тљи ва из до ме на по след њег ра та 1999, ни су из 
од ре ђе них раз ло га би ла си сте ма тич ни је об ра ђе на. За то овај при лог по ста вља 
за циљ да је дан та кав за по ста вље ни сег мент у срп ској струч ној јав но сти – 
ал бан ску исто ри о гра фи ју о тзв. „Осло бо ди лач кој вој сци Ко со ва” (срп. – ОВК; 
алб. Us htria Çlirimtare e Kosovës – UÇK; енг. Ko so vo Li be ra tion Army – KLA) 
– бо ље осве тли. На и ме, ње на ге не за, идеј но и вој но фор ми ра ње, пред рат но 
и рат но де ло ва ње (пре све га ма сов ни рат ни зло чи ни над не ал бан ци ма, сна-
га ма вој ске и по ли ци је), као и по сле рат но ин фил три ра ње (тран сфор ма ци ја) у 
го то во све сфе ре ал бан ског дру штва на Ко со ву и Ме то хи ји ни су зна чај ни ји 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та „Ко со во и Ме то хи ја из ме ђу на ци о нал ног иден ти те та 
и евро ин те гра ци ја” (ев. бр. 47.023), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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пред мет ис тра жи ва ња до ма ће исто ри о гра фи је.1 Ова чи ње ни ца је по себ но 
штет на има ју ћи у ви ду идеј ни и, пре све га, фи зич ки до при нос ко ји је ова ми-
ли тант на ор га ни за ци ја да ла бор би про тив срп ског на ро да, ко ја се, прем да у 
дру га чи јем об ли ку али ру ко во ђе на истим ак те ри ма, на ста вља и да нас.

С дру ге стра не, ал бан ска исто ри о гра фи ја по све ти ла је овом пи та њу мак-
си мал ну па жњу о че му све до чи број ка од нај ма ње 130 на сло ва у На род ној 
би бли о те ци Ал ба ни је.2 У пи та њу је ра зно ли ка гра ђа: сту ди је (мо но гра фи је), 
на уч ни и но вин ски члан ци, пу бли ко ва ни рат ни днев ни ци, ин тер вјуи са вој-
ним ли де ри ма, ен ци кло пе ди је и сл. Пр вен стве но је реч о ал бан ским ау то ри ма 
на ма тер њем је зи ку, па је за то мо гу ће до но си ти и за кљу чак о ка рак те ру ал бан-
ске исто ри о гра фи је ка да је реч о овом пи та њу. Сем то га, са свим ма ло на сло-
ва пре ве де но је на стра не је зи ке (ен гле ски, фран цу ски), од но сно са стра них 
на ал бан ски (при ме ра ра ди, са ен гле ског). Прет по ста вља мо да је по сто ја ла 
тен ден ци ја да у ода би ру на сло ва за пре во ђе ње са ал бан ског на стра не је зи-
ке пред ност има ју про во ка тив ни ји на сло ви из раз ло га фор ми ра ња по зи тив-
не про па ганд не сли ке о ал бан ској бор би, а не га тив не о срп ској уло зи.

За ни мљи во је, та ко ђе, да је о са мој про бле ма ти ци пи са но вр ло ра но, чак 
и у је ку пред рат них и рат них де ша ва ња без об зи ра на не по сто ја ње ја сне исто-
риј ске дис тан це. Као до ми нант ни из да вач ки цен три из два ја ју се При шти на 
и Ти ра на, док се оста ла ме ста са свим рет ко по ја вљу ју. Ово оправ да ва мо исто-
риј ским пред у сло ви ма; на и ме, При шти на је већ у ко му ни стич кој Ју го сла ви ји 
уте ме ље на као ад ми ни стра тив ни цен тар, а ка сни је као сре ди ште ал бан ског 
па ра лел ног си сте ма вла сти у ју жној српској по кра ји ни и по сле рат ни ин сти ту-
ци о нал ни цен тар при вре ме них по кра јин ских ор га на, а Ти ра на је од фор ми-
ра ња не за ви сне Ал ба ни је њен нај ве ћи кул тур ни и уни вер зи тет ски цен тар.

Ал бан ска стру ка ис тра жи ва ла је ко ре не ОВК (ге не за), да кле ње но идеј но 
и вој но об ли ко ва ње, за тим раз вој, рат на деј ства и по сле рат ну уло гу. До ми-
нант на те за у та мо шњој исто ри о гра фи ји је по ку шај да се на ста нак ОВК оправ-
да ре пре сив ним срп ским ре жи мом „ус по ста вље ним” још 1912, при сут ним 
у ко му ни зму и не под но шљи вим за вре ме ру ко во ђе ња др жа вом Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа. Срп ски ре жим ока рак те ри сан је, уоп ште, као ге но ци дан, а 
ал бан ски на род жр твом ма сов них зло чи на и, чак, хо ло ка у ста. По та мо шњим 

1 Пре глед до ма ће ли те ра ту ре (од ста ри је ка но ви јој): Мар ко Ло пу ши на, ОВК про тив 
Ју го сла ви је: ка ко смо из гу би ли Ко со во и Ме то хи ју, Ча чак 1999; Isti, OVK pro tiv Ju go sla vi je: 
ka ko smo iz gu bi li Ko so vo i Me to hi ju, Ča čak 20012; Сне жа на Ми ли во је вић, „Шпи јун ско те ро-
ри стич ки рат на Ко со ву и Ме то хи ји и ства ра ње ОВК”, Ба шти на: гла сник, 15 (2003), 125–133; 
Јо ван Ћи рић, „О фе но ме ну ко сов ске ма фи је”, So ci o loš ki pre gled, 1 (2006), 33–56; Ха ти џа 
Бе ри ша, По сле ди це по ли тич ког на си ља на Ко со ву и Ме то хи ји, Бе о град 2013; Бо јан Д. Ђо кић, 
„Зло чин ОВК: гра на ти ра не срп ске пи ја це у се лу Бре сје”, Збо р ник ра до ва Фи ло зоф ског фа-
кул те та у При шти ни, 2 (2016); Bo jan Djo kić – Ne nad An to ni je vić, Suf fe ring of the Ser bian and 
ot her Mi no rity Po pu la tion in Ko so vo and Me to hi ja in 1998: ex hi bi ti on of pho to graphs, fac si mi les, 
new spa per ex cerpts and bo oks, Bel gra de 2017.

2 Уз огра ду да по сто ји знат но ви ше на сло ва ко ји ни су де фи ни са ни кључ ном пред мет-
ном од ред ни цом „UÇK”, а од но се се, ма кар де ли мич но, на де ло ва ње тзв. ОВК. Ово ис тра-
жи ва ње за сно ва но је, ис кљу чи во, на пре тра жи ва њу на сло ва до ступ них под тер ми ном „UÇK” 
у би бли о те ци у Ти ра ни, те са мим тим ни је ком плет но, јер би обим ра да мо рао би ти, чак, и 
ви ше стру ко ве ћи, има ју ћи у ви ду зна чај ко ји се при да је овој те ми у ал бан ској исто ри о гра фи ји. 
Ви ше је реч о јед ном пи о нир ском ра ду ко ји би мо гао би ти по чет на ба за за да ља сту ди о зни ја 
ис тра жи ва ња.
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схва та њи ма, ОВК је пред ста вља ла „пут у сло бо ду” и ал бан ску ре ак ци ју на 
ју го сло вен ску дез ин те гра ци ју кра јем XX ве ка то ком тзв. „го ди не Ко со ва 
(1998–1999)”.

Ка ко сва ку ре во лу ци ју, што ОВК пре ма ту ма че њу ал бан ске исто ри о гра-
фи је де фи ни тив но пред ста вља, обе ле жа ва ју хе ро ји и из дај ни ци, на сто ја ло 
се по је ди ним исто риј ским лич но сти ма, би ло оним пре ми ну лим (стра да лим) 
или жи вим, при пи са ти не ка ова ква ква ли фи ка ци ја. Ал бан ска исто ри о гра-
фи ја на по ми ње, исто вре ме но, да је и ме ђу ОВК би ло ра зних тур бу лен ци ја и 
смут њи у ра ту – би ло је то, ка ко је пи са ло у јед ном на сло ву, „вре ме хе ро ја 
и ма ски”. У истом кон тек сту, прем да као идеј ни уте ме љи тељ ОВК, по тен-
ци ран је Адем Де ма ћи уз по ре ђе ње с Нел со ном Ман де лом и ње го вом жр твом 
(сло жи ће мо се да су раз ли ке за и ста ве ли ке); та ко ђе, вој но кри ло ал бан ске 
ире ден те – пред вод ни ци ОВК – сма тра ни су хе ро ји ма ал бан ског на ро да. 
За то се с по себ ним пи је те том су ге ри са ло на „хе рој ска де ла” стра да лог Аде ма 
Ја ша ри ја и ње го ве број не по ро ди це, број них „му че ни ка и хе ро ја” по ги ну лих 
у бор ба ма са срп ским сна га ма, Ра му ша Ха ра ди на ја, Ха ши ма Та чи ја и дру гих. 
Бор ба ОВК пре ма та квим схва та њи ма је све та – мо жда се за то с огор че њем 
пи са ло о по сле рат ним хап ше њим оп ту же них за рат не зло чи не над не ал бан-
ци ма и не ло јал ним Ал бан ци ма по пут „ге не рал-ма јо ра” ОВК Ру сте ма Му ста-
фе зва ног „Ре ми”.

По пут ли ко ва из све та ОВК, јед но стра но је пре зен то ван и сâм рат ни 
ан га жман, те су уче ста ли при ка зи „ве ли ких” по бе да (Бу да ко во, Ко ша ре) и 
опе ра ци ја („Стре ла”). На и ме, у пот пу но сти се за не ма ри ва ла чи ње ни ца да је 
ОВК као ор га ни за ци ја раз би је на осим не знат них де ло ва и као та ква ни је би ла 
рав но пра ван про тив ник.

По себ но по ље ин те ре со ва ња од но си се на ди пло мат ску стра ну ра та ОВК 
и, пр вен стве но, укљу че ње НА ТО-а у су коб. Раз ло зи ула ска у су коб тра же ни 
су, пак, на по гре шним стра на ма; сма тра ло се, на и ме, да је ве ли ки ути цај на 
аме рич ку јав ност има ла ал бан ска еми гра ци ја де ло ва њем ба та љо на „Атлан-
ти ку”, са ста вље ног од Ал ба на ца из САД-а ко ји се бо рио на Ко со ву и Ме то-
хи ји и Ал бан ске Атлант ске Асо ци ја ци је. Све сно се, на и ме, за не ма ри ва ла чи ње-
ни ца да НА ТО, а по себ но САД, ни су при сту пи ле су ко бу во ђе не евен ту ал ним 
сим па ти ја ма пре ма ал бан ској еми гра ци ји, бор би за ал бан ско „осло бо ђе ње” 
и спре ча ва њу „ху ма ни тар не ка та стро фе”, већ праг ма тич ним оства ри ва њем 
соп стве них ге о стра те шких ин те ре са на Бал ка ну. На рав но, ова кви раз ло зи ни су 
би ли по ми ња ни као пре суд ни.

По моћ бор би ОВК сти гла је, при род но и већ тра ди ци о нал но, и из Ал ба-
ни је као ма ти це ко ја пре тен ду је да ује ди ни те ри то ри је на се ље не Ал бан ци ма. 
По себ на па жња обра ти ла се на вој ну стра ну ових од но са – на и ме, ОВК је 
по пу ња ва на не ма лим бро јем офи ци ра и вој ни ка из Ал ба ни је, ода кле су и 
би ле ру ко во ђе не ак ци је про тив ју го сло вен ске др жа ве. Је дан рат про тив „ре-
пре си је, ге но ци да и хо ло ка у ста” пре тво рио се, да кле, у рат за ује ди ње ње свих 
Ал ба на ца, што је и да нас не скри ве на тен ден ци ја зва нич не Ти ра не.

Ко нач но, ни смо при ме ти ли ис тра жи ва ња о зло чи нач ком ка рак те ру ОВК, 
не бро ја ним ње ним по чи ње ним или ин спи ри са ним уби стви ма, ру ко во ђе њу 
у ру ше њу срп ске ду хов не и кул тур не ба шти не с ци љем не ги ра ња ве ков ног 
при су ства Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји, те ко нач но ни шта ма ње ва жном пи та њу 



120

узур па ци је срп ске имо ви не (др жав не, при ват не, цр кве не итд.). Са мо та квом 
исто ри о граф ском све стра но шћу мо гао би се по сти ћи ком про мис две, чи ни 
се, не по мир љи ве исто ри о гра фи је, ујед но и два на ро да. У на став ку ра да при-
ла же мо на сло ве с би бли о граф ским по да ци ма.3

1. Agani,F.
Li bri 7 : Pavarësia – gja sa dhe shpresë : (nga marrëveshja e ar si mit de ri në 
Ram bu je) [Књига 7 : Не за ви сност – ве ро ват но и на да : (од спо ра зу ма 
о обра зо ва њу до Рам бу јеа)] / Feh mi Aga ni; përg.: Rex hep Ismaj li; përg.: 
Eq rem Bas ha. – Pejë : Du ka gji ni.

2. Agani,F.
Pavarësia – gja sa dhe shpresë : nga marrëveshja e ar si mit de ri në Ram bu je, 
1996–1999 [Независност – ве ро ват но и на да : од спо ра зу ма о обра зо ва-
њу до Рам бу јеа, 1996–1999] / Feh mi Aga ni; red.: Rex hep Ismaj li. – Pejë : 
Du ka gji ni, 1999.

3. Agolli,A.–Osmani,S.
Shkri me stu di mo re [Студијски списи] / Agron Agol li; Sha ip Osma ni; red.: 
Ha san Çipuri. – Tiranë : Edlo ra.

4. Aliaj,S.
Feniksët e lirisë : Dëshmorët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës : mo no gra fi 
[Феникс сло бо де : стра дал ни ци Осло бо ди лач ке Вој ске Ко со ва : моногра-
фија] / Si nan Ali aj. – Prishtinë : SHVlUÇK, 2002.

5. Alidema,S.
Meteorë li rie : Ha lil e Te u ta Ali de ma [Метеор сло бо де : Ха лил и Те у та 
Алидема] / Sa bit Ali de ma; red.: Meh met Ha li mi. – Tiranë : Va tra, 2006.

6. Arifi,S.
Re fe ren dum apo Ko so va e ad mi ni stru ar [Референдум или ад ми ни стра тив-
но Косово] / Sylë Ari fi; red.: Din Meh me ti. – Prishtinë : Gja ko va 2000, 2006.

7. Arifi,S.
Us htria çlirimtare e Kosovës në mes të përkrahjeve dhe pen ge sa ve [Ослобо-
дилачка Вој ска Ко со ва из ме ђу по др шке и препрека] / Sylë Ari fi; red.: Din 
Meh me ti; red.: Ibish Ne zi ri. – Gjakovë : Gja ko va 2000, 2000.

8. Asllani,H.
Peripecitë shqip ta re dhe UÇK-ja : (Z.O. e Pas htri kut) [Албанске про ме не и 
ОВК : (Опе ра тив на зо на Па штрик)] / Hamëz Aslla ni; red.: En ver Ba tiu. – 
Pri zren, 2005.

3 Ау то ри су по ре ђа ни пре ма ал бан ској Аbecedi, а ка ко по не где у са мој би бли о те ци 
ни је на ве де но ме сто из да ња или из да вач та кви по да ци су из о ста вље ни.
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9. Baftiu,F.
Ko so va krizë ndërkombëtare : di tar po li tik e di plo ma tik dhe ana li za [Косово, 
Ме ђу на род на кри за : по ли тич ко-ди пло мат ски днев ник и анализа] / Feh mi 
Baf tiu; red.: Val bo na Rrah ma ni. – Prishtinë : Çlirimi, 2004.

10. Basha(Keçmezi),S.
Luf tas e UÇK-së dhe Pavarësia e Kosovës : Lëvizja Çlirimtare Kombëtare 
në Kosovë pas Luftës së Dytë Botërore (1945–1999) [Рат ОВК и не за ви сност 
Ко со ва : На род но о сло бо ди лач ки по крет на Ко со ву по сле Дру гог свет-
ског ра та (1945–1999)] / Sa bi le Bas ha (Keçmezi). – У: Na ci o nal, Бр. 237 
(16 shkurt [фебруар] 2014), стр. 18.

11. Bekolli,Z.
Dre ni ca në stinët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës [Дреница у пе ри о ду 
Осло бо ди лач ке Вој ске Косова] / Ze qir Be kol li; red.: A. Spa hiu; red.: I. Be-
ris ha. – Prishtinë : Ri lin dja, 1998.

12. Beqiri,N.
Fjalët e fun dit të “Katanës”, pa ra se të ndërronte jetë, pa si theu ku fi rin 
shqip ta ro – shqip tar, më 1999 : pu bli ko hen de ta je nga di ta ri i po e tit dhe 
pik to rit Agim Ra ma da ni, he roi i UÇK-së në Luftën e Kosharës [Последње 
„Ка та ни не” ре чи пре смр ти и по сле пре ла ска ал бан ско-ал бан ске гра ни-
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BI BLI O GRAPHY OF WORKS ON THE SO-CAL LED “KO SO VO LI BE RA TION 
ARMY” IN THE AL BA NIAN NA TI O NAL LI BRARY

SUM MARY: Alt ho ugh it is a young mi li tary or ga ni za tion with ac ti ons of gre at con se-
qu en ces for the Ser bian pe o ple on Ko so vo and Me to hi ja, Ser bian hi sto ri o graphy did not gi ve 
a se ri o us clue abo ut The So-cal led “Ko so vo Li be ra tion Army”. On the con trary, Al ba nian 
hi sto ri o graphy con si ders this is sue as one of the do mi nant to pics. The re are mo re than a hun-
dred ti tles of the most di ver se types and con tents, pu blis hed in con ti nu ity from 1998. The 
main pu blis hing cen ters are the ci ti es with the lar gest Al ba nian po pu la tion – Ti ra na and Pri-
sti na, as well as cul tu ral cen ters with the old tra di tion. Al ba nian hi sto ri o graphy po ints to the 
ge no ci de (Ho lo ca ust) that the Ser bian aut ho ri ti es ha ve been ma king sin ce 1912, and espe ci ally 
af ter the ar ri val of Slo bo dan Mi lo še vić. This is pre ci sely why the le a ders (con cep tual and 
mi li tary) of the KLA are glo ri fied in the exi sting li te ra tu re. The ac ti vi ti es of this gu er ril la 
or ga ni za tion (bat tles, ope ra ti ons) we re al so un cri ti cally con si de red, be ca u se the KLA was 
de fe a ted in war. It was spe ci ally in si sted that NA TO jo i ned its strug gle to pre vent a “hu ma-
ni ta rian ca ta strop he”; al so, the help (sol di ers, of fi cers, we a pons, ter rain, etc.) from ne ig hbo-
u ring Al ba nia was re se ar ched. Jud ging by the he a dli nes, the to pic of the gre a test in te rest for 
the Ser bian pe o ple – the war cri mes com mit ted by KLA – was not the po pu lar su bject in 
Al ba nian hi sto ri o graphy.

KEYWORDS: bi bli o graphy, ti tles, The So-cal led “Ko so vo Li be ra tion Army”, KLA, 
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КОН СТАН ТИН БОГ ДА НО ВИЋ ПО ДРУ ГИ ПУТ МЕ ЂУ СР БИ МА –  
О ЈЕД НОМ ДРА ГО ЦЕ НОМ ИС ТРА ЖИ ВА ЊУ

(Љу бо мир ка Кр кљуш, Кон стан тин Бог да но вић: 1811‒1854,  
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2018, 280 стр.)

По сто је љу ди ко ји оста ве ду бок траг и 
да ју ва жан обол у фор ми ра њу исто ри је и раз-
вит ку кул ту ре сво га на ро да, а упр кос то ме 
оста ну ско ро ано ним ни. Име Кон стан ти на 
Бог да но ви ћа би ло је у на шој исто ри о гра фи ји 
ве зи ва но углав ном за исто ри ју Срп ског на род-
ног по кре та 1848–1849. го ди не, и то пре те жно 
за ње го ву но ви нар ску ак тив ност, из да ва ње 
Вест ни ка, по че му се Бог да но вић и по ми ње 
у Исто ри ји срп ске штам пе у Угар ској ака де-
ми ка Ва си ли ја Кре сти ћа. Бог да но вић је остао 
за бе ле жен и у исто ри ји књи жев но сти као је-
дан од за чет ни ка мо дер не књи жев не кри ти ке. 
О све стра ној де лат но сти, ин те ре со ва њи ма и 
до ме ти ма Кон стан ти на Бог да но ви ћа у дру гим 
сфе ра ма, по го то во у обла сти пра ва и прав не 
исто ри је, ни је се пи са ло.

Би ло је по треб но да про ђе 165 го ди на од 
смр ти Кон стан ти на Бог да но ви ћа да, као неку 
вр сту ју би лар ног и за слу же ног пост хум ног 
ома жа, проф. Љу бо мир ка Кр кљуш осве тли све 
ње го ве ста зе и до при но се у број ним обла-

сти ма. Кон стан тин Бог да но вић се успе шно 
огле дао у по ли ти ци (али на из ве стан на чин 
и по ли ти ко ло ги ји), у ди пло ма ти ји, жур на ли-
зму, је зи ку, књи жев но сти, исто ри ји, а по нај-
ви ше у пра ву – ка ко у прак си, та ко и у те о-
ри ји. За ма ло пле ме прав них исто ри ча ра 
по го то во је за ни мљив ње гов до при нос јед ној 
зах тев ној и ком плек сној син те тич кој ди сци-
пли ни ка ква је исто ри ја пра ва.

Проф. Кр кљуш нам је от кри ла ско ро 
не ве ро ва тан лик јед ног све стра ног ин те лек-
ту ал ца, ко ји је по жи вео са мо че тр де се так го-
ди на и ко ји је за по ло ви ну да нас уо би ча је ног 
људ ског ве ка по сти гао ви ше не го мно ги пре ма 
ко ји ма су Су ђа је, Мој ре или Пар ке би ле ми ло-
срд ни је. 

Кон стан тин Бог да но вић мо же убе дљи-
во да по твр ди за па жа ње да су прав ни ци че сто 
осо бе ве о ма ши ро ког ин те лек ту ал ног про фи-
ла и бо га тог ин те ре со ва ња. Оту да су прав ни-
ци че сто би ва ли ис так ну ти по ли ти ча ри и но-
ви на ри, што је био и Кон стан тин Бог да но вић. 
Би ли су и од лич ни књи жев ни ци, што нај бо ље 
по ка зу је књи га Срп ски књи жев ни ци – свр ше-
ни прав ни ци, књи га о прав ни ци ма књи жев ни-
ци ма. Али, прав ни ци су би ли и из ван ред ни 
исто ри ча ри – се ти мо се са мо Сло бо да на Јо ва-
но ви ћа! А то, да прав ник мо же би ти од ли чан 
исто ри чар, по го то во прав ни исто ри чар, до-
ка зу је и ау тор ка мо но гра фи је о Кон стан ти ну 
Бог да но ви ћу, не са мо овом књи гом, не го и 
це ло куп ним сво јим опу сом. 

Ка да се про чи та ова књи га, по ста вља се 
оправ да но пи та ње шта пре од бо га тог ин те-
лек ту ал ног ле га та ко ји нам је оста вио Кон-
стан тин Бог да но вић као прав ник мо же за слу-
жи ти па жњу да о то ме го во ри дру ги прав ник 
‒ прав ни исто ри чар. За по ми ња ње Бог да но-
ви ће вог до при но са и у дру гим сфе ра ма ње-
го ве де лат но сти, пре све га у књи жев но сти, 
но ви нар ству, по ли ти ци, ка ко нам га је проф. 
Кр кљуш све стра но осли ка ла, би ло би по треб-
но мно го ви ше про сто ра од ово га.

‒ Да ли, нај пре, го во ри ти о ње го вој адво-
кат ској ка ри је ри, ко ја је би ла ве о ма успе шна, 
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у ко јој се за са мо де се так го ди на ба вље ња при-
лич но про сла вио, и то ком ко је се и при лич но 
обо га тио (1832‒1842)? То ни је чи нио као ње-
гов са вре ме ник, адво кат Па вле Ше ро глић, 
нај по зна ти ји као кри ти чар Јо ва на Ха џи ћа и 
ње го вог Срп ског гра ђан ског за ко ни ка. Бог-
дановић и Шероглић сусрели су се, сти ца јем 
окол но сти, са два раз ли чи та тек ста на стра-
ни ца ма ча со пи са Бач ка ви ла (ма да су све у 
све му иза шла са мо три ње на бро ја ‒ 1841, 1842, 
и 1844‒45). За раз ли ку од Ше ро гли ћа, ко ји се 
као адво кат ни је баш увек по на шао етич ки, 
па се чак де ша ва ло и да ра ди за обе стран ке 
у спо ру, Кон стан тин Бог да но вић се про чуо 
по то ме што је за сту пао и си ро ма шне се ља ке 
у спо ро ви ма са спа хи ја ма, и та ко сте као на зив 
„хра бри бра ни тељ на ро да”.

‒ Ни је ли ва жни је го во ри ти о ње го вом 
за ни мљи вом де лу Исто ри ја срб ског уста ва 
(та да ва же ћег, тзв. Тур ског уста ва из 1838, због 
ко га је Ми лош од сту пио са вла сти). Кон стан-
тин Бог да но вић по ку шао је у том раду да од-
бра ни кне за Ми ло ша од уста во бра ни тељ ских 
кле ве та и да при ка же окол но сти због ко јих 
је Тур ски устав до нет. Ма да се за ри че да ће 
би ти „не при стра стан и објек ти ван, да не ће пи-
са ти у ин те ре су ни јед не стран ке, не го са мо 
у ин те ре су исти не и до бро би ти на ро да”, он 
ста је на ста но ви ште да је Устав био „про из-
вод по ли тич ког раз до ра, зло бе и за ви сти”. Не-
сум њи во је да је ру ше ње Сре тењ ског уста ва 
од стра не уста во бра ни те ља има ло уну тра-
шњо по ли тич ки циљ (ру ше ње кне за Ми ло ша), 
и да је срп ски усуд уну тра шњих раз ми ри ца 
и та да ишао на ште ту на ци о нал них ин те ре са, 
али се при том не сме за не ма ри ва ти стра ни 
фак тор. До ду ше, Кон стан тин Бог да но вић 
ис ти че да су за тај устав кри ви Ру си ја, Тур-
ска, Ен гле ска, али по нај ви ше „бо ља ри”. За ни-
мљи во је да у том кон тек сту не по ми ње ути цај 
Хаб збур шке мо нар хи је, чи ја уло га је не сум-
њи во би ла ма ње зна чај на, али не тре ба ни њу 
са свим за не ма ри ва ти, ако ни шта дру го оно у 
„пот па љи ва њу ста ре ши на” про тив Сре тењ-
ског уста ва кроз сво је оба ве штај не ка на ле. 
У сва ком слу ча ју, очи глед но је да Кон стан тин 
Бог да но вић не кри ти ку је са мо апе ти те и по-
хле пу уста во бра ни те ља, већ и као да опла-
ку је тај хро нич ни срп ски усуд – не сло гу, а 
на ро чи то уки да ње На род не скуп шти не. Тач но 
је да је Кон стан тин Бог да но вић ду го био у 
до брим од но си ма са кне зом Ми ло шем, па 
чак и да је овај текст на пи сао по свој при ли-
ци пре ма ње го вој же љи, али је и по ред то га 
ус пео да свој став објек ти ви зи ра и учи ни га 

ба рем адво кат ски увер љи вим,ако не са свим 
на уч но и исто риј ски уте ме ље ним. 

‒ Да ли у фо кус пре ста ви ти ње го ву дра-
го це ну рас пра ву о пре во ди ма угар ског Ме-
нич ног за ко на на срп ски је зик (два пре во да 
1840, 1841), где се бо рио за уса вр ша ва ње и оса-
вре ме њи ва ње срп ског прав ног реч ни ка? Ње-
го ва рас пра ва о пре во ди ма Ме нич ног за ко на 
по ка зу је ко ли ко се за ла гао за уво ђе ње срп ског 
је зи ка и ства ра ње срп ских тер ми на у обла-
сти пра ва, ве ро ват но и под ути ца јем по кретâ 
об но ве и из град ње струч не тер ми но ло ги је у 
це лој Сред њој Евро пи, а на ро чи то на по ра ма-
ђар ских прав ни ка и до но ше ња пр вих за ко на 
на ма ђар ском је зи ку 1840. го ди не. 

Као да се пре ма том пи та њу Кон стан-
тин Бог да но вић на шао на ис тој ли ни ји као и 
Ха џић пар го ди на ка сни је са ста вља ју ћи СГЗ, 
ка да је пре фи ње но али упо р но по ку ша вао 
да не на сил но уво ди и но ву тер ми но ло ги ју у 
срп ско при ват но пра во. За то је не рет ко ко ри-
стио ду бле те у са мим на сло ви ма по је ди них 
прав них ин сти ту та (па на зи ви по је ди них чла-
но ва гла се: О те ста мен ту или за ве шта њу, О 
оста ви или ама не ту, О на ру ци или по слу зи, 
О уго во ри ма од ва жним или на сре ћу ‒ алеа-
тор ним), при ви ка ва ју ћи на род на са вре ме ни ју 
прав ну тер ми но ло ги ју. 

‒ Да ли ука за ти на Бог да но ви ће во не-
го до ва ње што до та да, до сре ди не XIX ве ка, 
пре ма ње го вом ми шље њу ни је би ла на пи са-
на ни јед на „си сте ма тич но уре ђе на књи га из 
цр кве ног пра ва”? Ово ја да ње Бог да но ви ће во 
не сум њи во је про из и шло из ње го вог ста ва да 
је вер ски спе ци фи кум срп ског на ро да и при-
пад ност пра во слав ној цр кви нај ва жни ји кон-
сти ту тив ни еле мент срп ског на ци о нал ног 
иден ти те та. 

‒ Да ли тре ба скре ну ти па жњу на ње-
го ву још за ни мљи ви ју рас пра ву о пра ву и 
прав ни ци ма са Јо ва ном Ра ји ћем, јед ним од 
пр ве тро ји це про фе со ра пра ва на Ли це ју у 
Бе о гра ду 1841. го ди не, ка да је Ли цеј до био 
Пра во слов но оде ље ње и пре се лио се у Бе о-
град? Те ма њи хо вих не су гла си ца би ло је пи-
та ње узро ка ве ли ког бро ја пар ни ца. Док Ра јић 
сма тра да би ши ре уво ђе ње пи са них ис пра ва 
до при не ло сма њи ва њу њи хо вог бро ја, Кон-
стан тин Бог да но вић ве ру је да је узрок мно-
го број них спо ро ва ду бљи – пре све га не ја сно-
ћа у ре гу ли са њу сво јин ских од но са, тј. пре пли-
та ње ко лек тив не сво ји не – на ро чи то сво ји не 
по ро дич не за дру ге, ма ђар ске „де до ви не” и 
„не ме шке” фе у дал не сво ји не, се ни о ра та, ма-
јо ра та, а по го то во не до вољ на за сту пље ност 
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мо дер не сло бо де рас по ла га ња ‒ у су шти ни 
фран цу ског кон цеп та нео гра ни че не при ват не 
сво ји не. Озбиљ но те о риј ско пи та ње, ко је би и 
да нас мо гло ме ђу прав ни ци ма иза зва ти ду ге 
ди ску си је. И док се Ра јић окре ће ка ле че њу по-
сле ди ца, Бог да но вић ула зи у ди јаг но сти ку 
узро ка те не же ље не прав не по ја ве.

‒ Нај зад, чи ни се уме сним са не ко ли ко 
ре чи ви ше пред ста ви ти је ди но Бог да но ви ће-
во схва та ње сло бо да, људ ских и гра ђан ских 
пра ва, и ме ру у ко јој му је ста во ве опре де лио 
ње гов јед но го ди шњи бо ра вак у Па ри зу (то ком 
1845. го ди не).

Ово уто ли ко пре што се чи ни да је у 
овом по гле ду ис тра жи вач ки до при нос пи сца 
ове књи ге на ро чи то зна ча јан, и то ба рем из 
два раз ло га: пр во, што раз би ја кли ше ко ји је 
углав ном на мет нуо Ја ша Иг ња то вић ста вом 
о Бог да но ви ћу као ве ли ком ли бе ра лу под 
фран цу ским ути ца јем, и дру го, што да је не-
мер љив до при нос раз у ме ва њу Бог да но ви ће-
вог ли ка и де ла пу тем но вих из во ра, до са да 
не пу бли ко ва ном ар хив ском гра ђом ‒ на ро чи-
то број ним Бог да но ви ће вим пи сми ма из Па-
ри за, ко ја је ау тор ка пр ви пут при бли жи ла 
на шој јав но сти.

Ја ков Иг ња то вић у сво јим Ме мо а ри ма 
ка же за Бог да но ви ћа: „Био је чо век из о бра жен 
у мо дер ном фран цу ском ду ху” ‒ за гле дан у 
за ста ву на ко јој пи ше li berté, ega lité, fra ter nité. 
Он го во ри да му се „ли бе ра ли зам фран цу ски 
у ср це ужље био…” Та кво гле да ње је по ста ло 
стан дард у гле да њу на Кон стан ти на Бог да-
но ви ћа. Че сто се у ли те ра ту ри про вла чи и ми-
сао да је ње го во уче шће у из град њи Срп ске 
Вој во ди не би ло обо је но ње го вим бо рав ком 
у Фран цу ској „из ко је се тек вра тио” ‒ ма да 
је од та да про шло већ ви ше од две го ди не. 
Ту сли ку ни је ре ме ти ло ни то што је и сâм 
Бог да но вић пи сао да ни је ни ма ло им пре си-
о ни ран Фран цу ском. Али, то се из гле да та да 
ни је зна ло јер о то ме он све до чи у број ним 
пи сми ма, на ко ја је тек по сле 165 го ди на скре-
ну ла па жњу проф. Кр кљуш и из не ла на све-
тло да на.

По ред мно гих све до чан ста ва о Бог да-
но ви ће вом не за до вољ ству Фран цу ском и Па-
ри зом, на ро чи то је зна чај но оно где сâм за 
се бе ка же да је кон зер ва ти ван, и да је по сле 
бо рав ка у Фран цу ској по стао ду пло кон зер-
ва тив ни ји. По твр ду та квог ста ва пру жа и 
де таљ из ње го вог пи сма где пре по ру чу је да 
мла дог кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа ни ка ко не 
би тре ба ло сла ти у Па риз да учи фран цу ски, 
што се мо же ла ко по сти ћи ан га жо ва њем 

Фран цу за, про фе со ра је зи ка, са ја сном на-
зна ком стра хо ва ња да би мла ди кнез мо гао 
под ле ћи ча ри ма Па ри за и за во дљи во сти фран-
цу ских ли бе рал них иде ја. Про ниц љи во око 
Кон стан ти на Бог да но ви ћа уме ло је, ме ђу тим, 
у та да шњој Фран цу ској да пре по зна и број-
не де ви ја ци је из вор них иде ја, мно ге не во ље 
ко је су оне иза зва ле (и као да осе ћа на го ве-
шта је ко ји ће до ве сти до та мо шње ре во лу ци је 
1848).

Та но ва пер спек ти ва, тај ре ту ши ра ни 
и из ни јан си ра ни лик Кон стан ти на Бог да но-
ви ћа за слу га је ау тор ке ове књи ге, ко ја се 
осло ни ла на ње го ве соп стве не ја сне ис ка зе, 
ње го ва пи сма, и по љу ља ла сте ре о тип да је 
Бог да но вић био „оду ше вље ни ли бе ра лац”, 
ка ко су га до са да ско ро сви ква ли фи ко ва ли. 
Она до ка зу је и то да он ни је био бли зак ре-
пу бли кан ским на зо ри ма, већ да је био на кло-
њен ја кој вла сти мо нар ха, чак до одо бра ва ња 
ап со лу ти стич ке вла да ви не.Је дан од нај ве ћих 
до при но са Љ. Кр кљуш ле жи у но вом про фи-
ли са њу Кон стан ти на Бог да но ви ћа, на осно-
ву ми ну ци о зне ана ли зе ни за из во ра ко ји до 
са да ни су би ли ко ри шће ни. За то је нај бо ље 
за крај на ве сти не ко ли ко ми сли из Бог да но-
ви ће вих пи са ма, ко ја на ша на уч на јав ност 
до са да ни је има ла у ви ду.

Го во ре ћи о Фран цу ској он ка же: „Сво-
бо да је њи хо ва рас пу сност, а јед на кост стра. 
Бо ље јед ном или не ко ли ци ни стро жи је по-
ви но ва ти се, не го од свих за зи ра ти” ‒ пи ше 
Бог да но вић у пи сму Да ни лу Ме да ко ви ћу 
(стр. 219). За ни мљи во је и ње го во ми шље ње 
да је „жур на ли сти ка по ко си ла уче ност Фран-
цу за”, ин фла ци јом но ви на ко је пи шу по вр шно 
о не знат ним пред ме ти ма, јер „љу бо пит ство 
чо ве ка об у зи ма ви ше не го зре ла скло ност ка 
исти ни и на у ци”.

‒ По ка за ла нам је да је Бог да но вић чак 
до не кле за зи рао од де мо кра ти је и стра хо вао 
од оно га што је де То квил на звао „де мо крат ски 
де спо ти зам”, „ти ра ни ја ве ћи не над ма њином”.

‒ „А и мње ни је ни је за сва ку шу ту” ‒ 
ско ро је ка ри ка ту рал на, али по фор ми сва ка ко 
сен тен циј ска ми сао ко ју је за пи сао К. Бог да-
но вић, над ко јом се ите ка ко вре ди за ми сли ти.

‒ Био је про тив ник Илир ског по кре та 
јер је сма трао да он мо же да угро зи срп ски 
на ци о нал ни иден ти тет.

‒ Бри нуо га је пре ко мер ни ути цај стра-
не кул ту ре у све му, а у Исто ри ји срб ског 
уста ва на ро чи то је био про ти ван пре у зи ма њу 
стра них за ко на и сма трао је да за ко ни тре ба 
да про из и ђу из соп стве ног на ро да, свр ста-
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ва ју ћи се та ко ме ђу при ста ли це та да ве о ма 
мо дер не, Са ви њи је ве исто риј ско прав не шко ле.

‒ Осе ћао је опа сност од се ку ла ри зма, 
јер је сма трао да је нај бит ни ји, су штин ски 
еле мент срп ске на ци о нал не све сти ‒ пра во-
слав на ве ра, и бри нуло га је што су Цр ква и 
ве ра у срп ском на ро ду за не ма ре не, а стре ми 
се ма те ри јал ном ин те ре су. 

Ипак, мо жда нај ва жни ја Бог да но ви ће ва 
иде ја, нај ва жни ји ње гов ле гат ко ји је проф. 
Кр кљуш из ву кла из ар хив ске пра ши не, јесте 
она из ре че на у ње го вом пи сму по но во Да ни-
лу Ме да ко ви ћу: „Гра ни ца сло бо де ко ја се у 
де мо кра ти ји не сме пре ћи је ро до љу бље” (стр. 
224). Ак ту ел ност ове ми сли да нас је још ва-
жни ја и све при сут ни ја: 

„Не мо же се при хва ти ти да пре зи ра ње 
при ро де и свог ро да [народа], мо же би ти не-
чи је по ли тич ко ми шље ње.”

Ове ре чи су кре до, мо гло би се ре ћи по-
ли тич ки про грам Кон стан ти на Бог да но ви ћа.

Све ово не би нам би ло по зна то без ова-
ко мар љи вог, пе дант ног и ви спре ног ис тра-
жи ва ња проф. Љ. Кр кљуш. 

Да је са мо то, до вољ но је ‒ јер те по у ке 
има ју ван вре мен ско зна че ње.

Ако по сле ове књи ге тре ба на ћи јед ну 
реч са при де вом ко јим би се опи сао укуп ни 
људ ски и струч ни ха би тус Кон стан ти на Бог-
да но ви ћа, она би гла си ла ‒ Кон стан тин Бог-
да но вић био је ис кре ни ро до љуб.

Овом књи гом про фе сор ка Кр кљуш спа-
сла је од за бо ра ва јед ну из ван ред ну лич ност 
и омо гу ћи ла мла дим по ко ље њи ма ро до љу ба, 
ко ли ко год да их има, да ма кар не што на у че 
од Кон стан ти на Бог да но ви ћа и да о ње му 
спо зна ју пу ну исти ну.

Проф. др Си ма Авра мо вић
Уни вер зи тет у Бе о граду

Прав ни фа кул тет
si ma @i us.bg .ac .rs 
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Антал Молнар је ванредни професор на 
Универзитету Етвеш Лоранд у Будимпешти. 
Био је директор Мађарске академије у Риму, 
као и директор Архива Угарске провинције 
Дру штва Исусовог. Тренутно је члан више 
органа Мађарске академије наука: између 
оста лог, потпредседник је њеног Комитета 
за историју. Аутор је неколико монографија 
и низа расправа посвећених историји зајед-
ница и институција Римокатоличке цркве 
на подручју османског Балкана, изузев пре-
де ла насељених грчким становништвом. 

Монографија је резултат четврт века 
истраживања балканских римокатоличких 
заједница и институција. Она није сасвим 
ори гинално дело; свако поглавље је већ обја-
вљивано као засебна расправа. Аутор је рече-
не расправе спојио у монографију и допунио 
новим налазима. Кроз дело аутор је начинио 
покушај да сачини преглед историје рано-

модерних римокатоличких заједница Бал-
кана кроз парадигму конфесионализације 
(Konfessionalisierung), коју је поставио Ернст 
Валтер Зеден, а развили Волфганг Рајнхард 
и Хајнц Шилинг. Ова парадигма, првобитно 
намењена истраживању западноевропске 
историје, са одређеним закашњењем, задо-
била је популарност и ван западноевропских 
оквира. Цела парадигма ослоњена је на прет-
поставку да су се различите верске заједнице 
развијале кроз идентичне или сличне фазе, 
упркос догматским разликама. Узрок овоме 
су биле политичке и економске прилике, које 
су захтевале од држава раног модерног доба 
да користе снагу религије ради сопствене кон-
солидације, заузврат дајући ексклузивитет 
одређеној конфесији. Тиме је створен савез 
државе и цркве, који је претходио стварању 
римокатоличких и протестантских нацио-
налних цркава. 

Монографија се састоји од увода и де-
вет поглавља. Представивши методологију 
у уводу, аутор у првом поглављу (“Bosnian 
Franciscans between Roman Centralization and 
Balkan Confessionalization”) даје преглед разво-
ја фрањевачког реда у Босни од почетака до 
аустроугарске анексије Босне и Херцегови-
не. Босанска провинција била је најмоћнија 
римокатоличка институција на раномодер-
ном Балкану. Како је римокатоличка црква 
у средњовековној босанској држави била орга-
низована око манастира, дајући институци-
јама речене конфесије јединствени (конвент-
ски) карактер, таква организација се одржала 
и након османског освајања средњовековне 
Босне. Због тога је фрањевачки ред, као но-
си лац римокатоличанства у Босни, настојао 
да избегне наметање модела који је Рим по-
држао на Тридентском сабору. Развој фрање-
вачког реда ишао је упоредо са успоном сло ја 
римокатоличких трговаца у Босни и земљама 
предатим босанском епископу (територије 
Босанског ејалета). Аутор у настоји да покаже 
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да босански фрањевци нису чинили моно-
литни блок, демонстрирајући њихово расло-
јавање по питању односа са Римом (кристали-
сање на екстремну фојничку и умерену олов-
ску струју), као и стварање регионалистичких 
струја (славонски фрањевци). Аутор даје и 
при мер виталности Босанске провинције то-
ком 17. века на примеру босанског преузима ња 
бриге о бугарској римокатоличкој дијаспо ри 
(што је резултовало оснивањем Бугарске 
провинције), као и преузимања бриге о ердељ-
ским римокатолицима. Указивањем на блиске 
везе трговачког слоја и фрањеваца и препле-
теност њихових интереса, као и цитирањем 
савременика, који 1670-их пореде процесе у 
Босанској провинцији са савременим процеси-
ма унутар Српске патријаршије, аутор на сто-
ји да докаже оправданост примене парадиг-
ме конфесионализације. Босански фрањев ци 
су претрпели кључни ударац током Великог 
бечког рата (1683–1699), када је сломљен и ри-
мокатолички трговачки слој. Упркос том удар-
цу и потоњим одузимањем неколико делова 
провинције током 18. века, фрањевци су оста-
ли доминантни фактор босанског римокато-
ли чанства до 1881.

Друго поглавље (“The Holy Office and 
the Balkan Missions before the Foundation of the 
Congregation of Propaganda Fide”) се односи 
на у историографији често запостављано 
поље мисионарског рада Инквизиције. Ова 
институција је имала два изузетно важна овла-
шћења у погледу мисионарског рада, која је 
задржала и после оснивања Конгрегације за 
пропаганду вере: давање апостолских овла-
шћења и одлучивање у случају догматских 
нејасноћа (dubia) које су упућивали мисио-
нари. Тиме је Инквизицији дато оруђе које 
је често одлучивало судбину мисија. Ипак, 
потпуна координација мисионарских актив-
ности уведена је тек оснивањем Конгрегације 
(1622), иако су други центри моћи (попут је-
зуитског реда) задржали ранија мисионарска 
овлашћења. У овом поглављу детаљно је опи-
сана мисионарска активност на Балкану у 
време понтификата папе Павла V (долазак 
бе недиктинаца у Албанију и Угарску, долазак 
језуитских мисионара у османски део Угарске, 
фрањевачка мисионарска активност међу бу-
гарским павликијанцима). Оцртан је конти-
нуитет делатности између Инквизиције и Кон-
грегације: тако је, пратећи мишљење које су 
визитатори дали Инквизији, Конгрегација 
послала у Београд Пјетра Мазрекуа као апо-
стол ског визитатора.

У трећем поглављу (“Venetian South- 
-Eastern Europe and Ottoman Hungary”) аутор 
се бави оправданошћу појма Млетачке Југо-
источне Европе. Овај појам је сковао Оливер 
Јенс Шмит, како би описао комуникациони 
простор (Kommunikationsraum) који је навод-
но интегрисао културу млетачких поседа у 
западноевропски културни простор, и који се 
у одређеној мери ширио и на подручја насе-
љена римокатолицима у Османском царству. 
Аутор ову тврдњу анализира кроз извор који 
је пронашао 2007. године – у питању је помен 
предлога Ивана Томка Мрнавића за реформу 
цркве у Илирији, која је требало да обезбеди 
централно место далматинским прелатима. 
Иако је оваква идеја можда имала оправдање 
крајем XVI века, аутор оцењује да је млетач-
ки утицај на погранична османска подручја 
у XVII веку био недовољан да би оправдао 
Шмитов термин. Лоше организовани и ретки 
мисионарски подухвати из Далмације, где 
је црква још функционисала по пре-тридент-
ском моделу, дефинитивно су сузбијени изби-
јањем Кандијског рата (1645). Једина реална 
могућност Венеције да рашири свој културни 
утицај лежала је у предлогу изградње књи-
жевног програма, али је тај предлог сузбијен 
захваљујући настојању Конгрегације да цен-
трализује сву мисионарску делатност. Аутор 
до носи и текст откривеног извора.

Четврто поглавље (“Struggle for the Cha-
pel of Belgrade”) посвећено је вишедецениј-
ском сукобу око управљања београдском 
ка пелом као симболичким центром римо ка-
толи чанства у потенцијалној бази мисија за 
осман ски део Угарске. Овај сукоб, иницијал-
но започет као сукоб фрањеваца Босанске про-
винције и језуита, развио се у вишедеценијску 
борбу. У сукоб су се одмах укључили и па-
трони двеју страна (босански и дубровачки 
трговци), те је речени сукоб од почетка везан 
за економско супарништво београдских ри-
мокатоличких заједница. Актери овог сукоба 
прибегавали су тражењу подршке од Конгре-
гације, од османских представника централ-
не и локалне власти (будимског беглербега и 
молдавског војводе), као и од представника 
Дубровачке републике, Венеције и Хабзбур-
шке монархије. Сукоб је римокатоличкој за-
једници (која је била подељена на већину коју 
су чинили римокатолици из Босанског ејале-
та, и богату мањину коју су чинили дубро-
вачки трговци) однео значајна материјална 
средства и директно угрожавао сами опста-
нак римокатоличке заједнице у Београду. Су-
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коб је показао и неспособност Конгрегације 
да решава локалне спорове између римокато-
личких актера, као и испреплетаност инте-
реса црквених и световних актера. 

У петом поглављу (“Struggle for the Cha-
pel of Novi Pazar”) аутор посвећује пажњу 
борби Дубровачке републике као османског 
трибутара и локалних римокатоличких архи-
јереја око јурисдикције над капелама у дуб-
ровачким колонијама, конкретно капелана 
Марина Јерковића и барског архиепископа 
Пјетра Мазрекуа. Спор око Латинске цркве 
(коју аутор идентификује као средњовековни 
српски православни храм, претворен од стра-
не Дубровчана у римокатоличку капелу) за-
вршио се победом барског архиепископа. 
Овај сукоб је посведочио неспремност Кон-
грегације у погледу прављења компромиса 
са дубровачким архиепископима, представ-
ницима економски ослабљене Републике, на 
штету сопствених мисионарских бискупа (за 
разлику од дотадашњих сукоба у Софији и 
Београду).

Следеће поглавље (“The Catholic Mis-
sions and the Origins of Albanian Nation-Building 
at the Beginning of the 17th Century”) посвеће-
но је напорима римокатоличких албанских 
прелата да преко цркве изграде албанску 
нацију. Извори који се тичу римокатоличан-
ства у Албанији касног XVI века сведоче о 
необично високој заступљености етничких 
сукоба албанске пастве са далматинским пре-
латима. У овом поглављу дат је преглед жи-
вота и делатности кључне особе у овим на-
по рима – барског архиепископа Пјетра Маз-
рекуа, рођеног у Призрену. Кодификација 
албан ског језика и све већи број албанских 
ученика на колегијумима у Италији допри-
нели су појачаном сукобу са далматинским 
римокатолицима око јурисдикције и утицаја 
на источној јадранској обали, као и повећаном 
интересовању за римокатолике (према архи-
епископу Пјетру Мазрекуу, искључиво ал-
банског порекла) на територији која је озна-
чавана као Србија током XVII века. Напори 
прелата одговорали су настојању Конгрега-
ције да промовише римокатоличанство кроз 
промоцију национализма. Овај процес кон-
фе сионализације нагло је прекинуо Велики 
бечки рат. Тиме је, према ауторовом ми шље-
њу, албанска римокатоличка заједница била 
спречена да буде кључни актер у изградњи 
нације.

Седмо поглавље (“The Serbian Ortho dox 
Church and the Attempts at Union with Rome 

in the 17th Century”) аутор је посветио поку-
ша јима склапања Уније између прелата Срп-
ске патријаршије са Римом. Аутор тврди да је 
питање Уније остало маргинално у односи-
ма двеју конфесија, будући да су такви по-
кушаји настајали искључиво на периферији 
Српске патријаршије, као и да су такви поку-
шаји обично коришћени као средство у по вре-
меним сукобима међу православним пре ла-
тима; уз то су и унијатски мисионари при-
лазили овом питању са више оптимизма него 
познавања ситуације на терену. Једини зна-
чај нији покушај склапања уније у овом пери-
оду аутор види у Марчанској унији. На основу 
извештаја из  XVII века, може се видети да ни 
римокатолички прелати нису полагали наде 
у могућност привођења Срба Унији. Према 
изворима којима аутор располаже, ло кални 
римокатолички прелати били су лошег рас-
положења према овом питању, јер је форми-
ра ње унијатских епископија водило сма ње њу 
њихових епископија. Хабзбуршким и мле-
тач ким властима је питање одбране граница 
било далеко значајније од конверзије погра-
ничног становништва.

Претпоследње поглавље (“The Balkan 
Missions under the Pontificate of Innocent XI 
[1676–1689]: from Apogee to Ruin”) посвећено 
је централизацији мисионарских активности 
за време понтификата папе Иноћентија XI. 
Речени папа је саставио амбициозни програм 
који је, између осталог, требало да реши ком-
пликована питања у мисионарским подруч-
јима. Уз то, требало је да промовише конфеси-
онализацију кроз подстицање националних 
осећања. Успевши да организује нову Свету 
лигу која је започела Велики бечки рат, папа 
је успео да уклони османску опасност из 
Средње Европе; но, превладавање крсташ-
ког духа над мисионарским напорима је непо-
вратно оштетило римокатоличке заједнице 
и институције које су током 18. века остале 
у Османском царству.

У последњем поглављу (“La Schiavona. 
A Bosnian Girl between Catholic Hagiography 
and Balkan Female Transvestism”) аутор доно си 
биографију Магдалене Переш-Вуксановић. 
Два извора из ораторијанске библиотеке и не-
колико додатних докумената сведоче о спрем-
ности босанских фрањеваца да прекрше ри-
мокатоличку догму ради поштовања локалних 
обичаја (отмица девојке), као и о исламизаци-
ји унутар босанских римокатоличких поро-
дица. Завршивши причу о животу жене која 
је велики део живота провела прерушена у 
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мушкарца, што је јединствени пример на по-
дручју раномодерног Балкана, аутор повла-
чи паралелу између ње и другог балканског 
феномена – тобелија, девојака које су се обла-
чиле и понашале као мушкарци, и које су од 
XIX века посведочене у изворима.

Верујемо да ће ово дело, иако збирка ра-
није објављиваних расправа, представљати 
незаобилазну станицу за сваког истраживача 
раномодерних балканских римокатоличких 

заједница и институција. Утолико је важно 
опет нагласити да су расправе значајно до-
пуњене и ревидиране у односу на претходна 
издања. Количина обрађене примарне грађе 
и способност да се не подлегне локалној исто-
риографији чине ову књигу изузетно вред-
ном истраживачке пажње, тим пре што теме 
из историје раномодерних римокатоличких 
институција и заједница (поготово унутар Ос-
манског царства) нису добиле вредну пажњу.

Мср Србољуб Пеовић
Докторанд Филозофског факултета

Универзитета у Београду
speovic@gmail.com
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UDC 726.54(497.113 Novi Sad)”17/20”(049.32)

ТРИ ВЕ КА АЛ МА ШКЕ ЦР КВЕ У НО ВОМ СА ДУ 
(Ми ли вој Ми ја тов, Алим пи је По по вић, Пе тар Ђур ђев, Ал ма шка цр ква:  

храм Све та Три Је рар ха у Но вом Са ду: три ве ка исто риј ског све до чења,  
Срп ска пра во слав на цр кве на оп шти на но во сад ска, Но ви Сад 2018, 283 стр.)

Бла го сло вом Ње го вог пре о све штен ства 
епи ско па но во сад ског и бач ког го спо ди на 
Ири не ја, у из да њу Цр кве не оп шти не но во сад-
ске, об ја вље на је мо но гра фи ја под на зи вом 
Ал ма шка цр ква – храм Све та Три Је рар ха у 
Но вом Са ду: три ве ка исто риј ског сведо-
чења. По вод за об ја вљи ва ње на ве де не мо но-
гра фи је је сте обе ле жа ва ње ве ли ког ју би ле ја 
– три сто те го ди шњи це од град ње пр вог Ал-
ма шког хра ма у Но вом Са ду. Реч је о књи зи 
ко ја је на ста ла као плод за јед нич ког тру да тро-
 ји це ау то ра: бла же не успо ме не про то пре зви-
те ра Алим пи ја По по ви ћа, про то пре зви те ра-
ста вро фо ра Ми ли во ја Р. Ми ја то ва, ар хи је реј-
ског на ме сни ка но во сад ског пр вог, ујед но и 
уред ни ка ове ре пре зен та тив не мо но гра фи је, 
као и го спо ди на Пе тра Ђур ђе ва, ди рек то ра 
Исто риј ског ар хи ва Гра да Но вог Са да.

Бла же но по чив ши про та Алим пи је По-
по вић (1888–1967), не ка да шњи па рох ал ма-
шки, ау тор је Ле то пи са Ал ма шког хра ма, 
ко ји је, при ли ком пи са ња по ме ну те мо но гра-
фи је, по слу жио као при мар ни исто риј ски 
из вор. О лич но сти и жи во ту про те Алим пи ја 

По по ви ћа пи са ла је, у но ви је вре ме, др Гор -
да на Пет ко вић, исто ри чар. Пре ма по да ци ма 
ко је она на во ди у сво јој док тор ској ди сер та-
ци ји, са зна је мо да је про та Алим пи је по сле 
за вр ше не основ не шко ле у род ном ме сту и 
бо го сло ви је у Срем ским Кар лов ци ма по ста-
вљен за ка пе ла на при Са бор ном хра му у Но-
вом Са ду 1919. го ди не. Слу жбо вао је као па -
рох при Ал ма шком хра му од 1953. до 1958. 
го  ди не. На кон осло бо ђе ња Но вог Са да, по 
за  вр шет ку Дру гог свет ског ра та, 1944. го ди-
не по стао је гра до на чел ник, а по том је био 
и на род ни по сла ник. Као све ште ник, про та 
Алим пи је је у на ро ду остао по знат на ро чи то 
по свом да ру за бе сед ни штво, пи са ње и пе ва-
 ње. Ле то пис Ал ма шког хра ма, чи ји je ау тор 
про та Алим пи је, об у хва та пе ри од од 1717. 
до 1958. го ди не. Бу ду ћи да је Ар хи ва Епар-
хи је бач ке из го ре ла у по жа ру то ком Бу не 1849, 
Ле то пис Ал ма шког хра ма, ко ји је до не дав но 
сма тран из гу бље ним, прак тич но пред ста вља 
нај зна чај ни ји са чу ва ни исто риј ски из вор за 
про у ча ва ње исто ри је Ал ма шког хра ма у на-
зна че ном пе ри о ду. У мо но гра фи ји ко ја је пред 
на ма пр ви пут је об ја вљен ве ћи део по ме ну-
тог Ле то пи са, што пред ста вља зна ча јан до-
при нос за исто ри ју Ал ма шког хра ма и гра да 
Но вог Са да. 

Осим па жљи во ода бра них де ло ва Ле-
то пи са про те Алим пи ја, нај но ви ја мо но гра-
фи ја о хра му Све та три је рар ха у Но вом Са ду 
са др жи и дра го це не при ло ге про то пре зви-
те ра-ста вро фо ра Ми ли во ја Р. Ми ја то ва и 
го  спо ди на Пе тра Ђур ђе ва. На ве де не це ли не 
склад но су об је ди ње не у мо но гра фи ји, те је, 
у том сми слу, чи та лач кој јав но сти омо гу ће-
но по дроб но упо зна ва ње број них де та ља из 
жи во та и исто ри је овог по зна тог но во сад ског 
хра ма. Чи ње ни ца да је уред ник мо но гра фи је, 
про та Ми ли вој Ми ја тов, и сâм слу жбо вао као 
па рох при Ал ма шком хра му, под ра зу ме ва да 
су ње го ви при ло зи по себ но на дах ну ти лич ним 
ис ку ством ко је је до жи вео као на сто ја тељ 
хра ма и ду го го ди шњи па ро хиј ски све ште ник. 

Мо но гра фи ја о Ал ма шкој цр кви по де ље-
 на је у 15 по гла вља. Већ на пр вим стра ни ца ма 
из ло же не су ре ле вант не исто риј ске чи ње ни це 
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у ве зи с на се ља ва њем да на шњег Ал ма шког 
кра ја ста нов ни штвом ка ме рал ног се ла Ал ма-
ша, за ко је се по у зда но мо же твр ди ти да се 
на ла зи ло не где на про сто ру из ме ђу Те ме ри на, 
Си ри га и Ср бо бра на. По себ на па жња по све-
ће на је зна чај ним по је ди но сти ма о из град њи 
и по то њим об но ва ма Ал ма шког хра ма. Пр ви 
Ал ма шки храм са гра ђен је од пле те ра у пе ри-
о ду из ме ђу 1718. и 1720. го ди не. Ме ђу тим, по-
сле не што ви ше од де сет го ди на, по диг нут је 
но ви храм од знат но чвр шћег ма те ри ја ла – пе-
че не и не пе че не ци гле. Овај но ви – дру ги по 
ре ду Ал ма шки храм – осве тио је епи скоп бач-
ки Ви са ри он Па вло вић 1733. го ди не. Ко нач но, 
сво ју бри гу за дом Бож ји Ал ма ша ни су по но во 
по ка за ли из гра див ши на истом ме сту тре ћи 
храм – 1797. го ди не. Реч је о хра му Све та три 
је рар ха ко ји до да нас по сто ји, а по диг нут је на 
ве о ма спе ци фи чан на чин. По зна то је, на и ме, 
да је храм из 1733. об зи дан зи до ви ма и сво дом 
но вог хра ма, те је из гра ђен пот пу но но ви 
храм у да на шњим ди ме нзи ја ма. О из у зет ној 
цр кве ној, ду хов ној и исто риј ско-кул тур ној 
вред но сти Ал ма шког хра ма упе ча тљи во све-
до че по глављâ мо но гра фи је у ко ји ма су ве о ма 
ја сно и де таљ но пред ста вље не ар хи тек тон ске 
ка рак те ри сти ке и уну тра шњост хра ма о ко јем 
је реч. У пи та њу су сле де ћа по гла вља: „Ар хи-
тек ту ра и умет нич ко бла го Ал ма шког хра ма”, 
„Др во ре зба ри ја Ал ма шког хра ма” и „Сли кар-
ство Ал ма шког хра ма”. За хва љу ју ћи ква ли-
тет ним фо то гра фи ја ма ко је са др жи мо но гра-
фи ја, а де ло су Мар ти на Цан ди ра, чи та о ци ће 
би ти у при ли ци да знат но те мељ ни је са гле да-
ју ле по ту цр кве но-умет нич ког из ра за, ко јом 
оди ше уну тра шњост и спо ља шњост Ал ма-
шког хра ма. Осим то га, са др жај мо но гра фи је 
обо га ћен је мно гим за ни мљи вим по да ци ма 
из исто ри је на ве де ног хра ма, а ко ји су ма ње 
позна ти ши рој јав но сти. Та ко је, из ме ђу оста-
лог, у мо но гра фи ји до сту пан хро но ло шки 
по пис ма тич них књи га ко је су са чу ва не у ар-
хи ви Ал ма шке па ро хи је, као и по пис све ште-
никâ ко ји су, пре ма истим ма тич ним књи га-
ма, свр ша ва ли тре бе (све ште не об ре де) при 
Ал ма шком хра му у пе ри о ду од 1767. до 1957. 
го ди не. Још јед на спе ци фич ност ове мо но гра-
фи је је сте по гла вље по све ће но за пи си ма на 
мар ги на ма бо го слу жбе них књи га Ал ма шког 
хра ма. Под јед на ко зна чај но је сте и по гла вље 
у ко јем се, на осно ву Ле то пи са про те Алим-
пи ја По по ви ћа, из но се ин те ре сант на све до чан-
ства о гро бљу ко је се на ла зи ло у пор ти Ал ма-
шког хра ма. Вред но је спо ме ну ти да са др жај 
мо но гра фи је ни је огра ни чен ис кљу чи во на 

исто ри ју хра ма Све та три је рар ха у Но вом 
Са ду. На и ме, на ње ним стра ни ца ма ис пи са ни 
су и са же ти ле то пи сни по да ци о оста лим но-
во сад ским хра мо ви ма, као и о пра во слав ним 
гро бљи ма. Та ко ђе, у мо но гра фи ји су на ве де на 
име на пр вих но во сад ских све ште ни ка, а осим 
то га, де таљ но је опи сан и на чин њи хо вог из-
др жа ва ња. Мо но гра фи ја о Ал ма шком хра му 
чи та о ци ма при бли жа ва и мно ге дру ге де та ље 
из исто ри је Но вог Са да, па чак и оне тра гич-
не, по пут бом бар до ва ња у Бу ни 1849, ка да је 
за па љен то рањ Ал ма шког хра ма, а ни је преви-
ђе но ни ве ли ко стра да ње но во сад ског ста нов-
ни штва у та ко зва ној Ра ци ји, ко ја је из вр ше на 
од 21. до 23. ја ну а ра 1942. го ди не. По сле ра та 
на сту пио је те жак пе ри од жи во та за Цркву, а 
са мим тим и за Ал ма шку па ро хи ју и Ал ма шки 
храм, ко ји ни су би ли по ште ђе ни од стра не 
вла сти. Овој те ми по све ће но је по себ но погла-
вље под на зи вом „Ал ма шки храм у по сле рат-
ном пе ри о ду”. Пре да ним тру дом вред них па-
сти ра Цр кве Хри сто ве, пред во ђе них му дрим 
епи ско пи ма бач ким, али и не се бич ном љу-
ба вљу мно гих љу ди, Ал ма шки храм је у по-
то њим го ди на ма ипак об на вљан и успе шно 
одр жа ван, о че му све до чи са др жај јед ног од 
по след њих по гла вља мо но гра фи је. На са мом 
кра ју пред ста вље ни су основ ни би о граф ски 
по да ци о све ште ни ци ма ко ји су слу жбо ва ли 
као па ро си при Ал ма шком хра му, по чев од 
пре зви те ра Гри го ри ја Ра ди ши ћа (1764–1863). 
Као по се бан до да так у мо но гра фи ји је из ло жен 
кра ћи по пис ин вен тарâ Ал ма шко га хра ма.

Има ју ћи у ви ду са др жај нај но ви је мо-
но гра фи је о Ал ма шком хра му, с пра вом је 
мо гу ће за кљу чи ти да је реч о де лу ко јим је 
пру жен нео спо ран до при нос у осве тља ва њу 
и очу ва њу од за бо ра ва ва жних сег ме на та из 
исто ри је Ал ма шко га хра ма. Шта ви ше, по ме-
ну та мо но гра фи ја пред ста вља зна ча јан при-
лог исто ри ји Епар хи је бач ке, али и исто ри ји 
Ал ма шко га кра ја, ко ји је не дав но про гла шен 
за про стор но кул тур но-исто риј ску це ли ну. 
Су ми ра ју ћи ути ске о мо но гра фи ји по све ће-
ној Ал ма шком хра му, мо же мо ре ћи да је ње-
ним са др жа јем ве о ма успе шно, од го вор но и 
ква ли тет но пред ста вље но оно што је у под на-
сло ву и на го ве ште но, а то је – три ве ка исто-
риј ског све до че ња хра ма Све та три је рар ха 
у Но вом Са ду. 

Др Ми лан Бан до бран ски
Ин фор ма тив на слу жба Епар хи је бач ке 

Но ви Сад
ban do bran ski mi lan @gmail.com 
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ВОЈНО-АДМИНИСТРАТИВНО УРЕЂЕЊЕ  
СМЕДЕРЕВСКОГ САНЏАКА 1739–1788.

(Ми ро слав Па вло вић, Сме де рев ски сан џак 1739–1788. Вој но-ад ми ни стра тив но  
уре ђе ње, Матица српска, Но ви Сад 2017, 451 стр.)

Мо но граф ско де ло Ми ро сла ва Па вло-
ви ћа Сме де рев ски сан џак 1739–1788. Вој но-
ад ми ни стра тив но уре ђе ње пред ста вља ре зул-
тат ви ше го ди шњег ра да на из во ри ма осман ске 
про ве ни јен ци је и про у ча ва ња са вре ме них 
то ко ва осма ни сти ке, на осно ву ко јих су ре ше-
на пи та ња ве за на за вој но-ад ми ни стра тив ну 
ор га ни за ци ју, уста но вље на ге о граф ска струк-
ту ра Сме де рев ског сан џа ка и пред ста вље не 
но ве на уч не чи ње ни це, до са да не по зна те 
струч ној јав но сти. Ме ђу тим, мо но гра фи ја 
ни је са мо ре зул тат ис тра жи ва ња на по љу 
осма ни сти ке не го и ау то ро вог ин те ре со ва ња 
за са вре ме не по сту ла те фи ло зо фи је исто ри је. 
Ка ко и сâм ау тор на во ди, на ра тив се за сни ва 
на са вре ме ним те о риј ским мо де ли ма пост-
струк ту ра ли зма им пле мен ти ра ним у са вре-
ме ној осма ни сти ци.

Пи та њу осма ни сти ке и са вре ме не тео-
ри је по кло ње на је па жња у увод ном де лу, од-
но сно пр вом по гла вљу „Те о риј ски при сту пи” 
(стр. 21–109), у окви ру ко јег се де фи ни шу 
раз ли чи ти те о риј ски при сту пи на oснову 
ко јих су на ста ли ра до ви о тран зи ци о ном пе-

ри о ду. Из ло же не су да нас ма ње за сту пље не 
те о ри је, по пут те о ри је о де ка ден ци ји, мо дер-
ни за ци ји, ве стер ни за ци ји и оне ко је су ак ту-
ел не у свет ској осма ни сти ци, по пут те о ри је 
о им пе ри ја ма, ком па ра ти ви стич ке сту ди је, 
ми кро и сто ри ја, те о ри ја цен тра-пе ри фе ри је. 
На кон при ка за раз вој ног пу та осма ни сти ке 
тран зи ци о ног пе ри о да кроз те о ри је о де ка ден-
ци ји и мо дер ни за ци ји де таљ но се де фи ни шу 
ко ји се то про це си из овог пе ри о да ту ма че 
са вре ме ним те о риј ским при сту пи ма. Као 
основ на те о ри ја на ко јој се рад за сни ва ис ти-
че се те о ри ја о им пе ри ја ма, ко ја де фи ни ше 
Цар ство као кон гло ме рат де ло ва (про вин ци-
ја), ко ји са цен тром оства ру ју уза јам ни од нос 
у ви ду пре го ва ра ња. У том про це су пре го ва-
ра ња цен тар де ле ги ра сво је ин ге рен ци је са 
ин сти ту ци ја на од ре ђе не моћ не гру пе ко је 
се ис ти чу пу тем по ли тич ких ини ци ја ти ва. 
У окви ру при хва ће не те зе о пре и спи ти ва њу 
ус по ста вље них струк ту ра, ау тор ана ли зи ра 
и по у зда ност по пи сних деф те ра као исто риј-
ског из во ра, по себ но оних из пост кла сич ног 
пе ри о да, код ко јих се уо ча ва по сто ја ње уно са 
фик тив них број ча них вред но сти. Пе ри о ди-
за ци ја и основ не ка рак те ри сти ке тран зи ци о-
ног пе ри о да ка да је у пи та њу функ ци о ни са ње 
цен трал не вла сти и це ло куп ног дру штве но-
-др жав ног уре ђе ња из ло же не су у окви ру 
под на сло ва ’Осман ско до ба тран зи ци је’   (стр. 
55–109). На осно ву осман ских хро ни ка и ак ту-
ел не ли те ра ту ре де фи ни са не су про ме не у 
на сле ђи ва њу пре сто ла, до ми на ци је ин сти ту-
ци је ха ре ма и по је ди них функ ци ја (цр ни ев-
нух, ре и сул ку таб). Као ва жна по ја ва ис так ну-
та је пр о фе си о на ли за ци ја би ро крат ске кла се 
и ства ра ње ути цај них ин те ре сних гру па ци-
ја (ин ти сап). На су прот би ро крат ској кла си 
ко ју су са да чи ни ле при до шли це (еcnebi), а не 
при пад ни ци кул ели те (они ко ји су из си сте-
ма дев шир ме), ста ја ла је уле ма као за тво рен 
слој, ко ји се вре ме ном де фи ни сао као ари сто-
кра ти ја. По себ на па жња обра ћа се на де фи-
ни са ње тзв. дру штве не тран сфор ма ци је, па-
ра ле ли зма ин сти ту ци ја, где ле ги тим ни пред-
став ни ци вла сти оста ју у сен ци, а ја вља ју се 
но ве струк ту ре мо ћи. Као при мер по сле ди це 
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тран сфор ма ци је ин сти ту ци ја ис ти че се рад 
Цар ске деф тер ха не и про блем пре ки да ња 
из ра де по пи сних деф те ра. Но ви по ре дак на-
стао из дру штве не транс фор ма ци је оспо ра-
ва ли су при пад ни ци кул ели те, ко ји ма је 
ус кра ће на ре ал на моћ. По ли тич ке бор бе но ве 
ели те за ва жне функ ци је уз по бу не кул гру-
па ци је због гу бит ка по ло жа ја за по сле ди цу 
су има ле свр га ва ње сул та на. Још јед на из ме-
на овог до ба од но си ла се на на пу шта ње рат не 
по ли ти ке, про ис те кле из иде о ло ги је га зе и 
по ја ве нео п ход но сти тех но ло шке мо дер ни-
за ци је, пра ће не отва ра њем ка спољ ним ути-
ца ји ма. Ау тор ис ти че да су се у скла ду с 
ра ни је ува жа ва ним те о ри ја ма сва ки су коб и 
по бу на де фи ни са ли као од го вор тра ди ци о-
на ли ста на ре форм ски по ду хват и уво ђе ње 
но во та ри ја од стра не ре фор ми ста, што за пра-
во ни је био слу чај, не го је би ла реч о по ли тич-
кој бор би раз ли чи тих ин ти са па. Оства ри ва-
ње ди пло мат ских кон та ка та ту ма чи се као 
пре у зи ма ње кон тро ле но ве ели те над пи та-
њем ра та, ра ди те жње да се обез бе ди мир и 
ус по ста ви про фе си о нал на ди пло мат ска слу-
жба. У окви ру под на сло ва „При ми тив ни по-
бу ње ни ци” (стр. 74–90) де фи ни ше се по сто-
ја ње не е фи ка сно сти кул вој них је ди ни ца, 
ре ал на вој на моћ не ре гу лар них тру па (бан-
ди ти са др жав ним ле ги ти ми те том) и об ли ци 
дру штве не тран сфор ма ци је ка рак те ри стич не 
за про вин ци ју. Ус по ста вља ње ил ти зам си сте-
ма као по ре ског си сте ма ка рак те ри стич ног 
за тран зи ци о ни пе ри од об ја шња ва се као уки-
да ње соп стве не по ре ске би ро кра ти је од стра-
не др жа ве и при ва ти зо ва ње за ку па по ре за. 
По себ но је ис так ну то ко је су струк ту ре чи-
ни ле ил ти зам ели ту (ја ни ча ри и спа хи је, а 
ка сни је и јер ли је), као и при ка зи ва ње ло кал-
них пред став ни ка (кне зо ва) као де ла по ре ске 
ели те. 

По гла вље на зва но „Струк ту ре” (стр. 
109–229) има дво ја ко зна че ње, од но си се на 
те о риј ски прин цип из град ње струк ту рал не 
ба зе и на струк ту ру Сме де рев ског сан џа ка у 
сми слу те ри то ри јал но-управ не ор га ни за ци је 
и де мо гра фи је. Те ри то ри јал но-управ на ор га-
ни за ци ја по сма тра се на осно ву иде је о де-
цен тра ли за ци ји вла сти, и у скла ду с тим на 
осно ву ана ли зе из во ра уо ча ва се про ме на 
кон тро ле цен тра над пе ри фе ри јом. Ка ко је 
ис так ну то, то ком по сма тра ног пе ри о да ни је 
из о ста ла ко му ни ка ци ја у окви ру би ро крат-
ских обра за ца, што по твр ђу је и по ве ћан број 
апе ла ци ја ко је су сти за ле Цар ском ди ва ну. 
Ов де је утвр ђе на про ме на си сте ма кла сич ног 

мо де ла у окви ру ко јих су ста ту сне про ме не 
кла сич них ин сти ту ци ја у тран зи ци ји на зва не 
Им пе ри јал но при ла го ђа ва ње. На ред но пи та ње 
ко је је ис тра жи ва но је сте по сто ја ње из ме на 
код прав ног де фи ни са ња ма њих ад ми ни стра-
тив но-те ри то ри јал них је ди ни ца (сан џак/ли ва). 
У фор мал но-прав ном сми слу тер мин се није 
ме њао али но ми нал но до ла зи до из ме не зна-
че ња. Про ме не су уо че не и код ин ге рен ци ја 
сан џак бе га, ко је су про ши ре не али као по сле-
ди ца ста па ња две функ ци је у јед ној лич но-
сти, ти ту ле сан џак бе га и му ха фи за Бе о град ске 
твр ђа ве. Ду жност и зна чај бе о град ског му-
ха фи за де фи ни са ла је Рад ми ла Трич ко вић, 
та ко да је ау тор у мо но гра фи ји под се тио на 
ау тор ки но ис тра жи ва ње и до пу нио га но вим 
на уч ним чи ње ни ца ма. Као јед но од ва жних 
пи та ња ис ти че се нор ма тив но по сто ја ње те-
ри то ри јал не по де ле сан џа ка на на хи је, као и 
про блем од ре ђи ва ња гра ни ца и уста но вља ва-
ња бро ја на хи ја. Ва жно је ис та ћи да су ис црп-
но ана ли зи ра ни по след њи по пи сни деф те ри 
у XVI II ве ку за Сме де рев ски сан џак, као и 
деф те ри џи зје, и упо ре ђе ни су са деф те ри ма 
из XV и XVI ве ка. Та ко се као за кљу чак из-
во ди фор мал но-прав но по сто ја ње гра ни ца 
на хи ја ко је су са ста но ви шта ло кал не тра ди-
ци је би ле ма ње зна чај не не го пот про сто ри 
ко ји су ста нов ни штву би ли опи пљи ви ји (ти-
мар, чи фтлик, кне жи на, се ла, за дру ге и ба шти-
не). Ка да је у пи та њу ор га ни за ци ја ка ди лу ка, 
из вор на до ку мен та су по твр ди ла већ по сто-
је ћи став у на у ци о по кла па њу те ри то ри ја 
ка за и на хи ја, али код над ле жно сти ка ди ја 
и на и ба уо че не су про ме не. У скла ду са тео-
риј ским опре де ље њем за де кон струк ци ју по-
сто је ћих на ра ти ва, ау тор оспо ра ва тер мин 
кне жин ска са мо у пра ва, због не по сто ја ња 
прав не под ло ге за ње го во фор му ли са ње. Ме-
ђу тим, да је се ве о ма ја сан при каз функ ци је 
кне за, и уло ге у хи је рар хиј ском лан цу по ре ске 
ад ми ни стра ци је. По ку ша но је де фи ни са ње 
де мо граф ске струк ту ре сан џа ка на осно ву 
деф те ра џи зје, али због не по сто ја ња од ре ђе-
них струк ту ра ста нов ни штва у деф те ри ма, 
од но сно због ис кљу чи ва ња из си сте ма опо ре-
зи ва ња кне зо ва/пре ми ћу ра, мар то ло за, али и 
свих оних ко ји су би ли си ро ма шни бе зе мља-
ши, над ни ча ри, којих је због про це са чи фтли-
че ња би ло мно го, ни је би ло мо гу ће ре кон стру-
и са ти тач ну де мо граф ску сли ку. Струк ту ре 
на се ља ко је се ја вља ју у деф те ри ма пре не-
се не су у рад уз де таљ ни ји опис гра до ва Бео-
гра да и Сме де ре ва (вер ска струк ту ра). Пи та-
њу раз во ја вој них утвр ђе ња ши ром Сан џа ка 



(па лан ки) по све ће на је ве ли ка па жња, правда-
нa чи ње ни цом да су мо дер ни гра до ви Ср би је 
на ста ли на осно ва ма па лан ки. Се о ска сре ди-
на би ла је од раз ве ли ких ми гра ци о них кре-
тања ко је је ау тор уо чио и на осно ву деф те-
ра, где се по ја вљу ју три ти па се о ских на се ља 
(се ла, ме зре – за пу сте ла се ла и ха ли је – упра-
жње на се ла). У окви ру под на сло ва „У прав-
ном си сте му Осман ског цар ства” (стр. 191–
206), ис ти че се већ по зна та али у исто ри о гра-
фи ји за не ма ре на чи ње ни ца о име ну Сан џа-
ка. На и ме, још пе де се тих го ди на осма ни ста 
Ха зим Ша ба но вић по ле ми сао је о по сто ја њу 
из ра за Бе о град ски па ша лук и томе шта је он 
за пра во пред ста вљао. Ау тор се од лу чу је за 
при хва та ње на зи ва Сме де рев ски сан џак, без 
об зи ра на уста ље ност тер ми на Бе о град ски 
па ша лук у на шој исто ри о гра фи ји, прав да ју ћи 
то из вор ном гра ђом у ко јој ниг де ни је на сло-
вље на зва нич на про ме на на зи ва про вин циј-
ске је ди ни це. Из ла га ње о прав ним пи та њи ма 
за по чи ње се уоп ште ним при ка зом осман ског 
прав ног си сте ма, од но сно ислам ског пра ва 
и ње го вог ту ма че ња у ви ду оби чај ног пра ва. 
Нај ва жни ји сег мент у окви ру овог под на сло-
ва мо но гра фи је је сте пи та ње по врат ка те ри-
то ри је сан џа ка под осман ску упра ву 1739. и 
по нов но ус по ста вља ње осман ске ад ми ни стра-
ци је, чи ја је по сле ди ца и по пис сан џа ка из 
1741. у ко јој се уо ча ва са свим дру га чи ји рас-
по ред ти ма ра и њи хо во усту па ње но вим ти-
мар ли ја ма. У по је ди ним под на сло ви ма из ло-
же ни су ре зул та ти ана ли зе деф те ра џи зје и 
де фи ни са на је основ на по ре ска је ди ни ца, та-
ко ђе су пре и спи та не раз ли ке тер ми на ба шти-
на и ку ћа (ha ne). Ве о ма зна ча јан је и сег мент 
у ко јем се да је при каз из но са по ре ске оп те-
ре ће но сти и раз ло га ко ји ути чу на ње го ву 
про мен љи вост. Ви си ну спа хиј ских да жби на 
са опо ре зо ва не зе мље би ло је те шко уо чи ти, 
ка ко је на ве де но, из раз ло га што је опу сте ле 
зе мље би ло све ви ше па су деф тер да ри уно-
си ли фик тив не ци фре, на осно ву сло бод не 
про це не квали те та зе мље. Зна чај кне зо ва на-
гла ше на је не ко ли ко пу та у ра ду, али по себ но 
је па жња усме ре на на њих при ли ком опи са 
про це са по пи си ва ња зе мље и при ку пља ња 
по ре за. Ау тор ука зу је да би бу ду ћи ис тра жи-
ва чи тре ба ло да обра те ве ћу па жњу при ли-
ком ис тра жи ва ња на ин сти ту ци ју кне за.

Ве о ма зна чај не де фи ни ци је из не се не 
су у окви ру по гла вља о „Вој ном уре ђе њу” 
(стр. 228–320) Сме де рев ског сан џа ка, с об зи-
ром на то да је по зна то ко ли ко су из ра жај не 
про ме не то ком тран зи ци о ног пе ри о да баш у 

овом сег мен ту уре ђе ња Цар ства. У окви ру 
ово га по гла вља де таљ но је при ка за на и про-
ме на ор га ни за ци је ти мар ско-спа хиј ског си-
сте ма, би ро крат ског си сте ма, дру штве них 
по де ла, с об зи ром на то да је све на ве де но уско 
по ве за но са пи та њем ефи ка сно сти вој ске кла-
сич ног мо де ла и да ва ња пред но сти дру гим, 
до та да ма ње зна чај ним вој ним фор ма ци ја ма. 
Око сни ца пи та ња вој не ор га ни за ци је је сте 
ве ћи зна чај ја ни чар ске вој ске не го спа хиј ске 
(у XVII ве ку) и пот пу но гу бље ње на зна ча ју 
вој ске кла сич ног мо де ла и да ва ња пред но сти 
ло кал ној вој сци (јер ли је) у XVI II ве ку. По-
себ но се ис ти че ва жност ти ту ле му ха фи за и 
сви те око му ха фи за. Ор га ни за ци ја ти ма ра и 
ње го ва функ ци ја у XVI II ве ку по се ду је од-
ре ђе не сег мен те под ло жне по ле ми ци. Ау тор 
ис ти че да ти мар ве ро ват но ни је по сто јао као 
про стор на це ли на не го као нов ча ни удео, па 
се ти ме прав да по ја ва ви ше при те жа ва о ца 
истог ти ма ра. Сма тра се та ко ђе да пред ви ђе-
на мо гућ ност уби ра ња при хо да са од ре ђе ног 
ти ма ра ни је од го ва ра ла ре ал ном ста њу. Ка да 
је у пи та њу струк ту ра ти ма ра, ис ти че се по-
сто ја ње ге о граф ске не по ве за но сти по се да, 
по ја ве пра зних ти ма ра, али и фор ми ра ње но-
вих од при до шлог ста нов ни штва. На осно ву 
до ку ме на та Бе о град ске ха зи не ре кон стру и-
сан је број утвр ђе ња и рас по ло жи ва по са да. 
Основ ни мо тив би ла је по тра га за бро јем јер-
ли ја, од но сно флук ту а ци ја бро ја у од ре ђе ном 
вре мен ском ин тер ва лу. Пи та ње ко је ау тор 
оста вља отво ре но, а ве за но је за јер ли је, од но-
си се на ре грут ску ба зу да ли су све јер ли је 
за и ста би ле са ло ка ла или су ре гру то ва ни из 
дру гих де ло ва Цар ства. Као из у зет но ва жан 
сег мент успе шне вој не ор га ни за ци је на во ди 
се ло ги сти ка, од но сно обез бе ђи ва ње ма те ри-
јал них сред ста ва ко ја се по сма тра ју кроз при-
ход и рас ход бу џет ске ин сти ту ци је – ха зи не. 
Ду жно сти му ха фи за и зна чај ње го ве сви те, с 
ци љем ис ти ца ња ње го вог зна ча ја, ау тор на-
гла ша ва ви ше пу та кроз на ра тив, али на ла зи 
за сход но да му ха фи зо ве слу жбе ни ке из дво-
ји у по се бан под на слов и де таљ ни је об ја сни. 
Ти ту ла му ха фи за као ко ман дан та твр ђа ве 
оп ста је од кла сич ног пе ри о да без из ме не ка да 
је у пи та њу ти ту ла, али се про ме не ја вља ју у 
ње го вој функ ци ји. Бе о град ски му ха физ по-
ред упра ве над Бе о град ском твр ђа вом до би ја 
про ши ре не вој не ин ге рен ци је над те ри то ри-
јом ши ром од сан џа ка, мух фи зи ма дру гих 
твр ђа ва и оста лим слу жбе ни ци ма. На осно ву 
из во ра де фи ни са на је ти ту ла му ха фи за као 
око сни ца управ но-вој не мо ћи на ло ка лу, ко ју 
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је имао уз лич но по ста вље не слу жбе ни ке 
(де лом ја ни ча ре, спа хи је и јер ли је).

По гла вље „Ин сти ту ци ја апе ла ци је” 
(стр. 321–370) ука зу је на по ве ћа но ак ти ви ра ње 
од ре ђе них, већ по сто је ћих си сте ма, у ви ду 
жал би по да ни ка цен трал ној вла сти (Цар ском 
ди ва ну). Раз лог по сто ја ња све ве ћег бро ја жал-
би са ло ка ла про на ла зи се у си сте му ус по ста-
ве ле ги ти ми те та са ме им пе ри је на ло ка лу у 
тре ну ци ма из ра же не де цен тра ли за ци је. По-
ред об ја шње ња по ступ ка жал бе, ау тор го во ри 
и о од го во ри ма Ди ва на, ко ји су до брим де лом 
пред ста вља ли од раз фо р ма ли зма. У окви ру 
фор му ла ци је жал бе по да ни ка уо ча ва ју се 
при пад ни ци обе дру штве не ка те го ри је, аске-
ра и ра је. Нај и стак ну ти ји при ме ри жал бе аске-
ра од но се се на про бле ме са ти ма ри ма, док 
су пред став ни ци ра је у жал бе уно си ли про-
блем ду га. Ис ти че се по ве ћа ње бро ја жал би, 
иа ко је од го вор био ше мат ски и без из ра же-
ног пре о кре та у ви ду ре ше ња, као вид да ва ња 
ле ги ти ми те та, а као при мер из но си се слу чај 
спа хи ја ко ји ма се по твр ђи ва ло за кон ско пра-
во на по се де иа ко ни је би ло еви дент но да ли 
су ти по се ди за и ста под њи хо вом упра вом 
или је у пи та њу узур па ци ја. Апе ла ци ја као 
вид по ли тич ке бор бе та ко ђе је по твр ђе на кроз 
адре си ра ње од го во ра на жал бе на ти ту лу му-
ха фи за Бе о град ске твр ђа ве. Као што је на ве-
де но, апе ла ци ја као по ли тич ка ини ци ја ти ва 
ја вља се и ме ђу при пад ни ци ма ра је и по сма-
тра се као по ли тич ка ини ци ја ти ва кне зо ва, 
ко ји су на тај на чин ис ти ца ли сво ју све зна-
чај ни ју уло гу у ло кал ном жи во ту и по сте пе-
но се из дво ји ли као до ми нант на по ли тич ка 
гру па ци ја у Сме де рев ском сан џа ку. 

При ли ком чи та ња мо но гра фи је уо ча-
ва мо ко ри шће ње на уч ног сти ла из ла га ња уз 
при ла го ђа ва ње по тре ба ма осма ни сти ке и 
из ра за нео п ход них за об ја шње ње од ре ђе них 
по ја ва. Ва жно је ука за ти на ко ри шће ње струч-
не тер ми но ло ги је уз аде кват на об ја шње ња, 
од но сно пре вод са осман ског на срп ски је зик. 

С ци љем ја сни јег при ка за струк ту ре из во ра, 
од но сно кључ них фор му ла ци ја за об ја шње-
ње од ре ђе не по ја ве, ау тор при бе га ва уво ђе њу 
ци та та тран сли те ра ци је осман ског је зи ка. 
Та бе лар ни при ка зи су не из о ста ван део ра-
до ва за сно ва них на по пи сним деф те ри ма и 
деф те ри ма џи зје, па се та ко и ов де да је по пис 
кне зо ва Сме де рев ског сан џа ка (стр. 145), 
струк ту ра ма ха ла ва ро ши Бе о град (стр. 157), 
пре глед на се ље них ме ста Сме де рев ског сан-
џа ка уз број ста нов ни ка су мар но и пре ма на-
се љи ма (стр. 171), спи сак свих за бе ле же них 
зе а ме та и ти ма ра у два по пи сна деф те ра (ТТD 
267, TTD 417, стр. 270), по пис утвр ђе ња и па-
лан ки уз рас по ред и број вој них ре до ва (стр. 
279). По ред на ве де ног уне се не су и кар те 
Сме де рев ског сан џа ка 1739–1788. са при ка-
зом гра ни ца на хи ја, као и кар та са при ка зом 
гра ни ца Ни шке на хи је, ко је је ау тор из ра дио 
на осно ву по да та ка из деф те ра. Ва жно је ис та-
ћи да су овом кар том пр ви пут пре ци зи ра не 
гра ни це Сан џа ка и про ме ње на до са да шња 
зна ња о ње го вој те ри то ри ји.

У мо но гра фи ји о Сме де рев ском сан џа-
ку ау тор је су ми рао на јед ном ме сту све про-
бле ме и иза зо ве ис тра жи ва ња осма ни сти ке 
тран зи ци о ног пе ри о да, те да ју ћи ре ше ња за 
ве ли ки део њих осве тлио пут бу ду ћим ис тра-
жи ва чи ма. По ред зна ча ја ко ји ова мо но гра фи-
ја има за ис тра жи ва ња на по љу осма ни сти ке, 
ве ли ки до при нос да ла је и у по гле ду ода би ра 
те о риј ског при сту па про у ча ва ња исто ри је. 
Ука за но је на зна чај ме то до ло ги је исто риј ске 
на у ке, као и на по тре бу да сва ком ис тра жи-
ва њу прет хо ди по ста вља ње те о риј ских окви-
ра. На осно ву све га на ве де ног, мо же се за кљу-
чи ти да мо но гра фи ја због за сно ва но сти на 
са вре ме ним на уч ним трен до ви ма и пре да ном 
ра ду на из вор ној гра ђи има из у зет ну вред ност 
и пред ста вља по ла зну осно ву за сва бу ду ћа 
ис тра жи ва ња тран зи ци о ног пе ри о да осман-
ске исто ри је. 

Мср Дра га на Ла зић Стој ко вић 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду 

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за исто ри ју

dra ga na.la zic.stoj ko vic@ff.uns.ac.rs
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UDC 82:929 Glušac V.(049.32)
UDC 012 Glušac V.(049.32)

ПРИ ЧА О БОР ЦУ ЗА ИСТИ НУ БО САН СКУ
(Зо ран Пе ја ши но вић, Ва со Глу шац. Од Са не до Се на та, Ма ти ца Срп ска –  

Дру штво чла но ва Ма ти це срп ске у Ре пу бли ци Срп ској, Ба ња Лу ка 2018, 265 стр.)

 

По чет ком XX ви је ка на исто риј ској 
сце ни Бо сне и Хер це го ви не по ја вио се пр ви 
на ра штај ви со ко о бра зо ва них Ср ба ко ји су у 
јав ни жи вот по кра ји на уни је ли но ву енер ги-
ју и прав це дру штве ног дје ло ва ња. Oни су 
као на род ни пр ва ци за ми је ни ли ста ри ју ге-
не ра ци ју срп ских тр го ва ца и све ште ни ка из 
вре ме на бор бе Ср ба за цр кве но-школ ску ауто-
но ми ју (1896–1905). Пр ви свјет ски рат оста-
вио je ду бо ке ожиљ ке на овом по ко ље њу. 
Ис так ну ти на ци о нал ни рад мно ге је од вео 
пред ау стро у гар ске су до ве и у там ни це, па 
ипак су по је дин ци из ме ђу два свјет ска ра та 
из ра сли у зна ме ни те умјет ни ке, на уч не рад-
ни ке, по ли тич ке и на род не пр ва ке. Ме ђу њи ма 
се на ла зи Ва со Глу шац (1. ав густ 1879 – 5. 
ок то бар 1954), про фе сор, на уч ник и на ци о-
нал ни дје лат ник. Срп ска исто ри о гра фи ја до 
да нас ни је се аде кват но оду жи ла Глу шцу, 
ње го вом бо га том јав ном и на уч ном ра ду, па 
је ши рој јав но сти остао не до вољ но по знат. 

Пре ма све му су де ћи, по ро ди ца Глу шац 
по ри је клом је из Ста ре Хер це го ви не. Ва со 
Глу шац је ро ђен у све ште нич кој ку ћи у Сла-
ти ни, три де се так ки ло ме та ра за пад но од Сан-

ског Мо ста. Основ ну шко лу по ха ђао је у Ста-
ром Мај да ну, код углед ног срп ског све ште-
ни ка Ди о ни си ја Ма рин ко ви ћа, у јед ној од 
нај ста ри јих срп ских шко ла у Бо сни и Хер це-
го ви ни. Глу шац је гим на зи ју за вр шио у Са ра-
је ву, а сла ви сти ку на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Бе чу, гдје је 1905. го ди не док то ри рао с ра дом 
Вид До шен и ње го ва књи жев на де лат ност. 
Ра дио је као про фе сор и ди рек тор гим на зи-
ја у Ба њој Лу ци и Ту зли. То ком Пр вог свјет-
ског ра та су ђе но му је на Ве ле и здај нич ком 
про це су у Ба њој Лу ци (1915–1916). Глу шац 
је по за вр шет ку ра та био члан При вре ме ног 
на род ног пред став ни штва Кра ље ви не СХС, 
а од 1932. го ди не члан и се кре тар Се на та Кра-
ље ви не Ју го сла ви је. Пен зи о нер ске да не про-
вео је у Бе о гра ду, у ко јем је и пре ми нуо.

Осно ву мо но гра фи је Ва со Глу шац. Од 
Са не до Се на та пред ста вља ма ги стар ски рад 
ко ји је Зо ран Пе ја ши но вић од бра нио 2016. 
го ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ба њој 
Лу ци. Мо но гра фи ја је уте ме ље на на ра зно-
вр сној и бо га тој исто риј ској гра ђи, ме ђу ко-
јом се ис ти че за о став шти на Ва се Глу шца из 
Ар хи ва Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, 
гра ђа Ар хи ва Ју го сла ви је, Ар хи ва Ре пу бли ке 
Срп ске, Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске и Би блио-
те ке Ма ти це срп ске у Но вом Са ду. Дје ла Васе 
Глу шца та ко ђе пред ста вља ју исто риј ски из-
вор за овај рад и има ју пр во ра зре дан зна ча ја 
за пор трет са мог ау то ра. Од по себ ног зна ча ја 
би ла су лич на до ку мен та Ва се Глу шца ко ја 
су ау то ру усту пи ли Глу шче ви по том ци из 
Бе о гра да. Исто риј ску гра ђу на до пу ња ва им-
по зан тан број мо но гра фи ја, рас пра ва, чла-
на ка, се риј ских пу бли ка ци ја и но вин ских 
тек сто ва.

Ау тор се од лу чио да мо но гра фи ју по-
ди је ли у ви ше ра зу мљи вих те мат ских цје ли-
на ко је пра те Глу шчев при ват ни, по ро дич ни 
и јав ни жи вот, на уч ни, струч ни рад и дру-
штве ни ан га жман. По себ ну ври јед ност мо но-
гра фи ји да је би бли о гра фи ја свих Глу шче вих 
по зна тих ра до ва. У на уч ним кру го ви ма Глу-
шац је пре вас ход но по знат као ту мач „цр кве 
бо сан ске” док је о ње го вим оста лим дје ли ма 
ма ло пи са но. Пи та њем „цр кве бо сан ске” Глу-
шац се ин тен зив ни је по чео ба ви ти по сли је 
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1905. го ди не, ка да је по чео ра ди ти у ба њо луч-
кој гим на зи ји, на во де ћи на јед ном мје сту ка ко 
су за блу де о „цр кви бо сан ској” узе ле ма ха и 
чак се уко ри је ни ле у уџ бе ни ци ма исто ри је. 
Већ сво јим пр вим ра дом Бо сна и Хер це го ви на 
срп ске зе мље су по кр ви и је зи ку, ко ји је обја-
вљен 1908. го ди не, Глу шац се јав но сти пред-
ста вио као од луч ни про тив ник у том тре-
нут ку пре о вла да ва ју ћих ста во ва о „цр кви 
бо сан ској”. Ово пи та ње би ће то ком на ред них 
го ди на цен трал на те ма Глу шче вих ис тра жи-
ва ња, па та ко на ста ју: По ве ље Ма ти је Ни но-
сла ва, ба на бо сан ског и на род ност ње го вих 
по да ни ка (1912), Не ко ли ка пи та ња из про шло-
сти Бо сне и Хер це го ви не (1921), Сред њо ви је-
ков на „бо сан ска цр ква” би ла је пра во слав на 
(1924), На зив све ште них ли ца у пра во слав ној 
бо сан ској цр кви у сред њем ве ку (1939), Исти на 
о бо го ми ли ма (1945), Про блем бо го мил ства 
(1953) и дру ги ма ње по зна ти ра до ви по све-
ће ни исто риј ском фе но ме ну ко ји и да нас 
иза зи ва мно ге кон тро вер зе.

Зо ран Пе ја ши но вић нам скре ће па жњу 
и на дру ге, дје ли мич но за бо ра вље не Глу шче-
ве ра до ве, нај ви ше оне ко ји се од но се на ње-
го вог са вре ме ни ка и ку ма Пе тра Ко чи ћа. Њи-
хо во при ја тељ ство ро ди ло се још у ври је ме 
шко ло ва ња у са ра јев ској гим на зи ји, а Глу шац 
је то ком жи во та на пи сао пет и пост хум но 
је дан рад о Ко чи ћу. Сту ди ја Пе тар Ко чић. 
Жи вот и рад ви ше од шест де це ни ја би ла је 
не по зна та јав но сти, а об ја вио је 2017. го ди не 
упра во Зо ран Пе ја ши но вић. Глу шац је ау тор 
ври јед не књи ге о још јед ном са вре ме ни ку, 
углед ном књи жев ном кри ти ча ру Јо ва ну 
Скер ли ћу, за ко ју Пе ја ши но вић на во ди да је 
има ла из у зе тан од јек у оно вре ме ној струч ној 

па и ши рој јав но сти. Пе ја ши но вић нам ујед но 
скре ће па жњу и на Глу шчев рад о зна ме ни том 
Ва си Пе ла ги ћу. И не ки дру ги, нео бја вље ни 
ру ко пи си из Глу шче ве за о став шти не, ука-
зу ју да се ра ди о ис тра жи ва чу ра зно вр сних 
на уч них ин те ре со ва ња и ши ро ког обра зо ва-
ња, на ро чи то они ко ји се ти чу стра да ња срп-
ског на ро да у раз до бљу Дру гог свјет ског ра та 
на про сто ру НДХ. 

Пи са ње би о гра фи ја је дан је од нај сло-
же ни јих исто ри о граф ских жа нр о ва, јер уз 
те мељ но по зна ва ње ли ка и дје ла осо бе ко ја 
пред ста вља пред мет ис тра жи ва ња, ау тор мора 
до бро по зна ва ти дру штве но-по ли тич ке ка-
рак те ри сти ке вре ме на у ко јем је та лич ност 
жи вје ла и ства ра ла. Зо ран Пе ја ши но вић је ове 
пре пре ке успје шно са вла дао. Хва ле је ври је-
дан ау то ров стил пи са ња ко ји уве ли ко од у дара 
од уо би ча је ног су хо пар ног исто ри о граф ског 
из ла га ња, већ у се би са др жи умјет нич ке еле-
мен те ко ји др же па жњу чи та ла ца. Атрак ти ван 
гра фич ки ди зајн с мно штвом за ни мљи вих фо-
то гра фи ја и илу стра ци ја, упот пу ња ва ју са-
свим по зи тив ну сли ку ове мо но гра фи је.

Ва со Глу шац је нео бич но ври јед на и за-
ни мљи ва исто риј ска лич ност ко ја је сти ца-
јем окол но сти и не ма ра ста ри јих ге не ра ци ја 
исто ри ча ра оста ла не за слу же но скрај ну та. 
Зо ран Пе ја ши но вић ис пра вља по ме ну ту гре-
шку и из но ва се по твр ђу је као је дан од нај-
те мељ ни јих и нај плод ни јих ис тра жи ва ча 
про шло сти Бо сан ске Кра ји не, на ро чи то лич-
но сти ко је су у обла сти по ли ти ке, на у ке и 
кул ту ре оби ље жи ле овај про стор с кра ја XIX 
и по чет ка XX ви је ка.

Проф. др Бо ри во је Ми ло ше вић 
Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци

Фи ло зоф ски фа кул тет
bo ri vo je.mi lo se vic@ff.unibl.org 
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UDC 32:929 Ciano G.(049.32)

БИ О ГРА ФИ ЈА ПРО ФИ ЊЕ НОГ ФА ШИ СТЕ
(Eugenio di Ri en zo, Ci a no. Vi ta pub bli ca e pri va ta del “ge ne ro di re gi me”  

nell’Ita lia del Ven ten nio ne ro, Sa ler no Edi tri ce, Ro ma 2018, pp. 700)
[Е. ди Ри ен цо, Ћа но. Јав ни и при ват ни жи вот „ре жим ског зе та” Ита ли је  

то ком цр них два де сет го ди на, Са лер но еди три че, Рим 2018, 700 стр.]

Пи са ње би о гра фи је за исто ри ча ра ни ка-
да ни је лак за да так јер тај по сао у се бе укљу-
чу је при ме ну раз ли чи те ме то до ло ги је, спо соб-
ност за уо ча ва ње де та ља и ши ро ку пер спек-
ти ву, на ро чи то ка да jе реч о јед ној лич но сти 
око чи је се суд би не вр те ра зни пре суд ни до-
га ђа ји. Иде ја ита ли јан ског исто ри ча ра Еу ђе-
ни ја ди Ри ен ца (Eu ge nio di Ri en zo, рођ. 1952) 
да кроз кри тич ку, сту ди о зну ана ли зу јед ног 
на ра тив ног из во ра и кон тек ста ње го вог на-
стан ка про у чи и осве тли ма ње по зна те аспек-
те јед ног бур ног исто риј ског вре ме на, ка кво је 
би ло до ба фа ши зма у Ита ли ји (1922–1943/45), 
као и на ме ра да рас пр ши из ве сне не у те ме ље-
не, не и сти ни те сли ке и ми то ве отуд про изи-
шле, спа да ју у хра бар и зна ча јан до при нос 
исто риј ској на у ци. Реч је о Днев ни ку (Di a rio) 
ита ли јан ског гро фа, по ли ти ча ра и ми ни стра 
спољ них по сло ва Ита ли је (1937–1943) Га ле а ца 
Ћа на (Ga le az zo Ci a no) (1903–1944), чи ји је жи-
вот ни пут об ра дио и бо га том до ку мен та ци-
јом из ру ских, не мач ких, фран цу ских и бри-
тан ских ар хи ва пот кре пио Ди Ри ен цо у књи зи 

под на сло вом: Ћа но. Јав ни и при ват ни жи вот 
„ре жим ског зе та” Ита ли је то ком цр них 
два де сет го ди на.

Основ на иде ја од ко је је Ди Ри ен цо по-
шао у свом ис тра жи ва њу би ла је на ме ра да 
се ис пи та у ко јој ме ри је Днев ник Га ле а ца 
Ћа на, с об зи ром на не за о би ла зну ко ли чи ну 
ау то су ге сти је, све сног при кри ва ња и ме мо ар-
ског са мо о прав да ва ња ко јим оби лу је, ау тен-
ти чан и ва ли дан до ку мент, од но сно, ко ли ко 
вер но, исти ни то и објек тив но при ка зу је, опи-
су је и пре при ча ва до га ђа је и ве сти из вре ме-
на у ко ме је на стао и на ко је се од но си. Ћа но 
у Днев ни ку ис ти че, при мар но, сво је су прот-
ста вља ње Му со ли ни је вој агре сив ној спољ ној 
по ли ти ци, од ра та у Ери тре ји до ра та у Грч-
кој, ко је пак ка ко Ди Ри ен цо по ка зу је, не ма 
зна чај ни је упо ри ште у ар хив ским до ку мен-
ти ма и ме мо ар ској гра ђи са вре ме ни ка. У уво-
ду под на сло вом О јед ној ита ли јан ској исто-
ри ји и јед ном не по у зда ном днев ни ку (Di una 
sto ria ita li a na e di un di a rio in fe de le) Ди Ри ен-
цо упо ре ђу је „ре а ли стич ка” и „сум њом” про-
же та ту ма че ња Днев ни ка из ве сног бро ја Ћа-
но вих са вре ме ни ка. Ме ђу тим љу ди ма би ли 
су Ди но Гран ди, Јо а хим фон Ри бен троп, Ђо-
ва ни Ан сал до, Га е та но Сал ве ми ни, Де Ве ки. 
У свим по гла вљи ма књи ге ути сци са вре ме-
ни ка о Ћа но вом ка рак те ру бри жљи во су са-
ку пље ни ка ко би се до би ла што це ло ви ти ја 
сли ка. Као пр ви до каз не по у зда но сти ау тор 
ис ти че да Га ле а цов Днев ник не го во ри ни шта 
о тај ном пла ну др жав ног уда ра про тив кра-
ља Ви то ри ја Ема ну е ла III, с про ле ћа 1938, у 
ко је је био уме шан ње гов отац. За ни мљи во је 
да је Ум бер то II, пре сто ло на след ник, у ин тер-
вјуу да том 1963. твр дио да је Га ле а цо од био 
1940. по зив ми ни стра Пје тра Да ква ро неа да 
уче ству је у са зи ва њу Ве ли ког фа ши стич ког 
ве ћа, ко је би се од у пр ло Ду чеу и ње го вој по-
ли ти ци ула ска у рат. 

У пр вом по гла вљу, “Il Del fi no di re gi me” 
(„На след ник ре жи ма”, 23–190) ау тор опи су је 
жи вот ни пут бу ду ћег ита ли јан ског ми ни стра 
и Му со ли ни је вог зе та: ње го во од ра ста ње, шко-
ло ва ње, не у спе шно на сто ја ње да по ста не 
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драм ски пи сац, успон на дру штве ној и по ли-
тич кој ле стви ци, пр ве ди пло мат ске ми си је 
у Бра зи лу и Ки ни. Зна чај на па жња по све ће на 
је Га ле а цо вом оцу, по мор ском офи ци ру Ко-
стан цу, ин спек то ру фло ти ле и ко ман дан ту 
Бу кар ске опе ра ци је 1918. го ди не на ау стриј-
ско бро до вље не да ле ко од Ри је ке, ка сни јем 
ути цај ном кон зер ва тив ном по ли ти ча ру, Му-
со ли ни је вом ми ни стру по ште и те ле гра фи је 
(од 1924), пред сед ни ку За ступ нич ког до ма 
(од 1934) и мо нар хи сти ко га ће Ду че име но-
ва ти сво јим на след ни ком, и без чи јег стро гог 
на чи на вас пи та ња де це ни је мо гу ће раз у ме-
ти Га ле а цо во од ра ста ње, ње го ву пр во бит ну 
не за ин те ре со ва ност за по ли ти ку, али ни сна-
жан осе ћај за по ста вље но сти и ис кљу че но сти 
из „то ка зби ва ња”. Упр кос ире ден ти стич ким 
иде ја ма и вој ним ус пе си ма, Ко стан цо је, оба-
вља ју ћи др жав не функ ци је, за јед но са си ном 
по спе ши вао си стем под ми ћи ва ња, не за ко ни-
тих кон це си ја, не по ти зам. Ве шти на при ла-
го ђа ва ња, по ти снут осе ћај од ба че но сти али 
ви дљи ва по пу стљи вост омо гу ћи ли су Га ле-
а цу вр то глав успон у ди пло мат ској и по ли-
тич кој ка ри је ри: нај пре као ви це кон зула у 
Рио де Жа не и ру (1926), за тим, по скла па њу 
бра ка са Едом Му со ли ни, и ге не рал ног кон-
зу ла у Шан га ју (1930), да би 1935. по стао ми-
ни стар за штам пу и про па ган ду. Ве ли ка па-
жња по све ће на је и нај у жем кру гу Ћа но вих 
са рад ни ка: Фи ли пу Ан фу су (ка сни јем ам ба-
са до ру Ре пу бли ке Са ло у Бер ли ну), Бла ску 
Лан ци и Мар че лу ди Дра гу (ше фу осо бља у 
Ми ни стар ству ино стра них по сло ва). 

Дру го по гла вље, “La Gran de Scac chi e ra” 
(„Ве ли ка ша хов ска игра”, 191–403), опи су је 
Ћа но во на сто ја ње да Ита ли ји обез бе ди ши-
ро ки ма не вар у спољ ној по ли ти ци, без зна-
чај ни је кон тро ле или при ти ска Тре ћег рај ха, 
у пе ри о ду 1937–1941. Ћа но ва иде ја била је да 
Ита ли ја скло пи што по вољ ни је ме ђу на род не 
спо ра зу ме с Ма ђар ском, Грч ком, Ју го сла ви-
јом, Ру му ни јом, Пољ ском, Ал ба ни јом, ка ко 
би ство ри ла при род ну про тив те жу Бер ли ну, 
тзв. „ду нав ско-бал кан ски” блок, ан ти со вјет-
ски и ан ти не мач ки. Осим то га, Ћа но је охра-
бри вао се па ра ти зам ал бан ског ста нов ни штва 
на Ко со ву и ства ра ње Ве ли ке Ал ба ни је, у кон-
тек сту ши ро ке по др шке по ли тич ком одва ја-
њу му сли ма на на Бли ском ис то ку и Афри ци 
од Ве ли ке Бри та ни је. Па жња је по све ће на на-
сто ја њи ма да се скло пе што по вољ ни ји спо-
ра зу ми са Бри та ни јом, као глав ним кон ку-
рен том Ита ли је у Сре до зем ном мо ру, у ко јој 
су Ћа но и Ди но Гран ди од и гра ли зна чај ну 

уло гу. Пре пре ка скла па њу це ло ви тих спо ра-
зу ма би ло је то што је Ита ли ја ин си сти ра ла 
на то ме да јој се обез бе ди и при зна при мат 
у Афри ци (нај ви ше у се вер ној), Су ец ком ка-
на лу, остр ви ма на Ме ди те ра ну. Ди Риен цо 
ис ти че па сив ност ко јом је Ћа но омо гу ћио 
скла па ње спо ра зу ма Ита ли је са Не мач ком 
22. ма ја 1939. го ди не, упр кос мно гим све до-
чан стви ма о ње го вој гер ма но фо би ји и кри-
тич ком од но су пре ма „тр ча њу у Хи тле ров 
за гр љај”. Пра те ћи ар хив ску гра ђу и се ћа ња 
про та го ни ста ита ли јан ског по ли тич ког жи-
во та тог вре ме на, по пут Гран ди ја, Фран соа-
-Пон сеа, Сам не ра Вел са и мно гих дру гих, 
ау тор ис ти че да ни ка да ни је по сто ја ла су-
штин ска опреч ност или не сла га ње у до но ше-
њу од лу ка из ме ђу зе та и та ста, упр кос то ме 
што су пр вог ка рак те ри са ле „сно би стич ке 
ан гло фил ске скло но сти”, а дру гог „пле беј ски 
ан гло фоб ски ани мо зи тет”. Ћа но је у Днев ни-
ку по ку шао да ума њи сво ју од го вор ност за 
вој ну ка та стро фу Ита ли је у Грч кој, али, пре ма 
ми шље њу ау то ра, уза луд но, јер до ку мен ти 
(по пут пре пи ске с Гра ци јем) го во ре да је лич-
но из да вао ди рек ти ве ко је ни су има ле за циљ 
сма њи ва ње рат них опе ра ци ја. Дру го је пак 
пи та ње у ко јој ме ри је имао сло бо ду де ло ва-
ња у од но су на Ду чеа. О не ким до га ђа ји ма 
ћу ти, као што је бом бар до ва ње Ђе но ве 9. фе-
бру а ра 1941. По сле апри ла 1941. рас кид са 
Ду че ом по ста је ду бљи и озбиљ ни ји. 

По след ње по гла вље, “Il Tal leyrand del 
fa sci smo 1941–1944.” („Та ље ран фа ши зма 1941 
–1944.”, 403–595), ра све тља ва по след њих не-
ко ли ко го ди на и ме се ци Ћа но вог жи во та, 
ње го во ис ку ство као ам ба са до ра при Све тој 
Сто ли ци, за тим бек ство из Ита ли је, хап ше ње 
у Не мач кој и ли ша ва ње сло бо де у Ре пу бли-
ци Са ло, где је у Ве ро ни био је дан од глав но-
оп ту же них у про це су чи ји је ис ход до вео до 
ње го вог стре ља ња. Ди Ри ен цо об ја шња ва 
рев но сно про тив реч но сти због ко јих је Ћа но 
упао у про бле ме, ко ји ће до ве сти до Му со ли-
ни је вог свр га ва ња 25. ју ла 1943. Ау тор ис ти-
че све до чан ства по је ди них са вре ме ни ка о 
Ћа но вом све сном ма ни пу ли са њу јав но сти 
сво јим ин си сти ра њем, у Днев ни ку, на сво јим 
на сто ја њи ма да за кљу чи мир по сва ку це ну. 
Па жња је по све ће на и Ћа но вом на сто ја њу да 
се огра ди од Му со ли ни ја, што про тив ре чи 
оно ме што је го во рио сво јим са вре ме ни ци ма 
(на при мер, Ђо ва нију Ан сал ду, или Ру ђе ру 
Зан гран дију, лич ном при ја те љу Му со ли ни-
је вог си на Ви то ри ја и но ви на ру ли ста Po po lo 
dell’ Ita lia) да Му со ли ни ју при па да ап со лут но 



155

пр вен ство у од лу чи ва њу у свим пи та њи ма 
спољ не по ли ти ке, и да је ње го ва ду жност да 
се то ме по ви ну је увек, дру гим ре чи ма да је 
Ћа но са мо же лео пре кид ра та, али не и по ли-
тич ко од стра њи ва ње та ста. Ау тор ис пи ту је 
узро ке ко ји су до ве ли до уда ље ња та ста и зе та, 
као и од нос Еде Му со ли ни пре ма мај ци до ни 
Ра ке ли. 

Ва ља ис та ћи да је по след ње по гла вље 
де ли мич но по све ће но и суд би ни Днев ни ка, 
од но сно окол но сти ма ко је су до ве ли до то га 
да Еда Му со ли ни про да ау тор ска пра ва на њи-
хо во об ја вљи ва ње Аме ри кан ци ма. За ни мљи-
во је да Ди Ри ен цо на во ди Ри бен тро по ву из-
ја ву да су по сто ја ле две вр сте Днев ни ка, јед на 
исти ни та, ис прав на и „ком про ми ту ју ћа”, 
ко ју је Ћа но уни штио, и дру га ко ју је мо ди фи-
ко вао и уна пред при пре мио за штам па ње у 
слу ча ју не ке не во ље. Ва ти кан ска и не мач ка 
оба ве штај на слу жба у то ку 1944. же ле ле су 
да до ђу у по сед Днев ни ка, али је он на кра ју 
об ја вљен та ко што је Еда Му со ли ни ау тор-
ска пра ва на Днев ник про да ла Аме ри кан ци ма 
(Ален Да лес, ди рек тор Кан це ла ри је за стра-
те шке услу ге, оба ве штај не слу жбе САД то ком 
Дру гог свет ског ра та, пре те че ЦИА-е, утвр дио 
је да су по је ди ни ме се ци из 1941. из до ку мен-
та из бри са ни, ка ко не би ком про ми то ва ли 
му жа и по ро ди цу).

По свом нео бич ном по на ша њу, ори ги-
нал ним иде ја ма, угла ђе ним ма ни ри ма, спо-
соб но сти за ра ци о нал но про су ђи ва ње до га-
ђа ја, ве шти ни при ла го ђа ва ња и „до па дљи-
во сти”, као и ре ла тив но бо га том жи вот ном 
ис ку ству Галеацо Ћано се раз ли ко вао од мно-
гих ита ли јан ских фа ши стич ких функ ци о-
не ра, би ро кра та и по ли ти ча ра свог вре ме на. 
При ви ле го ван као Му со ли ни јев зет, че сто се 
жа лио на не до вољ ну ко ли чи ну раз у ме ва ња 
и по др шке ње го вог и свог окру же ња. У мла-
до сти је од би јао да но си уни фор му „цр них 
ко шу ља”, ди ве ћи се Му со ли ни ју и Ле њи ну, 
и не скри ва ју ћи отво ре ну ан ти па ти ју пре ма 
Нем ци ма. У сво јим ме мо а ри ма, Де Ве ки је 

твр дио да је „Га ле а цо у мла до сти био пун 
пред ра су да и да ле ко од фа ши стич ких иде ја 
ко је је, с об зи ром на функ ци је ко је је за у зи-
мао, тре ба ло да ис по ве да”. Огра ђу ју ћи се од 
ра ди кал них фа ши стич ких иде ја, кри ти ку-
ју ћи не мач ку спољ ну по ли ти ку, на ро чи то по-
сле де цем бра 1941, и тра же ћи пу те ве за „ми-
ро љу бив раз вој” европ ске ди пло ма ти је, он, 
ипак, ка ко Ди Ри ен цо ис ти че, ни је мо гао ни 
хтео да од у ста не од основ них по став ки ита-
ли јан ске им пе ри ја ли стич ке по ли ти ке и фа-
ши стич ке иде о ло ги је. Са њао је да по ста не 
гу вер нер Ал ба ни је и Ду че ов ле гал но иза-
бра ни на след ник, ко ји би у дух ита ли јан ског 
фа ши зма унео „све же ве тро ве” из за пад но-
е вроп ских др жа ва. Ати лио Та ма ро, ита ли јан-
ски ми ни стар у Фин ској и Швај цар ској (1929–
1943), али и Ђу зе пе Ба сти а ни ни, ви со ки ита-
ли јан ски офи цир, би ли су ме ђу они ма ко ји 
су твр ди ли да је Ћа нов Днев ник не по у здан 
из вор, ис ти чу ћи, при ме ра ра ди, као ла жну 
Ћа но ву на вод ну „од бој ност” пре ма пак ту са 
Тре ћим рај хом, у чи јем је пот пи си ва њу и скла-
па њу у Ми ла ну 1939. сâм уче ство вао. Кру го-
ви око Хи тле ра, као и сâм Хи тлер, Ћа на ни су 
во ле ли због ње го вих тај них ве за са са ве зни-
ци ма, од но сно на сто ја ња да за у ста ви уче шће 
Ита ли је на Ис точ ном фрон ту и скло пи се па-
рат ни мир са Бри тан ци ма и Аме ри кан ци ма, 
прет ход но им ну де ћи, као услов, про ме ну ре-
жи ма. Не дво сми сле ни до ка зи по сто је да је 
Ћа но уче ство вао у пла но ви ма скла па ња мира 
са ан гло а ме рич ким сна га ма, у по след њим ме-
се ци ма 1942. Тре ба на гла си ти да су Му со-
ли ни и Ћа но де ли ли слич не ста во ве у ве зи 
са од ви ја њем ра та. Али, страх од гу бље ња 
ап со лут не вла сти, иде ја да је мо гу ће очу ва ти 
фа ши стич ки ре жим и на кон ра та, ма ка кав 
ње гов ис ход био, те уве ре ње да по сто ји де-
ло ва ње „иза ле ђа” ко је се од ви ја без ње го вог 
зна ња и са гла сно сти, код та ста је вре ме ном 
пре ваг ну ло до те ме ре да је пот пу но за хла дио 
од но се са зе том. 

Мср Кон стан тин Дра гаш
Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ

Бе о град
kon stan tin.dra gas @bi.sa nu.ac .rs 
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Аустроугарска анексија 58, 64–65, 82, 141
Аустроугарска монархија 57–60, 62–66, 68, 

71–72, 77–78, 82, 84–87, 90, 109
Аустроугарска војска 84
Африка 154

Бабић, Александар 92–93
Баварска 29
Бајић, Григориј 73
Бакар (Bùccari) 154
Балеса, Сулејман, трговац (Balessa, Soliman) 

15
Балканско полуострво (Балкан) 9, 62–63, 119, 

141, 144
Балтимор 43
Бан, Матија 28
Банат 31
Бандобрански, Милан 146
Банија 110
Банкарство 69–108
Банкарске установе 69–108
Банковно командитно друштво (Осијек) 81
Banovac (лист) 86
Бановина Хрватска 95–96
Бања Лука 151–152
Бањолучка гимназија 152
Барбон, Ферди Хермес (Barbron, Ferdy Hermes) 
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Бартоловић, Антон 72
Бастиниани, Ђузепе (Giuseppe Bastianini) 155
Бах, Александар фон (Alexander Freiherr von 

Bach) 110, 112–113
Бахов апсолутизам 70
Бачић и друг (велетрговци, Јасеновац) 89
Бачка 31
Бачка епархија 142
Бачка жупанија 27
Бекић, Ђорђе Ст. 109–110, 113–115
Бекић, Теодор 110
Белајлић, Јован 91, 93, 95, 106
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Београдска (католичка) капела 142
Београдска опсерваторија 49
Београдска општина 89
Београдска римокатоличка заједница 142
Београдска тврђава 148–150
Београдска хазина 149
Београдски лицеј 48, 138
Београдски округ 52
Београдски пашалук 149
Бериша, Хатиџа 118
Беркет, Федерико (Berchet, Federico) 13
Берлин 10, 28, 154
Берлински конгрес 62, 76
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Библиографија радова (тзв. „Ослободилачка 
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Бијело Брдо (општина) 96
Билак, Владимир 48
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Бингулац, Никола 89
Биографије

Бекић, Ђорђе Ст. 110
Богдановић, Лазар 75
Глушац, Васо 151–152
Магдалена Переш-Вукановић 143
свештеници: Алмашки храм 146
Ћано, Галеацо 153–155

Бјанко, Фурио (Bianco, Furio) 19
Бјеловар 71, 87
Блиски исток 154
Бобота 101
Богдановић, Вучко С. 45–46, 48, 50, 54
Богдановић, Константин 137–140
Богдановић, Лазар (протојереј-ставрофор) 
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Богдановић, Љубица 106 
Богдановић, Милован 91
Богословија (Сремски Карловци) 74
Боерио, Ђузепе (Boerio, Giuseppe) 10, 12, 14, 
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Божић, Ђуро 88–89
Божић, Софија 91–92
Бозендорфер, Јосип (Bösendorfer) 73–74
Бојан (руско певачко друштво) 107

Болоња 10, 13
Борово 101
Босанац, Милан 80, 82
Босанска Дубица 106 
Босанска Крајина 152
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Васо Глушац (приказ књиге) 151–152
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Виница 78
Винковачка штедионица 71
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Војанин, Катица 107
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Војновић, Паја 89
Врањешевић, Душан 89
Вргинмост 97
Вршачки округ 27
Вуковар 71, 76, 83, 87, 89
Вуковарска штедионица 76
Вуковац, Стјепан 96
Вукосављевић, Сретен 50
Вуксан, Стеван 104, 106 
Вученовић, Паја 89 
Вучо, Никола 44
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Гласник Историјског друштва у Новом Саду 
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Глушац, Васо 151
Гоедикe, Норберт (Goedicke) 98
Голеш 123
Горњи град (Осијек) 73, 76, 80–81
Градска штедионица у Осијеку 103, 105

Градски Народни одбор (Осијек) 104
Градски трамвај (Осијек) 93
Градско веће (Осијек) 74
Грађа за историју српског покрета у Војво-

ди ни (1848–1849) 26
Грађевна заклада (Валпово) 107
Гранди, Дино (Dino Grandi) 153–154
Граф, Фридрих-Ханс (Graf, Hans-Friedrich) 43
Граци, Емануеле (Emanuele Grazzi) 154
Гренет, Метју (Grenet, Mathieu) 13 
Гробље Горњи град (Осијек) 95
Гробље у порти Алмашког храма 146
Грос, Мирјана (Gross) 70
Грубишић, А. 84
Грубишно Поље 71
Грчић, Бранислав 88–89, 106
Грчка 153–154
Гусле (српско певачко друштво, Осијек) 79, 

95, 103–104, 107

Д А̓квароне, Пјетро (Pietro d’Acquarone) 153
Давидовић, Димитрије 27
Далес, Ален (Allen Dulles) 155
Далматинска обала 10
Далмација 63, 67–68, 142
Даљ 79, 82–83, 97, 101, 105–107
Даљска општина 96
Даљска српска ратарска и занатлијска штеди-

оница 88
Даљска штедионица д. д. 71, 83, 97 
Дамаск 11
Дарда 89, 101
Дворнић, Петар 106
Де Димитри Литино, Франческо (de Dimitri 

Littino, Francesco) 11, 14
Де Ђали, Мурат, трговац (de Giali, Murat) 15
Дел Понте, Карла 129
Демаћи, Адем 119
Дефтери 147–149
Diario (Дневник, Г. Ћано) 153–155
Диклић, Јулка 106
Диклић, Славко 95, 106
Димитрије Петровић 106 
Димитријевић, Бранивој 98, 106
Димитријевић, Душан 106 
Димитријевић, Јован 88–89
Димитријевић, Милош 111
Димитријевић, Милутин 91, 93, 97, 104, 106– 

107
Димић,Жарко 109, 115, 157
Димовић, Данило 66–67
Димшић, Петронела 106 
Дјејанија скупштине народа Војводовине 
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Добровољачки дом (Осијек) 107
Добровољно ватрогасно друштво Осијек – 

Доњи град 78, 95
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Добровољно ватрогасно друштво Тења 107
Добровољно друштво руских жена (Осијек) 

107
Добротворна задруга „Српкиња” 103
Дожудић, Константин 89
Доњи град (Осијек) 69–70, 72, 73–74, 77–79, 

81, 85–86, 91–92, 98–99, 104, 107
Доњоградска банка д. д. (Осијек) 69, 98–100
Доњоградска штедионица (Осијек) 72, 74, 76
Доњоградско ватрогасно друштво Осијек 95
Допсин 101
Дошен, Вид 151
Драва 70, 87
Драгаш, Константин 155
Драго, Марчело ди 154
Драгоман (dragoman), тумач 14, 20–21
Драгоци, Али од пок. Хасана, трговац (Dra-

gozi, Allì q. Azzan) 19
Драч 20
Дреница 121
Државни архив (Осијек) 69
Државни архив у Венецији (Archivio di Stato 

di Venezia) passim
Државно равнатељство за господарску понову 

(НДХ) 97–98
Државноправни статус Војводине 25
Државопис Србије 48–49
Други светски рат 91, 95–96, 98, 100–101, 

106, 108, 114, 121, 145, 155
Друштво Срба занатлија (Осијек) 73–74
Друштво чланова Матице српске у Републи-

ци Српској 151
Дубровачка република 142–143
Дубровчани 143
Дунав 40, 90
Дучић, Јован 57

Ђајић, Божидар 92
Ђенова 10, 154
Ђере, Золтан 30
Ђовани (Giovanni) 21
Ђокић, Бојан Д. 118
Ђорђевић, Драгутин Б. 45–48, 50, 53–54
Ђорђевић, Душан 89
Ђорђевић, Јован 39
Ђорђевић, Коста Б. 45–46, 48, 50–54
Ђукић, Михајло 92
Ђукић, Смиљка 106 
Ђунис 52
Ђунисијевић, Ратомир 44
Ђурђев, Петар 145
Ђурђевић, Васо 103
Ђурђевић, Јован 87–89
Ђурић, Милутин 106

Европа 10–11, 29, 39, 41, 60, 72, 78–79, 138, 142
Екмечић, Милорад 28, 64
Енгелхардов млин (Осијек) 99

Енглеска 43, 138
Енциклопедија Новог Сада 73
Еперјеш 85
Ердељски католици 142
Ердоди (Erdödy) 78
Еритреја 153
Еткинс, Питер (Atkins, Peter) 43

Иберијско полуострво (Пиринејско п.) 
Ибрахим, трговац из Драча (Ebraim) 20
Ибрахим, трговац (Ibraim) 17, 20

Жбири (sbirri) 17, 20
Железничка станица (Осијек) 89
Живаковић Керже, Злата 79, 81
Живановић, Александар (прота, Осијек) 87, 

89, 95
Живановић, Јаков 28
Живановић, Светислав 104, 106 
Живковић, Јован 89
Живковић, Милутин 104, 106–107
Жидовско опскрбилиште „Дарови” (Осијек) 

95

Загреб 64, 66, 70–73, 77, 79, 81–82, 84–85, 87, 
89–90, 94, 96–97, 101, 103–105, 107

Задруга Срба занатлија (Осијек) 72
Задруга Срба занатлија Новосађана 73
Задужбина Олге и Стевана Николића 95
Зако, трговац (Zacho) 17, 20
Закон о кредитним и занатским задругама 

(1898) 71
Закон о општем попису људства и имовног 

ста ња у Србији 50
Закон о шумама 53
Замбелоти (zambelotti), врста тканине 19
Занатство 

Закон о кредитним и занатским задругама 
(1898) 71

Осијек 70–75, 77, 80, 87–88, 95, 102
Зангранди, Ђовани (Ruggero Zangrandi) 154
Занини, Андреа (Zannini, Andrea) 18
Зано Молини, Дервиш, трговац (Zanno Mo lini, 

Dervis) 18
Западна Европа 78
Западни Срем 71
Zapisnici grada Osijeka (С. Сршан) 73
Зах, Фрања 28
Зборник за историју Босне и Херцеговине 64
Зборник о Србима у Хрватској 71, 78
Зборник радова Правног факултета у Новом 

Саду 26, 53
Зебић, Олга 103, 106
Зеден, Валтер 141
Земаљска банка Хрватске 101, 103
Земаљска влада (Загреб) 73
Земаљска управа народних добара (Загреб) 100
Земун 28, 71, 73, 101, 106
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Земунска општина 30
Земунска штедионица 71
Зјани, Себастјано (Ziani, Sebastiano) 10–11
Змај Јовиној улици (Осијек) 75, 104
Зундхаусен, Холм (Sundhaussen, Holm) 54

Иван Томко Мрнавић 142
Игњатовић, Јаша 139
Идентитет (часопис) 97
Израелско госпојинско добротворно дру штво 

95
Илирија 142
Илић,Снежана 57, 68, 157–158
Инквизиција 142
Иноћентије XI (римски папа) 143
Иринеј Буловић 145
Исајловић, Јован 89
Истанбул 11, 13
Истина (лист) 66–67
Историјски архив (Нови Сад) 110
Историјски институт (Београд) 9, 23
Историјско друштво у Новом Саду (1927–

1941/2003) (М. Секулић) 110
Историографија 10, 117–135, 142, 144, 149, 151– 

152 
Библиографија радова о тзв. „ОВК“ 117–135

Источна Славонија 89
Источни фронт 155
Истра 63
Италија 10, 143, 153–155

Јавор (часопис) 77
Јагнић, Ђорђе 106
Јакшић, Владимир 48
Јанковић, Бранко 106 
Јанковић, Влада 73
Јанковић, Јован 73
Јанц, Наталија 49
Јасеновац 89
Јастребац 52
Јашари, Адем 119
Јевреји 16, 22, 70, 72, 95, 97, 107
Јекић, Јован М. 46, 48–51, 54
Јелачића, Ђура (гроф) 78
Јеловац, Милан 89
Јерков, Мирослав 40
Јерковић, Марин → видети: Марин Јерковић
Јоановић, Антоније 73
Јоановић, Стеван 85
Јоановићи (осјечка породица) 85 
Jovan i Milena Radivojević (П. Ковачевић) 96
Јовановић, Владо 106 
Јовановић, Драгутин М. 46–48
Јовановић, Јован Змај 85
Јовановић, Милорад 89
Јовановић, Немања 93, 106 
Јовановић, Слободан 137
Јовичић, Славко 81, 99

Јосип Краус (Krauss) и друг (асоцијација, Оси-
јек) 81

Јосиф Рајачић (патријарх) 25, 27–28, 30–31, 
37, 109–115

Јосифовић, Коста 89
Још један глас родољубца Србљима на скуп-

шти ни од 1. и на собору од 15. маја о. г. 32
Југоисточна Европа 142
Југославенска банка д. д. 90
Југославија 118
Јужна Угарска 25–26, 39, 70
Јужна Француска 10
Јужни Словени 62
Јукић, Лука 64
Јукић, Мирјана 104
Jutarnji list (Загреб) 84

Казарото, Антонио (Casarotto, Antonio) 19
Калаби, Донатела (Calabi, Donatella) 10
Календар Просвјета (Сарајево) 61
Кандијски рат 142
Капетан жбира (Capetan Grande) 18, 21
Карађорђева улица (Београд) 109
Карановац (Краљево) 48
Карло VI (немачки цар) 70
Карловачка митрополија 31, 78
Касаш, Александар 30
Католичка црква 60, 141
Кембриџ 10
Кескеновић, Лепосава 106
Кина 154
Кисић Колановић, Нада 97
Кишфалуба 89
Кишфалубац, Јакша 89
Кнежевина Србија 27–28, 36, 39–41
Кноп, Фердо (Ferdo Knop) 72
Ковачевић, П. 96
Ковачић, Давор 96
Ковјанић, Стеван 88–89, 106
Колар Димитријевић, Мира 72–73, 83, 90, 94
Колбах, Оскар (Oscar Kolbach) 106
Комисија за ратну добит (Осијек) 91, 101
Комисија за утврђивање ратне добити 101
Комора за трговину и обрт (Осијек) 91
Комунистичке партије Хрватске 104
Конгрегација 142–143
Конрад, Виктор (Conrad, Victor) 49
Константин Богдановић: 1811‒1854. (Љ. Кр-

кљуш) 137–140.
Константинопољ (и: Истанбул) 21 
Констејбл, Оливија Реми (Constable, Olivia 

Remie) 10, 16
Кончина, Енио (Concina, Ennio) 10–11
Копачево 101
Корпуска војна команда (Темишвар) 110–111
Косово 154
Косово и Метохија 117–119
Косовска Митровица 117, 135
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Костић, Миливој 89
Котарски Народни суд (Осијек) 101
Коцкар, Јован (адвокат) 83–85, 88–89
Кочић, Петар 152
Кошаре 119, 121, 124
Кошут, Лајош (Kossuth Lajos) 30, 63
Крагујевац 36, 48–49
Крајина, Занон/Зинел, трговац (Craina, Zanon/ 

Zinnel) 15
Краљ,Марија 43, 54, 158
Краљевина Југославија 69, 91, 94, 95–96, 100
Краљевина Србија 49–51, 58
Краљевина СХС 86–87, 91
Краљевини Хрватска, Славонија, Далмација 

71–72, 85
Крбавац, Констанца 104
Крварић, Камило 96
Кредити 73, 87, 101–102, 105
Кредитне установе 69–108
Крестић, Василије Ђ. 69, 72, 110, 137
Крестић, Петар В. 78, 82
Крижевци 78
Крист, Џорџ (Christ, Georg) 10
Кркљуш,Љубомирка 25–27, 29, 31–37, 40–

41, 137, 139–140, 158
Кроја, Мехмет, трговац (Cruja/Croggia, Me-

met) 15–16
Кроника Српске источ. правос. цркве Осечке 

1881. 73, 75, 86
Круљ, Душан 90, 92–93, 97–99, 103–104, 106– 

107
Кршић, Јован 59
Кујунџић, Богољуб 92
Кукес 125
Културбунд 98
Кућанчанин, Јован 89

Лаб 122
Лађевић, Лазар 101
Лазаревић, Василије 28
Лазић, Радивој 89
Лазић Стојковић, Драгана 146
Лајден 10
Латинска црква 143
Левант 10
Лењин, Владимир Иљич 155
Летопис Алмашког храма 145–146
Летопис срп. правосл. цркве осјечке храма 

Успе нија 99
Логор Славонска Пожега 98
Логор Цапраг (Сиска) 97
Лозница 48
Лондон 10–11, 58
Лопушина, Марко 118
Лукац, Фрањо 96
Луковић, Илија, трговац (Lucovich, Elia) 18
Лупријан, Карл-Ернст (Lupprian, Karl-Ernst) 10
Луција (Lucia) 21

Љетопис Српског културног друштва „Про-
свјета” (Загреб) 79, 84

Љубешић, Јован 73
Љушић, Радош 28

Мавродић, Георгије (Ђоко) 72–73 
Магистрат за трговину (Cinque savi alla mer-

canzia) passim
Мађари 28, 30, 33, 72, 109, 114
Мађарска 154
Мађарска војска 109
Мажуран, Иве 70
Мајданпек 48
Мајерхофер, Фердинанд 109–110, 112–114
Мајска скупштина 25, 28, 30–32, 39
Макарини, Антонио (Macarini, Antonio di 

Piero) 18
Максимовић, Милан 87, 89
Малаћ, Георгије 73
Малбаша, Марија 73 
Малта 21
Мамузић, Илија 70, 95
Манојловић, Радослав 109
Манчестер 44
Марин Јерковић 143
Маринковић, Гавра 73
Маринковић, Дионисије 151
Марковић, Ратко 29
Марковић, Светозар 73
Мартиновић, Лазар М. 53
Марчанска унија 143
Матија Нинослав 152
Матијевић, Владимир 78
Матица српска 25, 28, 41, 75, 79, 111, 137, 147, 

151
Мачај, Стеван 46, 48, 53
Мачек, Влатко 95
Медаковић, Данило 139–140
Медитеран 9–10, 154
Месаровић, Лука 72, 74–75
Мешовита грађа (часопис) 49
Мештровић, Иван 68
Мијатов, Миливој 141
Микетић, Урош Д. 117, 135, 158–159
Миладиновић, Душан 89
Миланковић, Душан 81, 89
Миланковић, Катица 106 
Миланковић, Милутин 80
Милано 13, 15, 155
Милановић, Јасмина 47
Милетић, Светозар 25, 27–28, 33–34, 39–41

Чланци Светозара Милетића 25, 33–34, 39
Општи сабор 33
заступници 33
Народна скупштина 33–34
Влада (средоточно министерство 34; на-

родно попечитељство 34)
Конгрес аустријских народа 34
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Миливојевић, Снежана 118
Милојевић, Милан 89, 91
Милош Обреновић 27, 138
Милошевић, Јозо 104
Милошевић, Слободан 118, 122, 130
Миљковић Катић, Бојана 49
Министарство народне привреде 47, 52
Министарство рада НР Србије 106
Министарство финансија (Хрватска) 47–48, 

102, 104
Министарство финансија ФНРЈ 69, 105
Минкела, Ђузепина (Minchella, Giuseppina) 21
Минтина, Олга 106 
Минхен 54
Миодраговић, Јован 44–46, 48
Митермајер, Карл Јозеф Антон (Carl Joseph 

Anton Mittermaier) 29
Михаило Обреновић 27, 139
Михајловић, Павле Паја 47
Михалџић, Стеван 89
Мишковић,Зоран 69, 79, 84, 108, 159
Мишковић, Лазар 88, 98–99
Мишковић, Милорад 74, 79, 85, 97–98
Мјесни комитет КПЈ Осијек 104
Млетачка република 142
Мoачанин, Јован 80–81, 84, 89, 91
Молнар, Антал 141
Моравска 53
Мостар 57–59, 90, 110
Мрнавић, Иван Томко → видети: Иван Том-

ко Мрнавић
Муачевић, Бранко 95
Муачевић, Васа 69, 77–82, 84, 86–87, 91–92
Муачевић, Владо 91
Муачевић, Војин 81–85
Муачевић, Ђорђе 91
Муачевић, Милан 95
Муачевић, Паја 79–81
Музеј Славоније (Осијек) 89
Муслимани 9, 11–22, 57–62, 65–68

односи Срба, Хрвата и муслимана у БиХ 
почетком XX века 57–68

трговци муслимани 9, 11–22
Мусолини, Бенито 153–155
Мусолини, Виторио 154
Мусолини, Еда 154–155
Мусолини, Ракела (Rachele Mussolini Guidi) 

155
Мустафа, Рустем 119
Мучалов, Симо 80

Надаљ 28
Надзорник (управник) фондака за муслиман-

ске трговце (custode) 14–15, 20
Намеснички устав 36
Народ (лист) 57–68
Народна банка Краљевине Југославије 93, 

95–98, 105, 107

Народна библиотека Албаније 117–118
Народна Република Србија 106
Народна Репулика Хрватска 102 
Народна скупштина 32–34
Народни депутирци 32
Народни конгрес 30–31
Народни одбор Осијек 101–102, 105
Народни сабор 30–31
Народно представништво (сабор, конгрес) 

30–31
Народно-црквени сабори 25, 29–32
НАТО 119
Недељковић, Константин 73
Недељковић, Милан 48
Независна Држава Хрватска (НДХ) 69, 96–97, 

99, 104, 152
Немачка 10, 96, 154
Немачко-банатски пук 30
Немци 72, 92, 97, 100, 114
Ненадовић, Јован 106
Неродимље 127 
Неф, Џон Улрих (Nef, John Ulric) 44 
Нешковић, Јован 72
Николић, Василије (Осијек) 70
Николић, Исидор Србоградски 27
Николић, Јован (протојереј-ставрофор) 91, 93, 

97, 104
Николић, Љубомир 46–47
Николић, Олга 95
Николић, Славко 89
Николић, Стеван 95
Нова Градишка 71, 83
Новаковић, Игњат 89, 101
Нови Пазар 143
Нови Сад 26–31, 36, 40–41, 53, 57, 73, 75, 101, 

106, 110, 137, 145–147, 150–151, 157–158, 181
Нови Србобран 77
Новосадска рација 142
Новосадске српске општине 30
Новчани дневник Српско православне цркве-

не општне у Осеку 82

Њемачка штедионица 76
Њу Хејвен 10
Њујорк 43

Обртнички збор (Осијек) 89
Одабрани извори из правне историје српског 

народа (Љ. Кркљуш) 36
Одбор за ликвидацију Српске штедионице 

д. д. (Осијек) 91
Одјел за новчарска подузећа (Загреб) 102
Одјел за финансије (Народни одбор Осијек) 

104–105
Окружни Народни одбор (Осијек) 100, 102
Окучани 71, 83
Осиечна Доњоградска штедионица и заложни 

завод 72
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Осијек 69–70, 72–77, 78–87, 89–93, 95–96, 
98–102, 104–105, 107–108
банкарство 69–108
ватрогасно друштво (Доњи град) 78, 95
занатство 70–75, 77, 80, 87–88, 95, 102
НДХ 69, 96–97, 99, 104
Светоуспенска црква 70
Срби у Осијеку 69–108
Српска штедионица 69–108
финансије 69–108

Osječka bibliografija 73
Осјечка љеваоница жељеза и стројева (Оси-

јек) 83, 97, 105–106
Осјечка српска црквена и културна баштина 

(трибина, Осијек, 4. мај 2003) 85
Осјечка шећерана 105–106
Осјечка штедионица 72
Osječki zbornik 70, 72–73, 84
Осјечки котар 95
Осјечко подручје 91
Осјечко поље 70
Осман (Osman), трговац 20
Османистика 147, 150
Османско царство 21, 43, 49, 141–144, 147–150

Павле V (римски папа) 142
Павловић, Лазар 104, 106
Павловић, Мирослав 147
Пакрац 71, 83, 87, 106
Пал, Тибор 30
Паланка 48
Pandocheion 9
Панишић, Милан 89, 91, 93, 106
Панчево 110
Париз 58, 139
Партизан (шећерана, Осијек) 106
Partizansko ljetovanje, Hrvatska i Srbi 1945–

1950. (Ч. Вишњић) 103
Патковић, Лука 106 
Патковић, Миленко 77
Патријаршијско добро (Даљ) 79
Патријаршијско митрополијски архив (Ср. 

Карловци) 110
Паштрик 120
Педани, Марија Пиа (Pedani, Maria Pia) 11–15, 

19, 21
Пејашиновић, Зоран 151
Пелагић, Васа 152
Пензиони фонд (Српска штедионица, Оси јек) 

83–94, 103
Пеовић,Србољуб 144
Переш Вуксановић, Магдалена 143
Периодика

Agramer Zeitung (лист) 79
Banovac (лист) 86
Glasnik arhiva Slavonije i Baranje 73
Гласник Друштва српске словесности 48
Гласник Историјског друштва у Новом 

Саду (часопис) 110

Зборник за историју Босне и Херцеговине 
64

Зборник о Србима у Хрватској 71, 78
Зборник радова Правног факултета у 

Новом Саду 26, 53
Идентитет (часопис) 97
Истина (лист) 66–67
Јавор (часопис) 77
Jutarnji list (Загреб) 84
Летопис Алмашког храма 141
Летопис срп. правосл. цркве осјечке храма 

Успенија 99
Мешовита грађа (часопис) 49
Народ (лист) 57–68
Нови Србобран (лист) 77
Osječka bibliografija 73
Osječki zbornik 70, 72–73, 84
Пештанске новине (Pesti Hirlap) 30
Просвјета (лист) 58
Србобран (лист, Загреб) 57, 65–66, 68, 80, 89
Српска ријеч (лист) 58
Српске новине (лист) 49
Српски технички лист (часопис) 49
Статистика Краљевине Србије 49–51
Статистички годишњак Краљевине Срби-

је 50
Стража (лист) 74–75, 85, 87–89, 91–92
Scrinia Slavonica (часопис) 96
Тежак (часопис) 43
Fontes – izvori za hrvatsku povijest 104
Hirlap (лист) 30
Црква: Календар српске православне па-

три јаршије (часопис) 98
Časopis za suvremenu povijest (часопис) 97

Перлез 110
Петковић, Гордана 145
Петриња 32
Петроварадинска регимента 30
Петровић, Вукашин 46
Петровић, Димитрије 89, 91, 93
Петровић, Милутин 89
Петровић, Паја 80, 82
Петроград 58
Петронијевић, Аврам 27, 39
Пећинци 101
Пешта 30, 63, 65, 67, 77
Пештанске новине (Pesti Hirlap) 30
Пиза 10
Пијачка улица (Осијек) 75
Питрајх, Хајнрих фон (Heinrich Freiherr von 

Pitreich) 113
Пиштелић, Теодор 92–93
Пјетро Мазреку 142 
Плавшић, Никола Атанасијев 74
Плавшић, Чедомир 89
Плеин, Анка 106
Povijest osječkih udruga i klubova (С. Сршан) 85
Погановци 95, 101, 107
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Поглаварство општине Бијело Брдо 107
Подравље (насеље) 101
Подравска Слатина 71, 89
Познановић, Софроније 72–73
Појмови уставноправног карактера у доку-

ментима Срп. нар. покрета (1848/49) 25–29
Влада 25
депутирци 25, 32
законодавна и извршна власт 25
министри 25
Народна скупштина 25, 31–32
народни посланици 25, 32
народно-црквени сабори 25, 29, 32
попечитељи 25

Пољска 154
Помоћник надзорника фондака за мусли-

манске трговце (Sotto Custode) 20
Поповић, Александар 74–75, 79–83
Поповић, Алимпије 141
Поповић, Душан Ј. 29–30
Поповић, Милан 106 
Поповић, Стева 89
Поповић, Федор 89
Посавина 32
Поштанска угарска комерцијална банка (Оси-

јек) 81
Поштанска штедионица 98
Правна историја 137–140
Православни трговачки цех 70
Праг 90, 110
Праштало, Живојин 92, 106 
Праштало, Јован 106 
Прва осјечка штедионица 76
Прва хрватска штедионица (Загреб) 89
Први светски рат 59, 65, 72, 74, 82–87, 90–91, 

114, 151
Прво хрватско-славонско д. д. за индустрију 

шећера (Осијек) 79
Преглед (лист) 58, 61
Преглед историјата Архива САНУ у Ср. Кар-

ловцима (1949–2009) (Ж. Димић) 109
Прето, Паоло (Preto, Paolo) 13
Приватни архив протојереја-ставрофора Ла-

зара М. Мишковића 99
Привредна аграрна банка (Београд) 97, 105
Привредна банка д. д. (Осијек) 98
Привредник (Загреб) 72, 82
Призрен 143
Приморско-крајишка област 92
Приштина 117–118, 124–135
Проглас Ђ. Стратимировића и другова 26
Програм за устав Аустријске царевине 27
Продановић, Јаша 28
Проект Устава за Војводовину Србску (С. 

Радичевић) 34–35
Пројекти устава за Војводовину Србију (1848‒ 

1849) 27, 32–37
Прокопије Ивачковић (патријарх српски) 78

Просветни гласник (часопис) 49
Просвјета (часопис) 58
Прћиловица 46, 52
Пуховић, Милан 91, 106 
Пучка штедионица (Осијек) 81

Равид, Бењамин (Ravid, Benjamin) 16
Радановић, Бранко 95
Радановић, Душан 95
Радановић, Пајо 72, 79
Радановић, Панта 95
Радановић, Пера 75, 85
Радановић и компанија (Осијек) 89
Радивојевић, Глишо 75, 80–82
Радивојевић, Ђорђе 89
Радић, Ђорђе 92
Радичевић, Стефан 25, 27–29, 33–39, 41
Радишић, Григорије 146
Радовић, Марко 106 
Радонић, Јован 28
Радуловић, Ристо 57–68
Razvoj bankarstva na vukovarskom području 

(Владо Хорват) 76
Рајић, Јован 138–139
Рајнхард, Волфганг 141
Ракић, Лазар 28
Рамбује 120
Реална гимназија (Осијек) 77
Револуција (1848/49) → видети: Српски на-

род ни покрет
Резервни фонд (Српска штедионице д. д.) 

76–78, 81, 84–86, 91–94, 103, 107
Религија

Алмашка црква у Новом Саду 145–146
балкански католици 141–144
исламизација 143
Католичка црква 60–61, 65, 70, 141–144
уставноправни појмови и термини у доку-

ментима Српског покрета (1848/49) 25– 
26, 29–32, 35, 38–39

„црква босанска“ 151–152
Република Сало 154
Република Српска 151
Рибарска улица (Осијек) 81
Рибентроп, Јоахим фон 153, 155
Ригл, Макс (Max Riegl) 72
Риенцо, Еуђенио ди (Eugenio Di Rienzo) 153–155
Ризнић, Михаило С. 46, 52–53
Ријалто (Венеција) 10, 12–13
Ријалто (тржница, Венеција) 21
Ријека 154
Рим 11, 13, 21, 141–143, 153
Рио де Жанеиро 154
Ристић, Васо 92
Ристић, Јован 40
Робертс, Брајан (Roberts, Brian) 43
Робок, Алан (Robock, Alan) 43
Рокаи, Петер 30



170

Ротман, Ела Натали (Rothman, E. Natalie) 11–13, 
19, 21

Ружић, Димитрије М. 46, 54
Рукописно одељење Матице српске 79
Румуни 114
Рунић, Стеван 89
Руси 95, 107, 122
Русија 74, 110, 138
Руско женско добротворно друштво (Осијек) 

95
Руско певачко друштво „Бајан” 107

Сава (река) 40
Савез српских земљорадничких задруга 

(Аустро угарска) 72
Савињи, Фридрих Карл 139
Савић, Јулка 106 
Савић, Милош 73
Савић, Мићо 91, 93
Савић, Никола 104
Савић, Ранко 89
Савковић, Јован 30
Савска бановина 95
Сагредо, Агостино (Sagredo, Agostino) 13
Сајмонс, Јан (Simmons, Ian) 43
Салвемини, Гаетано 153
Самарџић, Момир 49, 53
Сан Ђакомо дел Орио (парохија, Венеција) 

17
Сан Матио (парохија) 12
Сан Секондо (острво, Венеција) 20
Сан Стае (парохија) 19
Сана (река) 151
Санди, Веторе (Sandi, Vettore) 21
Санкт Петербург 74
Сански Мост 151
Сарајево 58–63, 66, 92–93, 97, 105–106, 151
Сарајевска гимназија 152
Сванте, Аренијус (Svante August Arrhenius) 44
Светоуспенска црква (Доњи град, Осијек) 70, 

92
Седлаковић, Фердо 72
Секретаријат кредитне установе (Министар-

ство финансија ФНРЈ) 107
Секулић, Мита 110
Сенат (Senato) 11, 21
Сенсал (sensale) 12, 15, 17–21
Сентомаш → видети: Србобран
Сењак (Београд) 48
Септембарска скупштина 31
Симеуновић, Душан С. 49–53
Симоновић-Еремић 73
Синан (Sinan), трговац 20
Сириг 146
Сисак 97
Сицилија 10
Сједињене Америчке Државе 119, 155
Скадар 15, 18–20

Скерлић, Јован 152
Скупштина народа србског 32
Славенска банка д. д. (Загреб) 94
Славонија 31, 63, 69–73, 75, 79, 83–84, 86–87, 

89, 99
Славонска аграрна штедионица д. д. Осијек 

97, 104–105
Славонска комерцијална и ескомптна банка 76
Славонска Пожега 57, 71, 83
Славонска Пожега (логор) 98
Славонска средишња штедионица 76
Славонски Брод 71, 75, 83
Славонско господарско друштво (Осијек) 79
Слатина (код Санског Моста) 151
Слијепчевић, Перо 57, 59, 63
Словаци 79, 114
Словенија 63
Смедерево 148
Смедеревски санџак 147–150
Смештај за муслиманске трговце (passim)
Смоница (Метохија) 121
Соден, Јулиус фон (Julius von Soden) 29
Соколска жупа Осијек 95
Софија 143
Spadaccini 17, 20
Спасова, Даница 48
Спомен-плоча (Змај Јови Јовановићу, Доњи 

град, Осијек) 85
Spomenica osamdesetgodišnjem radu Do bro-

voljnog vatrogasnog društva Osijek – Donji 
grad 78

Срби 25–41, 68, 77–109
Архив Српског народног покрета (1848/49) 

109–114
Васо Глушац (БиХ) 151–152
Далмација 67
Косово и Метохија 117–119
Мостар 58
народно-црквени сабори 29–30
 односи Срба, Хрвата и муслимана у БиХ 

почетком XX века 57–68
Осијек 69–108
Срби-граничари 30
уставноправни појмови термини у до-

кументима Српског покрета (1848/49) 
25–41

финансијске организације (Осијек) 69–108
Хрватска 63–66, 69–108 

Srbi u Hrvatskoj 1918–1941, anotirana 
bibliografija (Ч. Вишњић, Загреб 2000) 85

Срби у Хрватској и југословенска држава 
1918–1929. (С. Божић) 91–92

Srbi u Hrvatskoj (Khuenovo doba) (М. Арту-
ковић)75

Србија 9, 27, 43–55, 62, 65, 82, 84–85, 97, 101, 
104, 143, 148, 158
дефорестација 43–45, 48–49, 51–55
индустрија 43–44
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клима 43–46, 48, 52, 54
метеоролошка служба 48–49
пољопривреда 43–55
пошумљавање 50–51
шумарство 43–55

Србобран 146
Србобран (лист, Загреб) 57, 65–66, 68, 80, 89
Србобран 1901–1914: Српско коло 1903–1914. 

(Ч. Вишњић) 77
Србска штедионица дионичарско друштво 

у Осиеку 80
Србски народни конгрес 30
Средишњи органи власти у Српској Војводо-

вини (1848‒1849) 26, 31
Средња Европа 79, 138, 143
Средња Хрватска 70, 78
Средњовековна Босна 141
Средоземно море (и Медитеран) 154
Срем 69, 71, 86
Сремска Митровица 89
Сремски Карловци 27, 30–32, 39, 74, 78, 109–

110, 112–115, 145, 157
Сремскокарловачка општина 30
Сретењски устав 27, 36, 40, 138
Српска академија наука и уметности 109
Српска банка (Загреб) 72, 77–79, 81, 87, 97, 105
Српска Војводовина 26–28, 31–40, 109–110, 

113, 139
Српска ђачка књижница 95
Српска женска добротворна задруга (Осијек) 

95, 107
Српска занатлијска и кредитна задруга (Оси-

јек) 73–74, 95, 107
Српска кредитна банка д. д. (Вуковар) 71, 83, 

89
Српска кредитна банка д. д. (Славонски Брод) 

71, 83, 88
Српска кредитна задруга (Нова Градишка) 

71
Српска кредитна задруга (Славонска Поже-

га) 71
Српска народна самостална странка 64–66
Српска народна штедионица д. д. (Грубиши-

но Поље) 71
Српска народно-црквена општина (Мостар) 

110
Српска општина у Пешти 30
Српска основна школа (Доњи град, Осијек) 

86
Српска патријаршија 142–143
Српска православна црква (Осијек) 104, 106
Српска православна црква (Погановци) 107
Српска православна црквена општина (Бели 

Манастир) 95
Српска православна црквена општина (Бије-

ло Брдо) 95
Српска православна црквена општина (Оси-

јек) 73, 82, 95, 107

Српска православна црквена општина (По-
гановци) 95

Српска православна црквена општина (Че-
пин) 107

Српска ријеч (лист) 58
Српска самостална странка (Осијек) 77
Српска трговачка академија 73
Српска централна банка д. д.  (Осијек) 87–90, 

91, 97–98, 103–105 
Српска централна привредна банка д. д. (Са-

рајево) 69, 92–93, 95, 97, 105
Српска читаоница (Доњи град) 74, 95, 104, 107
Српска штедионица д. д. (Винковци) 71, 83, 

88, 92
Српска штедионица д. д. (Војнић) 97
Српска штедионица д. д. (Вргинмост) 97
Српска штедионица д. д. (Нова Градишка) 

71, 83, 88
Српска штедионица д. д. (Окучани) 71, 83
Српска штедионица д. д. (Осијек) 72, 74–108
Српска штедионица д. д. (Пакрац) 71, 83
Српска штедионица д. д. (Слатина) 71
Српска штедионица д. д. (Товарник) 71
Српска штедионице д. д. (филијала Даљ) 82
Српске земљорадничке задруге 78
Српске новине 49
Српске школе (Мостар) 110
Српски биографски речники 75, 110
Српски дом (Доњи град, Осијек) 98–99, 103
Српски кредитни завод д. д. (Бјеловар) 71
Српски кредитни завод д. д. (Вуковар) 104–105
Српски кредитни завод д. д. (Славонска По-

жега) 83
Српски народни покрет (1848/49) 25–31, 

38–41, 70, 109–115, 137, 141–142
Српски просветни дом (Даљ) 91
Српски соко (Осијек) 79
Српски технички лист 49
Српски црвени крст 98
Српско културно друштво „Просвјета” (Под-

одбор Осијек) 108
Српско патријаршијско добро (Даљ) 107
Српско певачко друштво „Гусле” (Осијек) 

79, 95, 103–104, 107
Српско пољопривредно друштво 44, 52
Српско привредно друштво „Привредник” 

(Загреб) 82
Српско привредно друштво „Привредник” 

(Осијек) 82
Српско привредно друштво Привредник (1897 

–1918) (П. В. Крестић) 82 
Српско црквено певачко друштво „Свети Сава” 

103
Сршан, Стјепан 73, 76, 85
Сршкић, Милан 92
Стајић, Васа 41
Стаковић (браћа, трговци, Осијек) 95
Станковић, Јован 32
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Станковић, Урош 53
Стара Херцеговина 151
Старешине фондака за муслиманске трговце 

(vecchiardi) 14
Стари Мајдан (код Санског Моста) 151
Статистика Краљевине Србије 49–51
Статистички годишњак Краљевине Србије 

50
Статути Српске централне банке д. д. (Оси-

јек) 89
Стејић, Јован 32
Стјепановић, Алекса 93
Стојановић, Мара 106 
Стојановић, Никола 62
Стојачић, Коста 106
Стојковић, Александар 46–47
Стража (лист) 74–75, 85, 87–89, 91–92
Страјинић, Стеван 79–82
Страњаковић, Драгослав 28
Стратимировић, Ђорђе 26
Суботица 101
Судбени стол (Осијек) 76
Суецки канал 154
Сулејман, трговац (Soliman) 17, 20
Scrinia Slavonica (часопис) 96

Тадић, Увода 73
Тајчевић, Димитрије 72–73, 76
Тајчевић, Јован 72–73
Тамаро, Атилио (Attilio Tamaro) 155
Тамаш, Марко 89
Тасић, Ђорђе 26
Тачи, Хашим 119
Творница шећера „Партизан” 106
Тврђава (Осијек) 97
Тежак (часопис) 43
Темерин 141
Темишвар 109–111, 113–115
Тененти, Алберто (Tenenti, Alberto) 15
Тења 101, 107
Тим, Јожеф (Thim, József) 28
Тир 11
Тирана 117–119, 124–134
Тиса 28
Тобелије 143–144
Товарник 71
Тодоровић, Недељко 48
Томас, Џорџ Мартин (Thomas, Georg Martin) 

10
Томашевића, Никола 83
Топчидер 52
Торонталска жупанија 27
Трговачка школа (Осијек) 93
Трговачки закон 71
Трговачки српски збор (Доњи град) 73
Трговачко-обртничка комора (Славонија) 72, 

74, 84
Трговачко-обртничка комора (Осијек) 87, 89

Trgovačko-obrtnička komora za Slavoniju u 
prvih petdeset godina njenoga opstanka (1852 
–1903) (Н. Плавшић) 74

Трговина 9–10, 20–21, 70
босански трговци 142
дубровачки трговци 142
Јевреји 70
муслимански трговци 9–22
Осијек 70–103

Трећи рајх 96, 154–155
Тржна улица (Осијек) 81
Тридентски сабор 141
Тричковић, Радмила 148
Тркуља, Димитрије 89
Тројни пакт 96
Трст 90
Тузла 106, 151
Турска 138
Тучи, Уго (Tucci, Ugo) 15

Ћано, Галеацо (Galeazzo Ciano) 153–155
Ћано, Костанцо (Costanzo Ciano) 154
Ћирић, Јован 118
Ћоровић, Светозар 57, 63

Уб 48
Уирт, Спенсер (Weart, Spencer) 44
Угарска 28, 31–32, 40, 64, 70, 137, 142
Угарски сабор 30, 39
Удружење трговаца и индустријалаца (Оси-

јек) 75
Узелац, Прокопије 106
Укропина, Милан 106 
Улица Змај Јове Јовановића (Осијек) 75, 87, 104
Умберто II 153
Уред за обнову привреде (НДХ) 97
Успомене, доживљаји и сазнања (М. Милан-

ковић) 80
Усредна банка ческих штедионица (Праг) 90
Уставна комисија 25, 27, 39
Уставни нацрт Комисије (именована од стра-

не патријарха Рајачића 1849) 25, 27, 37–39
 Законотворно тело Војводовине (Сабор Вој-

водовине) 37
представници 37
изборно право 37
Средоточно правитељство 38
Средоточно министарство 38
Правитељство Војводовине Србије 38

Уставни нацрт Стефана Радичевића 25, 27–28, 
34–39
Народна скупштина 34
поклисари (депутирци) 34
Влада Војводовине: Средоточно правље-

ни је Војводовине 36
министри: попечитељи 36

Уставни нацрти Српског покрета (1848/48) 
25–41
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Уставноправни појмови термини у докумен-
тима Српског покрета (1848/48)  25–41

Усташки покрет 96
Утјешеновић Острожински, Огњеслав 27, 39
Учитељска школа (Доњи град, Осијек) 99

Фашизам (Италија) 153
Федеративна Народна Република Југослави ја 

69, 105
Филозофски факултет (Београд) 144
Филозофски факултет (Беч) 151
Финансије 69–108
Финансијске установе 69–108
Финска 155
Фиренца 10
Фирингер, Камило 70, 72, 80, 82, 90, 96, 98
Фојербах, Паул Јохан Анселм фон (Paul Johann 

Anselm von Feuerbach) 29
Фонд за српску православну капелу (гробље, 

Горњи град) 95
Фонд Српског народног покрета (1848/49) 109
Фондако (passim)
Fondaco dei Tedeschi 10
Fondaco dei Turchi (passim)
Fontego della farina 10
Fontes – izvori za hrvatsku povijest (часопис) 104
Франкфуртски парламент 29
Franso-Ponse, Aндре (André François-Poncet) 154
Француска 10, 139
Фрања Фердинанд 84–85
Фрањевци 141–143
Фридрих, Ханс (Friedrich, Hans) 43

Хабзбуршка монархија 25–26, 29, 33–34, 38– 
40, 138, 142

Халеп 11
Харадинај, Рамуш 119
Хатишериф (Турски устав) 27, 36, 40, 71, 109, 

114, 138
Хаџић, Јован 28, 138
Хелблинг, Ернст (Ernst C. Hellbling) 29 
Хенгл, Вјекослав 101
Хефером, Стјепан 96
Хил, Кристофер 133
Хилс, Ричард Лесли (Hills, Richard Leslie) 44
Хинић, Душан 101
Хинић, Љубица, рођ. Муачевић 95, 106–107
Hirlap (лист) 30
Хитлер, Адолф 154–155
Ховард Дебора (Howard, Deborah) 10–11, 16
Хогбом, Арвид (Arvid Gustaf Högbom) 44
Хорски (поседник) 78
Хофман, Ј. Весли (Hoffmann, Ј. Wesley) 10
Храбовски, Јанош 28, 109
Храм Света три јерарха (Нови Сад) 141
Хрвати 28, 65–68, 76–77, 78, 83–84, 91–92, 

95–96, 101, 104, 114
банкарство: Хрвати 76

односи Срба, Хрвата и муслимана у БиХ 
почетком ХХ века 57–67, 77

Осијек 72, 77
Хрватско-српска коалиција 57, 63–68, 77, 

83, 86
Хрватска 31, 57, 60, 62–71, 73, 75, 77
Хрватска ескомптна банка 94
Хрватска земаљска банка д. д. (Осијек) 72, 

76, 87, 90
Хрватска сељачка странка 96
Хрватски државни архив у Осијеку 72, 75
Hrvatsko pjevačko društvo „Lipa” u Osijeku 

1876–1986. (С. Маријановић) 104
Хрватско-славонска крајина 69
Хрватско-славонско друштво (Осијек) 84
Хрватско-српска коалиција 57, 63–68, 77, 83, 

86

Цандир, Мартин 142
Цапраг (логор, Сисак) 97
Царински рат 82
Царска дефтерхана 147
Цветковић, Драгиша 95
Цвијановић, Будислав 101
Цвијетић, Лепосава 49
Цвијић, Милутин 89
Централна банка за трговину, обрт и индустри-

ју 94
Централна обавештајна агенција (CIA) 155
Централни комитет Комунистичке партије 

Хрватске 104
Церенко, Фрањо 101
Церовић, Божидар 92–93
Цех доњоградских абаџија, јорганџија и ћур-

чија православне вере 70
Црепајски срез 110
Црква: Календар српске православне патри-

јар шије (часопис) 98
Црква Сан Анђело (Венеција) 20
Црква Сан Ђакомо дел Орио (Венеција) 13
Црква Светог Ђурђа (Вараждин) 74
Црква Светог Матеје (Венеција) 12
Црквена општина 74
Црквена улица (Доњи град, Осијек) 74
Цувај, Славко 64

Чалић, Мари-Жанин 49
Чарториски, Адам 28
Časopis za suvremenu povijest (часопис) 97
Чачак 118
Чента 110
Чепин 101
Чеси 79
Чеси, Роберто (Cessi, Roberto) 10
Честна компаниа терговачког братства (Оси-

јек) 70
Чехословачка 90
Чешка 78



Чипола, Карло (Cipolla, Carlo) 43
Чланци Светозара Милетића о преуређењу 

Аустрије 33–34
Чуруг 28
Чутуковић, Константин 89, 106 

Шабац 48
Шангај 154
Шантић, Алекса 57
Швајцарска 58, 155
Шварц, Симон (Simon Schwarz) 72
Шероглић, Павле 138
Шећерана (Осијек) 79, 106
Шид 89

Шилинг, Хајнц 141
Шкрлец, Иван (барон) 85
Шмит, Оливер Јенс 142
Шмит, Фрањо млађи (Franjo Schmidt) 72
Шола, Војислав 92
Штадлер, Јосип (надбискуп) 60, 65
Штамбук Шкалић, Марина 104
Штедионица у Вуковару 71
Штедионички регулатив (Хабзбуршка мо-

нар хија) 71
Штедни фонд фабрике шећера 95
Штрајтенбергер, Златко (Streitenberger) 98
Штросмајерова улица (Осијек) 81
Шуматовац 52

Регистар сачинио
Владимир Николић

174



ПОЛИТИКА УРЕДНИШТВА

Зборник Матице српске за историју објављује оригиналне, претходно 
необјављене радове, разврстане у следећим категоријама: оригинални научни 
рад, прегледни научни рад, научна критика и полемика, научна библиографија 
и грађа. Поред тога објављује прилоге у виду осврта и приказа, и извештаја из 
научног живота. У Зборнику Матице српске за историју објављују се радови 
из области историје, помоћних историјских наука и сродних хуманистичких 
и дру штвених дисциплина.

Радови могу бити написани на српском и сродним језицима, на енглеском, 
руском, немачком и француском језику. Радови на српском језику штампају 
се ћириличним писмом. 

Зборник Матице српске за историју излази двапут годишње. 
Публиковање у Зборнику Матице српске за историју се не наплаћује, 

нити се радови и рецензије хоноришу.
Зборник Матице српске за историју доступан је у режиму отвореног 

приступа на сајту часописа: [http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-
-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-istoriju/].

ОБАВЕЗЕ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА ЧАСОПИСА

Главни уредник Зборника Матице српске за историју доноси коначну 
одлуку о томе који ће се рукописи објавити. Приликом доношења одлуке 
уредник се руководи уређивачком политиком водећи рачуна о законским 
прописима који се односе на клевету, кршења ауторских права и плагијаризам.

Главни уредник не сме имати било какав сукоб интереса у вези с поднесе-
ним рукописом. Ако такав сукоб интереса постоји, о избору рецензената и суд-
бини рукописа одлучује Уредништво. Пошто је идентитет аутора и рецензена-
та непознат другој страни, главни уредник је дужан да ту анонимност гарантује.

Главни уредник дужан је да суд о рукопису доноси на основу његовог 
садржаја, без расних, полних/родних, верских, етничких, политичких и дру-
гих предрасуда.

Чланови Уредништва не смеју користити необјављен материјал из под-
несених рукописа за своја истраживања без писане дозволе аутора.

ОБАВЕЗЕ АУТОРА

Аутор гарантује да рукопис представља његов оригиналан допринос, 
да није објављен раније и да се не разматра за објављивање на другом месту. 
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Аутори такође гарантују да након објављивања у Зборнику Матице српске 
за историју рукопис неће бити објављен у другој публикацији на било ком 
језику без сагласности власника ауторских права. 

Аутори гарантују да права трећих лица неће бити повређена и да изда-
вач неће сносити никакву одговорност ако се појаве било какви захтеви за 
накнаду штете.

Аутори сносе сву одговорност за садржај поднесених рукописа и валид-
ност резултата, и морају да прибаве дозволу за објављивање података од свих 
страна укључених у истраживање. 

Аутори који желе да у рад укључе слике или делове текста који су већ 
негде објављени дужни су да за то прибаве сагласност носилаца ауторских 
права и да приликом подношења рада доставе доказе да је таква сагласност 
дата. Материјал за који такви докази нису достављени сматраће се оригинал-
ним делом аутора. 

Аутори гарантују да су као аутори наведена само она лица која су зна-
чајно допринела садржају рукописа.

Аутори се морају придржавати етичких стандарда који се односе на на-
учноистраживачки рад. Они гарантују да рад није плагијат. Аутори гарантују 
да рукопис не садржи неосноване или незаконите тврдње и не крши права 
других. 

У случају да аутори открију важну грешку у свом раду након његовог 
објављивања, дужни су да моментално о томе обавесте уредника или изда-
вача и да с њима сарађују како би се рад повукао, исправио или на неки дру ги 
начин указало на насталу грешку.

РЕЦЕНЗИРАЊЕ РАДОВА

Примљени радови подлежу рецензирању. Циљ рецензије је да главном 
уреднику и уредништву помогне у доношењу одлуке о томе да ли рад треба 
прихватити или одбити и да кроз процес комуникације с ауторима побољша 
квалитет рукописа. Сви достављени радови пролазе процедуру анонимног 
рецензирања од стране два компетентна рецензента које одређује редакција. 
Рецензентима се не открива идентитет аутора и обратно. Да би рад био обја-
вљен обе рецензије морају да буду позитивне. Рецензент је дужан да у року 
од три недеље достави готову рецензију рада. Аутори који добију условно 
по зитивне рецензије дужни су да уваже примедбе рецензената или, уколико 
то не желе, да повуку рад из Уредништва. Рок за исправку радова је 15 дана 
од датума слања рецензије аутору. У случају коауторских рукописа, кореспон-
денција ће бити усмерена на првог аутора, који је одговоран за комуникацију 
са осталим ауторима рада. 

Избор рецензената спада у дискрециона права уредника и редакције. 
Рецензенти морају да располажу релевантним знањима у области којом се 
рукопис бави и не могу бити аутори који су у скорије време објављивали пу-
бликације заједно (као коаутори) са било којим од аутора поднесеног рада. 
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Рецензент који себе сматра некомпетентним за тему или област којом 
се рукопис бави дужан је да о томе обавести главног уредника.

Рецензија мора бити објективна. Суд рецензената мора бити јасан и 
поткрепљен аргументима.

Рукопис који је послат рецензенту сматра се поверљивим документом. 
Главни уредник шаље поднесени рад одређеним рецензентима. Рецен-

зентски образац садржи низ питања на која треба одговорити, а која рецен-
зентима указују који су то аспекти које треба обухватити како би се донела 
одлука о судбини рукописа који им је поднет на оцену. У завршном делу обрас-
ца, рецензенти морају да наведу своја запажања и предлоге како да се подне ти 
рукопис побољша. Рецензентски лист рецензенту шаље секретар редакције 
Зборника Матице српске за историју. У случају да се предлаже неприхватање 
рада потребно је дати језгровито образложење. 

Током читавог процеса, рецензенти делују независно. Рецензентима није 
познат идентитет других рецензената.

Редакција је дужна да обезбеди солидну контролу квалитета рецензије. 
У случају да аутори имају озбиљне и основане замерке на рачун рецензије, 
редакција ће проверити да ли је рецензија објективна и да ли задовољава 
академске стандарде. Ако се појави сумња у објективност или квалитет 
рецензије, уредник ће тражити мишљење других рецензената.

Рецензенти су упознати с чињеницом да су рукописи, који су им послати 
на рецензирање, интелектуална својина аутора, да се њима не може распо-
лагати нити се могу износити у јавност.

ПЛАГИЈАРИЗАМ

Плагирање, односно преузимање туђих идеја, речи или других облика 
креативног израза и представљање као својих, представља грубо кршење 
научне етике. Плагирање може да укључује и кршење ауторских права, што 
је законом кажњиво.

Плагијат обухвата следеће:
• дословно или готово дословно преузимање или смишљено парафрази-

рање (у циљу прикривања плагијата) делова текстова других аутора без 
јасног указивања на извор или обележавање копираних фрагмената (на 
пример, коришћењем наводника); 

• копирање једначина, слика или табела из туђих радова без правилног 
навођења извора и/или без дозволе аутора или носилаца ауторских 
права за њихово коришћење.
Упозоравамо ауторе да се за сваки рукопис проверава да ли је плагијат 

или аутоплагијат. 
Рукописи код којих постоје јасне индиције да се ради о плагијату биће 

аутоматски одбијени. 
Ако се установи да је рад који је објављен у Зборнику Матице српске за 

историју плагијат, од аутора ће се захтевати да упуте писано извињење ауто-
рима изворног рада а даља сарадња са ауторима плагијата биће прекинута.
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ПОВЛАЧЕЊЕ ВЕЋ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

Објављени рукописи биће доступни докле год је то могуће у оној форми 
у којој су објављени, без икаквих измена. Понекад се, међутим, може десити 
да објављени рукопис мора да се повуче. Главни разлог за повлачење рукопи-
са јесте потреба да се исправи грешка у циљу очувања интегритета науке, 
а не жеља да се аутори казне.

Чланак се мора повући у случају кршења права издавача, носилаца аутор-
ских права или аутора; повреде професионалних етичких кодекса, тј. у слу-
чају подношења истог рукописа у више часописа у исто време, лажне тврдње 
о ауторству, плагијата, манипулације подацима у циљу преваре и слично. У 
неким случајевима рад се може повући и како би се исправиле накнадно 
уочене грешке у рукопису или објављеном раду. 

Стандарди за разрешавање ситуација када дође до повлачења рада дефи-
нисани су од стране библиотека и научних тела, а иста пракса је усвојена и 
од стране Зборника Матице српске за историју: у електронској верзији из-
ворног чланка (оног који се повлачи) успоставља се веза (HTML link) са оба-
вештењем о повлачењу. Повучени чланак се чува у изворној форми, али са 
воденим жигом на PDF документу, на свакој страници, који указује да је 
чланак повучен (RETRACTED).

ОТВОРЕНИ ПРИСТУП

Зборник Матице српске за историју је доступан у режиму отвореног 
приступа. Чланци објављени у часопису могу се бесплатно преузети са сајта 
часописа и користити у складу са лиценцом Creative Commons Autorstvo-Ne-
komercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/ 
3.0/rs/) 

Зборник Матице српске за историју не наплаћује APC (Article Processing 
Charge). 

САМОАРХИВИРАЊЕ 

Часопис омогућава ауторима да прихваћену, рецензирану верзију руко-
писа, као и финалну, објављену верзију у PDF формату депонују у институци-
онални репозиторијум и/или некомерцијалне базе података, да га објави на 
личним веб страницама (укључујући и профиле не друштвеним мрежема за 
научнике, као што су ResearchGate, Academia.edu итд.) и/или на сајту инсти-
ту ције у којој су запослени, а у складу са одредбама лиценце Creative Com-
mons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/), у било које време након објављивања у часопису. 
При томе се морају навести издавач, као носилац ауторских права, и извор 
рукописа, а мора се навести и идентификатор дигиталног објекта – DOI 
објављеног чланка у форми HTML линка. 
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АУТОРСКА ПРАВА 

Када је рукопис прихваћен за објављивање, аутори преносе ауторска 
пра ва на издавача. У случају да рукопис не буде прихваћен за штампу у ча-
со пису, аутори задржавају сва права.

На издавача се преносе следећа права на рукопис, укључујући и додатне 
материјале, и све делове, изводе или елементе рукописа:

• право на штампање пробних примерака, репринт и специјалних издања 
рукописа;

• право да рукопис преведе на друге језике;
• право да рукопис репродукује користећи фотомеханичка или слична 

средства, укључујући, али не ограничавајући се на фотокопирање, и пра-
во да дистрибуира ове копије;

• право да рукопис репродукује и дистрибуира електронски или оптички 
користећи све носиоце података или медија за похрањивање, а нарочито 
у машински читљивој/дигитализованој форми на носачима података као 
што су хард-диск, CD-ROM, DVD, Blu-ray Disc (BD), мини-диск, траке 
са подацима, и право да репродукује и дистрибуира рукопис са тих пре-
но сника података;

• право да сачува рукопис у базама података, укључујући и онлајн базе 
података, као и право преноса рукописа у свим техничким системима 
и режимима; 

• право да рукопис учини доступним јавности или затвореним групама 
корисника на основу појединачних захтева за употребу на монитору или 
другим читачима (укључујући и читаче електронских књига), и у штам-
па ној форми за кориснике, било путем интернета, онлајн сервиса, или 
пу тем интерних или екстерних мрежа.

Молимо ауторе да погледају и попуне Ауторску изјаву и Уговор о пре-
носу ауторских права.

Уредништво Зборника Матице српске за историју



EDITORIAL POLICY

Matica Srpska Journal of History publishes original, previously unpublished 
papers, classified into following categories: original scientific paper, review sci-
entific paper, scientific critique and polemic, scientific bibliography. Apart from 
that, it publishes contributions such as reviews and reports from scientific life. In 
the Matica Srpska Journal of History there are papers from the field of history, 
auxiliary sciences of history and cognate humanity and social disciplines. 

The papers can be written in Serbian and cognate languages, in English, 
Russian, German and French. Papers done in Serbian language are written in 
Cyrillic alphabet. 

Matica Srpska Journal of History is published twice a year. 
Publishing in Matica Srpska Journal of History is not charged nor are the 

papers or reviews paid for. 
Matica Srpska Journal of History is available in the open access regime on 

the magazine website: [http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/
naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-istoriju/].

THE OBLIGATIONS OF THE MAGAZINE’S EDITOR-IN-CHIEF

Editor-in-chief of the Matica Srpska Journal of History makes a final decision 
regarding the handwritings that are going to be published. While making this decision, 
the editor-in-chief is lead by the editorial policy considering legal acts which refer 
to defamation, piracy and plagiarism. 

Editor-in-chief can not have any sort of conflict of interests regarding the 
submitted handwriting. If such conflict does exist, the Editorial Board decides on 
the election of the referees and the fate of the handwriting. Taking into consid-
eration that the authors’ and referees’ identities are unknown to the other side, the 
Editor-in-chief is obliged to ensure this anonymity. 

Editor-in-chief is obliged to value the paper on the basis of its content, without 
racial, sex/gender, religious, ethnic or political prejudices. 

Board members are not allowed to use material from the submitted papers 
for their own research without the author’s permission. 

THE AUTHORS’ OBLIGATIONS

The authors guarantee that the handwriting represents their own original 
contribution, that it was not published earlier and is not being considered for publish-
ing elsewhere. Authors guarantee as well that, after publishing in the Matica Srpska 
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Journal of History, the handwriting will not be published in any other publication 
and in any other language without the authorization of the copyright owner. 

Authors guarantee that the rights of the third people will not be disturbed nor 
will the publisher bear the consequences if any requests for amends should appear. 

The authors bear full responsibility for the content of the submitted handwritings 
and the validity of the results and they have to provide permissions for data publishing 
from all the sides included in the research. 

The authors who want to include pictures or parts of the text already published 
elsewhere are obliged to provide consent of the copyright owners and the proof 
of the obtained consent while submitting the handwriting. The material that has 
not been proven in this manner will be considered author’s original work. 

The authors guarantee that the names given as authors are only persons who 
contributed significantly in the paper writing. 

The authors need to respect the ethical standards regarding the scientific-research 
work. They guarantee that the paper is not a plagiarism. They guarantee that the work 
does not contain baseless and illegitimate claims and does not disturb someone 
else’s rights. 

In case the authors discover a major mistake in their paper after its publishing, 
they are obliged to notify the editor or the publisher immediately and co-operate 
with them in order to withdraw the paper, correct it or indicate the mistake by any 
means. 

PAPER REVIEW

The submitted papers undergo review. The aim of the review is to help the 
editor-in-chief and the editorial board to make a decision whether a certain paper 
should be accepted or rejected and enhance the writing quality through the com-
munication process with the authors. All the submitted papers undergo a procedure 
of anonymous review done by two competent reviewers appointed by the editorship. 
The reviewers are not acquainted with the authors’ names and vice versa. In order 
for the paper to be published, both reviews need to be positive. The reviewer is 
due to complete the review within three weeks. The authors who receive condi-
tionally positive reviews are obliged to respect the reviewers’ remarks or, if not, 
withdraw the paper from the editorship. The deadline for the correction of the 
paper is 15 days, effective from the day the review is sent to the author. In case of 
co-autorship, the correspondence will be directed to the first author, the one who 
is responsible for the communication with other authors. 

The choice of the reviewers is a discretion right of the editor and the editorship. 
The reviewers need to possess relevant knowledge in the field the paper deals with 
and they can not be the authors that have recently published papers (as co-authors) 
along with any of the authors of the submitted papers.

If the reviewers consider themselves incompetent for the topic or the field 
the handwriting deals with, they need to notify the editor-in-chief.

A review has to be objective. The reviewers’ judgment has to be clear, with 
good arguments.
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A handwriting sent to a reviewer is considered a confidential document. 
The editor-in-chief sends the handwriting to certain reviewers. The review form 

contains a set of questions that have to be answered, thus indicating to the reviewers 
which aspects should be encompassed in order to make a decision on the fate of 
the handwriting submitted for the evaluation. In the final section of the review, 
the reviewers need to give their observations and suggestions for the improvement 
of the submitted handwriting. The review sheet is sent to the reviewer by the 
secretary of the editorship of the Matica Srpska Journal of History. In case the 
refusal of the paper is suggested, the explanation has to be detailed.

During the whole process, the reviewers act independently from one another. 
The identity of the second reviewer remains unknown to the first one and vice versa.

The editorship is obliged to provide a solid control over the review quality. 
In case the authors have serious and well based objections on the account of the 
review, the editorship will reconsider whether the review is objective and whether 
it satisfies the academic standards. Should any doubt arise regarding the objectiveness 
or the quality of the review, the editor will seek other reviewers’ opinion.

The reviewers are familiar with the fact that the handwritings sent to them for 
the review are the authors’ intellectual property and thus can not be appropriated 
or shown in public. 

PLAGIARISM

Plagiarism, or taking over of someone else’s ideas, words or other forms of 
creative expression and presenting them as one’s own, represents a crude violation of 
scientific ethics. Plagiarism can also include a disturbance of copyrights, which is 
illegal. 

A plagiarism includes the following:
• a ‘letter for letter’ or almost ‘letter for letter’ assumption or deliberate para-

phrasing (with the aim of covering the plagiarism) of parts of the text by 
other authors without a clear indication of the source or marking the copied 
fragments (for instance, by using quotation marks); 

• copying of equations, pictures or tables from other people’s works without 
correct citation of the source and/or without the permission of the author or 
copyright owner.

We warn the authors that each handwriting gets checked for plagiarism or auto 
plagiarism.

The handwritings with clear indications of plagiarism will be automatically 
rejected. 

If it is ascertained that the paper published in the Matica Srpska Journal of 
History is a plagiat, the authors will be demanded to write an apologizing note to the 
authors of the original paper and the further colaboration with the authors of the 
plagiat will be terminated. 
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THE RETRACTION OF THE ALREADY PUBLISHED PAPERS

The published handwritings will be available as long as possible in the form 
they were published, without any changes. Sometimes, however, it can occur that 
the published paper has to be retracted. The main reason for the retraction is the 
need to correct a mistake with aim of preserving the scientific integrity, not the 
desire to punish the authors. 

The article has to be retracted in case of: disturbing the publisher’s, copyright 
owner’s or author’s rights; disturbing professional ethical codexes, i.e. submitting 
the same handwriting to several magazines at the same time, a false claim on the 
autorship, plagiarism, manipulating data for fraud and so on. In some cases, a 
paper can be retracted in order to correct subsequently discerned mistakes in the 
handwriting or in the published paper. 

Standards for the resolving of such situations when retraction occurs are 
defined by libraries and scientific bodies, and the same practice is accepted by the 
Matica Srpska Journal of History: in the electronic version of the source article 
(the one that is retracted) a connection is established (HTML link) with the noti-
fication on the retraction. The retracted article is kept in the source form, but with 
the watermark on PDF document, on each page, which indicates that the article 
is retracted (RETRACTED).

OPEN ACCESS

Matica Srpska Journal of History is available in the open access regime. 
Articles published in the magazine can be downloaded for free from the magazine’s 
site and used in accordance with the license Creative Commons Autorship-Non-
commercial-No revising 3.0 Serbia (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/ 
3.0/rs/)

Matica Srpska Journal of History does not charge APC (Article Processing 
Charge).

AUTO-ARCHIVING

The magazine enables the authors to deposit the accepted, reviewed version 
of the handwriting, as well as the final, published version in PDF format in an 
institutional repository and/or non-commercial database. Furthermore, the authors 
are allowed to publish the paper on personal websites (including the profiles on 
social networks for scientists, such as ResearchGate, Academia.edu etc) and/or on 
the website of the institution they are engaged at, in accordance with the clauses of 
the license Creative Commons Autorship-Non-commercial-No revising 3.0 Serbia 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/), any time after publishing 
in the magazine. There has to be a mentioning of the publisher, as the copyright 
owner, and the source of the handwriting, as well as the digital object identifier 
– DOI of the article published in form of a HTML link. 
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COPYRIGHTS

Once the handwriting is accepted for publishing, the authors transfer the 
copyrights to the publisher. In case the handwriting is not accepted for printing 
in the magazine, authors preserve all rights. 

The rights on the handwriting, including aditional materials and all the parts, 
extracts or elements of the handwriting, transferred to the publisher are as follows:

• a right to print trial samples, reprint or special editions of the handwriting;
• a right to translate the handwriting to other languages;
• a right to reproduce the handwriting using photo-mechanic or similar utensils, 

including but not restricting to photo-copying, and a right to distribute these 
copies;

• a right to reproduce and distribute the handwriting electronically or opti-
cally using all the data carriers or storage media, especially in mechanically 
readable/digitalized form on data carriers such as hard disc, CD-ROM, DVD, 
Blu-ray Disc (BD), mini disc, data tapes, and a right to reproduce and dis-
tribute the handwriting from the mentioned data conveyors.

• a right to preserve the handwriting in database, including online database, as 
well as the right to transfer the handwriting in all technical systems and regimes;

• a right to render the handwriting available to public or to closed groups of users 
on basis of individual requests for use on monitors or other readers (including 
e-books readers), and in printed form for users on Internet, online services, 
internal or external networks.

We kindly ask the authors to take a look and fill in the Author’s statement 
and the Contract on the transfer of copyrights.

The editorship of the Matica Srpska Journal of History 



УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
Зборник Матице српске за историју

Рукопис који се нуди за објављивање у часопису (ЗМСИ) шаље се Редак-
цији часописа електронским путем на адресу: vnikolic@maticasrpska.org.rs 
или zmsi@maticasrpska.org.rs

Формулар Изјаве да рад није (нити ће бити) објављиван или понуђен 
неком другом часопису или издавачу за објављивање стручни сарадник ће 
електронским путем доставити аутору. Рукопис се може доставити и поштом 
на адресу: Владимир Николић, Зборник МС за историју, Матице српске 1, 
21000 Нови Сад. (Са стручним сарадником можете контактирати и путем 
тел. 062/8563915, односно 021/6615798).

Рукопис на српском језику треба да буде писан ћириличким писмом, у 
MicrosoftWord-y (укључујући сажетак на српском и резиме на енглеском 
језику, слике, табеле и друге прилоге). Обим рукописа не треба да буде већи 
од 3 табака (jедан бруто табак износи 16 страница /28 редова са 66 знакова 
у реду по страни/).

Основни текст треба да буде написан уз поштовање следећих захтева – 
врста слова: Times New Roman; проред: 1,5; величина слова: 12. Одступ првог 
реда у пасусу: 1,25 см. 

САЖЕТАК И РЕЗИМЕ (SUMMARY)

Сажетак се даје на почетку рада (на српском језику, односно језику рада). 
Сажетак укратко приказује суштину рада. Kонкретно треба да дâ основне 
информације: о циљу и предмету рада, као и методологији и приступу ис-
траживању. Обим сажетка треба да износи између 10 и 15 редова (700–1.100 
словних места укупно). Сажетак је праћен списком кључних речи (4–6). 

На крају рада даје се резиме на страном језику, који представља про-
ширени сажетак, па осим циља и предмета рада, методологије и приступа 
истраживању треба да садржи и резултате, као и оригиналности/вредности 
рада. Резиме такође садржи кључне речи из сажетка. Резиме треба да садржи 
између 15 и 25 редова (1.100–1.800 словних места укупно). Уз резиме који се 
подноси на енглеском језику или на неком другом светском језику, треба 
приложитиисрпскипревод.
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ИЛУСТРАТИВНИ ПРИЛОЗИ

Илустративни прилози уз радове (фотографије, графикони, географске 
карте...) треба да буду с називом прилога (навести аутора фотографије, од-
носно извор фотографије, географске карте и графикона). Аутор треба да 
означи место прилога у тексту.

БИОБИБЛИОГРАФСКА БЕЛЕШКА

Аутор, уз рад, треба да приложи и краћу биобиблиографску белешку о 
себи (не дужу од 10 редова (по узору на сличне из ранијих бројева часописа; 
доступно на сајту Матице српске http://www.maticasrpska.org.rs/category/
katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-istoriju/. 

НАЧИН ЦИТИРАЊА

Цитирања у часопису врше се искључиво у виду фуснота. Литература 
се не наводи на крају чланка.

1. Књигесе наводе на следећи начин: када се књига помиње први пут 
– име и презиме аутора, наслов књиге курзивом (италиком), том и свеска 
(римским и арапским бројем), место издања курентом, година издања. После 
места издања се не ставља запета. Странице се наводе без додатака (нпр. 
стр., p., pp. и сл.). Ако се наводи и издавач, пише се курентом, обично пре 
места издања. Навођење назива издавача није обавезно али је пожељно. 
Уколико књига има више издања, може се навести број издања десно горе 
уз годину (суперскриптом), нпр. 20014. Уколико се упућује на фусноту, после 
броја стране пише се скраћеница „нап.”. Уколико се помиње више места где 
је књига издата, она се раздвајају цртом. Ако се ради о књизи у којој су 
објављени извори, обавезно се наводи име особе која га је приредила, и то 
после наслова или после наслова у загради.

2. Чланцисе наводе на следећи начин: име и презиме аутора (када се 
чланак наводи први пут), назив чланка курентом – обично под наводници-
ма, назив часописа, новина или другог периодичног издања курзивом, број 
и годиште (годиште у заградама), број стране без икаквих додатака (као и 
код цитирања књига). Уколико је назив часописа дуг, приликом првог на-
вођења у загради се наводи скраћеница под којом ће се периодика даље 
појављивати.

3. Поглављеукњизиилизборникунаводи се на следећи начин: име 
и презиме аутора (када се поглавље наводи први пут), наслов рада под на-
водницима, наслов књиге или зборника курзивом, место издања, издавач, 
година издања, број стране. 

4. Архивскиматеријалсе наводи следећим редом: архив, фонд, кутија, 
односно свежањ или фасцикла, број и датум и друге ознаке документа. По-
том се наводе подаци који ближе одређују сам документ. 
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5. Правнипрописисе наводе пуним називом у куренту, обично потом 
курзивом гласило у којем је пропис објављен, запета, број и година објављи-
вања раздвојени косом цртом. 

6. Цитирање текстова са интернетатреба да садржи назив цитираног 
текста, адресу интернет странице и датум приступа страници.

7. Уколико постоји више аутора (до три) књиге или чланка, они се раз-
двајају запетом. Приликом првог помињања наводе се имена и презимена. 
Уколико постоји више од три аутора, наводи се име и презиме само првог 
од њих, уз додавање „и др.”.

8. Уколико се у раду цитира само један текст одређеног аутора, код 
поновљеног цитирања тог рада, после првог слова имена и презимена аутора, 
ставља се: н. д., страна и тачка. Уколико се цитира више радова истог ауто-
ра, било књига, било чланака, пошто је први пут назив сваког рада наведен 
у пуном облику, код поновљеног цитирања наводи се прво слово имена и 
презиме аутора, скраћени наслов дела, број странице и тачка.

9. Уколико се цитира текст с више узастопних страна које су тачно од-
ређене, оне се раздвајају цртом, после чега следи тачка. Уколико се цитирају 
подаци с више различитих страна, наводе се њихови бројеви раздвојени за-
петама. Уколико се цитира више страна које се не одређују прецизно, после 
броја који означава прву страну наводи се „и даље”. 

10. Уколико се цитира податак с исте стране из истог дела као у претход-
ној напомени, користи се „исто”. Уколико се цитира податак из истог дела 
као у претходној напомени, али с различите стране, користи се „исто”, на-
води се страна и ставља се тачка на крају.

11. Латинске и друге стране речи пишу се курзивом.
12. Страна имена у раду писати онако како се изговарају (транскрипција 

на српски језик према Правопису српскога језика Матице српске), с тим што 
се при првом навођењу у загради име даје изворно.

12. За „видети” користи се скраћеница „вид.”, а за „упоредити” се кори-
сти скраћеница „упор.”. 

Редакција



INSTRUCTION TO AUTHORS
Proceedings of Matica srpska for History

The manuscript intended for publication in the Proceedings of Matica Srpska 
for History should be sent to the Editorial Board to either vnikolic@maticasrpska.
org.rs or zmsi@maticasrpska.org.rs 

Editorial assistant will send to the author an electronic form of the Statement 
that the paper is not (or will not be) published or offered to another journal or 
publisher. The manuscript can also be sent by regular mail to: Vladimir Nikolić, 
Matica Srpska, Proceedings of Matica srpska for History, Matice srpske 1, Novi 
Sad 21000 (you can also contact the editorial assistant at the phone numbers +381 
62 856 39 15 and +381 21 66 15 798).

Manuscript in the Serbian language should be written in Cyrillic script using 
Microsoft Word (including an abstract in Serbian and a summary in English, 
images, tables, and other supplements). The size of the manuscript should not 
exceed 3 author’s sheets (one author’s sheet contains 16 pages/28 lines with 66 
characters per line per page).

The main text should be written with regard to the following requirements 
‒ font: Times New Roman; spacing: 1.5; font size: 12. First-line indent: 1.25 cm.

ABSTRACT AND SUMMARY

The abstract at the beginning of the paper should be in the Serbian language 
or the language of the paper. The abstract should reflect the essence of the paper. 
Specifically, it should provide some basic information on the objective and the 
theme of the paper, as well as on the methodology and approach to the research. 
The abstract should be between 10 and 15 lines (700–1,100 characters in total). 
The abstract is accompanied by keywords (4–6).

At the end of the paper, a summary in a foreign language should be given. 
This should be an extended summary, so in addition to the objective and the theme 
of the paper, the methodology and the research approach, it should contain the 
results as well as the original contribution of the paper. The summary should also 
be accompanied by the keywords from the abstract. The summary should be 
between 15 and 25 lines (1,100–1,800 characters in total). Beside the summary 
submitted in English or some other world language, its Serbian translation should 
also be provided. 



ILLUSTRATIONS

Illustrations (photos, images, maps, graphs, charts, etc.) should be annotated 
(the author of the photo, or the source of the photo, map or chart should be 
indicated). The author should mark the place of the illustration in the text.

BIOBIBLIOGRAPHY

The author should also submit a short biobibliography (not longer than 10 lines; 
similar to the ones from the previous issues of the Proceedings of Matica Srpska for 
History, available on the Matica Srpska website http://www.maticasrpska.org.rs/category/ 
katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-istoriju/ 

REFERENCES

References should be indicated within the text by a footnote. References are 
not listed at the end of the paper.

1. Books are referenced as follows: the first time the reference occurs ‒ author’s 
name and surname, book title italicized, volume and number (Roman and 
Arabic numbers), place of publication in small caps, publication year. There 
is no comma after the place of publication. Pages are listed without extensions 
(e.g. p., pp.). If the name of the publisher is given, it is written in small caps, 
usually before the place of publication. The name of the publisher is not 
mandatory, but it is desirable. If the book has multiple editions, the number 
of edition can be specified using superscript number on the right side of the 
publication year, e.g. 20014. If referring to the footnote, after the page number, 
the abbreviation “ref.” is written. If there are several places of publication, 
they are separated by a dash. Regarding a book in which the sources are 
published, the name of the person who prepared it must be stated, after the 
title or after the title in brackets. 

2. Articles are referenced as follows: author’s name and surname (the first time 
the reference occurs), the title of the article in small caps ‒ usually under 
quotation marks, the name of the journal, newspaper or other periodical 
publication italicized, number and volume (volume in brackets), page number 
without extensions (similar as when referencing books). In case of a long 
journal title, after its first appearance the abbreviated version should be given 
in brackets and used hereinafter. 

3. A chapter in a book or in a collection of papers is referenced as follows: author’s 
name and surname (the first time the reference occurs), the title of the chapter 
under quotation marks, the title of the book or the collection of papers 
italicized, the place of publication, the publisher, the year of publication. 

4. Archival material is referenced as follows: archive, fund, box, a bundle or 
folder, number and date and other document markings. Then, the information 
closer related to the document itself should be provided.
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5. Legal regulations are indicated by the full title in small caps, usually followed 
by a italicized title of the official gazette in which the regulation is published, 
comma, number and the year of publication are separated by a slash.

6. When referencing online resources, the title of the text, the webpage title and 
the date of access should be indicated.

7. If there are more than one author (up to three) of a book or article, their names 
should be separated by a comma. Names and surnames are given the first 
time the reference occurs. If there are more than three authors, the name and 
surname of the first author should be given followed by “et al.”.

8. If only one text of a particular author is cited in the paper, when this paper is 
cited again, after the author’s initials and surname there should be added: 
title, page and full stop. If several works by the same author are cited, whether 
books or articles, and since each title is given in full form when referred to 
for the first time, when cited again, after the author’s initials and surname 
there should be added the abbreviated title, page and full stop.

9. If the text is cited from specified successive pages, their numbers are separated 
by a dash, followed by a full stop. If the text is cited from different, non-
successive pages, their numbers are separated by commas. If the text is cited 
from different pages not precisely specified, the number indicating the first 
page should be followed by “etc.”. 

10. If the same work, and the same page, is referred to in the immediately 
following footnote, then “ibid.” should be used. If the same work, but different 
page, is referred to in the immediately following footnote, then “ibid.” should 
be used followed by page number and full stop.

11. Latin and other foreign words should be italicized.
12. Foreign names should be transcribed (transcription into Serbian according 

to the Правопис српскога језика (Serbian Language Orthography) published 
by the Matica Srpska), and when referred to for the first time the original 
form of the name should be given in the brackets.

13. For “compare” the abbreviation “cf.” should be used.

Упутство за ауторе на енглески језик превела
Оливера Кривошић
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