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П р о ф.  д р  Ж А Р  КО  П Е Т  КО ВИ Ћ
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло зоф ски фа кул тет, Оде ље ње за исто ри ју
Чи ка Љу би на 18–20, Бе о град, Ср би ја
zar ko pet ko vic @gmail.com 

МА РИ ЈЕ ВА ПО СТУМ НА ПО ПУ ЛАР НОСТ

СА ЖЕ ТАК: Углав ном се у ли те ра ту ри сма тра да је по пу лар ски по крет, 
без об зи ра на по раз у Гра ђан ском ра ту, мо рао има ти сво је при ста ли це у Ри му 
то ком се дам де се тих го ди на. Но, јед но је био по пу лар ски по крет, а дру го је 
би ла успо ме на на по ли ти ку Га ја Ма ри ја. Од су ство све до чан ста ва да је јав но 
се ћа ње на Ма ри ја уоп ште би ло при сут но све до Це за ро вог еди ли те та, као и 
рђа ве оце не Ма ри је вог ка рак те ра у ме мо ар ској и исто ри о граф ској ли те ра ту ри, 
водe за кључ ку да је успо ме на на ве ли ког вој ско во ђу, во ђу по пу ла ра и спа си те ља 
отаџ би не, за пра во би ла об ли ко ва на за хва љу ју ћи Це за ру и Ци це ро ну, од но сно 
њи хо вим по ли тич ким и лич ним ин те ре си ма из ше зде се тих и пе де се тих го ди на. 
Пост-Су лин ре жим ни је на ме тао фор мал не за бра не, али ме ђу по пу ла ри ма те 
ге не ра ци је мо рао је оста ти ути сак да је Ма ри је био из да ји ца њи хо вог по кре та, 
као и да је био не по треб но су ров у Гра ђан ском ра ту. Та кав пре те жни ути сак 
оста вио је тра га на (Ци це ро но во) бе сед ни штво, али и на рим ску исто ри о гра-
фи ју и ме мо ар ску књи жев ност. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: крај Рим ске Ре пу бли ке, Гај Ма ри је, Гај Ју ли је Це зар, 
Мар ко Ту ли је Ци це рон, по пу ла ри, рим ска ре пу бли кан ска исто ри о гра фи ја 

Но ви ја исто ри о гра фи ја је не до вољ но за ин те ре со ва на за би о гра фи је, 
упо зо ра вао је је дан од нај ве ћих исто ри ча ра про шлог ве ка.1 Раз лог за за не ма-
ри ва ње ове ди сци пли не тре ба по тра жи ти пре све га у схва та њу да претеранa 

1 E. g. A. Mo mi gli a no, Pa gi ne ebra ic he, Tu rin 1987, xxix –xxxi. Упор. T. Cor nell, “Mo mi gli a no 
and Bi o graphy”, у: The Le gacy of Ar nal do Mo mi gli a no (ed. T. Cor nell, O. Mur ray), Lon don –Tu rin 2014, 
179–195; idem, “In tro duc tion”, у: A. D. Mo mi gli a no, Stu di es in Mo dern Scho lar ship (ed. G. W. Bo wer-
sock, T. Cor nell), Ber ke ley – Los An ge les – Lon don 1994, vi i –ix; G. W. Bo wer sock, “Mo mi gli a no’s 
Qu est for the Per son”, у: The Pre sen ce of the Hi sto rian. Es says in Me mory of Ar nol do Mo mi gli a no, 
Hi story and The ory 30-4 (1991), 27–36. – Из во ри су ци ти ра ни у скла ду са тре ћим из да њем The 
Ox ford Clas si cal Dic ti o nary, док се раз ре ше ње скра ће ни ца ча со пи са и ре фе рент не ли те ра ту ре 
мо же на ћи у L’année phi lo lo gi que. – Сва да то ва ња у овом ра ду дата су по ери пре Хри ста.
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психологизацијa по ста је са ма се би циљ и да, при том, не мо же да ти ег закт не 
од го во ре, ка кви ма те жи мо де ран чо век. Уз то, би о гра фи ји као исто ри о граф-
ској под вр сти ни је по го до ва ло ра ши ре но схва та ње да про со по гра фи ја ни је 
ње на по моћ на ди сци пли на, већ са мо стал ни и са мо до вољ ни ана ли тич ки 
ме тод. Та ко оса мо ста ље на про со по гра фи ја – по ред из ван ред них ре зул та та 
ко је пру жа – не до при но си до вољ но упо зна ва њу из ван ред них по је ди на ца и, 
след стве но, не до при но си у пу ној ме ри раз у ме ва њу исто ри је ко ју су ти ис так-
ну ти љу ди ства ра ли. 

Ме ђу тим, ова ква упо тре ба про со по гра фи је ни је пре те жни раз лог за што 
је Гај Ма ри је јед на од нај сла би је по зна тих лич но сти од свих ве ли ких др жав-
ни ка по зне Ре пу бли ке.2 Оскуд ном по зна ва њу Ма ри је ве лич но сти до при не ла 
је ње го ва no vi tas, као и пе да го шки јед но став на сли ка о слав ном вој ско во ђи, 
спа си те љу отаџ би не, во ђи плеб са, ко ји је вре ме ном, во ђен лич ном ам би ци јом, 
из дао по крет на чи јем је че лу ста јао, а по том уче ство вао у Гра ђан ском ра ту 
у ко јем је окр ва вио ру ке. Мо жда и на ве де на оце на о ње го вој из да ји ни је по гре-
шна, ко ли ко год би ла опа сно јед но сме ре на. Сли ка о Ма ри ју, чи је су вр ли не 
би ле над вла да не ње го вим ам би ци ја ма и гор до шћу, мо гла би се од но си ти на 
ве ћи ну Плу тар хо вих ју на ка. 

Та ко је То мас Кар ни сма трао да је Ма ри је био “am bi ti o us and self cen te red”, 
за вр ша ва ју ћи сво ју ва жну књи гу за кључ ком да лич ност, па ни кон тро верз ни 
по ли тич ки ка рак тер, не би би ли до вољ ни да об ја сне по што ва ње ко је је ње го-
во име и по ли тич ко до стиг ну ће за слу жи ло у на ред ним ге не ра ци ја ма.3 Овај 
текст ће се ба ви ти упра во пи та њем Ма ри је ве по стум не по пу лар но сти.

I. За по че так, ис пи та ће мо сли ку о Га ју Ма ри ју ко ја је ство ре на у рим ским 
исто ри о граф ским и ау то би о граф ским спи си ма. У би о гра фи ји Га ја Ма ри ја 
Плу тарх се слу жио Ме мо а ри ма ње го вог ар хи не при ја те ља дик та то ра Су ле,4 
као и ау то би о гра фи ја ма ње го вих про тив ни ка Квин та Лу та ци ја Ка ту ла и 
Пу бли ја Ру ти ли ја Ру фа.5 По јед ној ау то ри тет ној оце ни, Плу тар хо ва би о гра-
фи ја Ма ри ја пред ста вља је дан кр пеж од ма те ри ја ла по те клог од ове тро ји це 
пи са ца.6 Уз то, По си до ни је, чи је је де ло Плу тарх до бро по зна вао и ко ри стио, 

2 До ду ше, о Ма ри ју има мо је дан про со по граф ски по да так ко ји нам не до ста је и за Пом-
пе ја, Кра са и Су лу: упор. E. Ba dian, Lu ci us Sul la. De adly re for mer, The Se venth Todd Me mo rial 
Lec tu re de li ve red in the Uni ver sity of Sid ney 11th Sep tem ber 1969, Sid ney 1970, 6.

3 T. F. Car ney, A Bi o graphy of C. Ma ri us, Chi ca go 1970, 71 –72.
4 E. Val gi glio, “L’a u to bio gra fia di Sil la nel le bi o gra fie di Plu tar co”, Stu di Ur bi na ti 49.1 (1975), 

245–251; M. Chas sig net, “In tro duc tion”, у: L’an na li sti que Ro ma i ne (tex te éta bli et tra du it M. Chas-
sig net), III: L’an na li sti que Récen te. L’a u to bi o grap hie Po li ti que (Frag ments), Pa ris 2004, civ; Chr. 
Smith, “L. Cor ne li us Sul la”, у: T. J. Cor nell (gen. ed.), The Frag ments of Ro man Hi sto ri ans, I, 
Ox ford 2013, 284–285.

5 По ред Су ли них Успо ме на, Плу тарх је ко ри стио Ме мо а ре Лу та ци ја Ка ту ла, Ма ри је вог 
ри ва ла: Chr. Smith, „Q. Lu ta ti us Ca tu lus”, у: The Frag ments of Ro man Hi sto ri ans, (нап. 4), 273; о њи-
хо вом лич ном не при ја тељ ству (ini mi ci tia) ви дети све до чан ства ко ја на во ди Fr. Münzer, RE 13.2, 
1927, 2079, а на ро чи то Plut. Mar. 25.8 (= Q. Lu ta ti us Ca tu lus, F 1 Pe ter, Cor nell). Taкође, Ма ри јев 
лич ни не при ја тељ био је и Пу бли је Ру ти ли је Руф: Plut. Mar. 28.8; уо ста лом, Ма ри је је уче ство вао 
у суд ском про го ну Ру ти ли ја Ру фа 92. го ди не (Dio, fr. 97.3), та ко да објек ти ван од нос пре ма Ма-
ри ју не би би ло мо гу ће оче ки ва ти у Ру фо вим исто ри о граф ским де ли ма: упор. E. Ba dian, “Ca e pio 
and Nor ba nus”, у: Stu di es in Gre ek and Ro man Hi story, Ox ford 1963, 39 [= Hi storia 6-3 (1957), 324]; 
Chr. Smith, “P. Ru ti li us Ru fus. Com men tary”, у: The Frag ments of Ro man Hi sto ri ans (нап. 4), 287. 

6 T. F. Car ney, “Plu tarch’s Style in the Ma ri us”, JHS 80 (1960) 27–28.
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ни је по вољ но су дио о ка рак те ру Га ја Ма ри ја,7 ако је за и ста за кључ ни део 
Плу тар хо вог Ма ри ја по те као од овог пи сца.8 Ка ко год, Плу тарх је за и ста 
имао раз ло га да бу де не за до во љан из во ри ма ко је је имао на рас по ла га њу за 
би о гра фи ју Га ја Ма ри ја.9 Би ло је не из бе жно да сли ка о ве ли ком вој ско во ђи 
бу де обо је на сведoчанствима ње го вих лич них не при ја те ља. 

Ни дру ге исто ри о граф ске спи се ни су са ста ви ли Ма ри је ви при ја те љи. 
По ли тич ку ау то би о гра фи ју Мар ка Еми ли ја Ска у ра,10 по Ци це ро но вим ре чи-
ма, ни ко ни је ни чи тао,11 a и да је не што од ње ног са др жа ја про др ло, ма кар 
и по сред но, до Плу тар ха, би ли би то, из гле да, не по вољ ни ис ка зи о Га ју Ма-
ри ју.12 Ни Са лу сти је Крисп ни је био Ма ри јев при ста ли ца;13 при том, ње гов 
Ју гур тин рат ти цао се са мо по чет ка Ма ри је ве ка ри је ре, ка да ни је би ло 
раз ло га за пе да го шку кри ти ку. На осно ву Пе ри о ха, као и фор му ла ци ја код 
Еу тро пи ја, Oрозија, Ју ли ја Об се квен са и Фло ра, сме се за кљу чи ти да Ли ви-
је ни је био на кло њен во ђи стран ке по пу ла ра, чак – oчекивано – кри ти чан, 
на ро чи то пре ма ње го вим по ступ ци ма пред смрт.14 Та ли ви јев ска кри ти ка 
кључ но је ути ца ла на Лу ка но ве сти хо ве у ко ји ма пре о вла ђу ју те ме као што 
су Ма ри је ва am bi tio и, при кра ју жи во та, do mi na tio и cru de li tas.15 Ни Ве леј 
Па тер кул не ма до брих ре чи за Ма ри ја.16 Апи јан је сма трао да је Ма ри је сно сио 
од го вор ност за из би ја ње Гра ђан ског ра та, кри ти ко вао ње го ве ма ни пу ла ци је 
у до де ли ко ман де за рат про тив Ми три да та;17 да кле, Апи јан је био под ути-

7 Plut. Mar. 45.3–7 = Pos. F 255 EK; Plut. Mar. 1.1-5 = Pos. F 264 EK. Упор. J. Ma litz, Die 
Hi sto rien des Po si do ni us, München, 1983, 208–210, 224–228; D. A. Rus sell, Plu tarch, Lon don – 
New York 1972, 132; Ja coby, Fr Gr Hist IIc, Komm, nr. 87, 158.8-10. 

8 Ми слим да I. G. Kidd (Po si do ni us. Vol. II. The Com men tary (ii) Frag ments 150–293, 
Cam brid ge 1988, 891–892) има пра во ка да ка же да се је ди но по у зда но мо же твр ди ти да од 
Посидонијa по ти че је дан де таљ (да је Ма ри је био бо ле стан од за па ље ња плућ не ма ра ми це), 
иа ко по сто је ја ки ар гу мен ти у ко рист за кључ ка да чи тав оде љак (45.3–7) тре ба при пи са ти 
овом фи ло зо фу (ви дети ли те ра ту ру у прет ход ној на по ме ни и Kidd, o.c, 890). 

9 Plut. Mar. 26.3: Су ла; 26.5: Лу та ци је Ка тул; 28.5: Ру ти ли је Руф.
10 Tac. Agr. 1.1-2; упор. Chas sig net (нап. 4), lxxxvi–lxxxvii. 
11 Cic. Brut. 112. 
12 Cic. Off. 1.76; Prov. Cons. 9; упор. J. van Oo et ghem, Ca i us Ma ri us, Bru xel les 1964, 11–12. 
13 R. Syme, Sal lust, Bar ke ley-Los  An ge les 1964, 161–164; упор. нпр. 157, o Ју гур ти ном 

ра ту: Ma ri us is pro mi nent on show, but not mag ni fied un duly; D. C. Earl, Po li ti cal Tho ught of 
Sal lust, Cam brid ge 1961, 74; 81.

14 Liv. Per. 69: Ma ri us ... se di ti o nis auc tor; Per. 80: Ma ri us ... qu am rem pu bli cam ar ma tus 
ser va vit, eam pri mo to ga tus om ni ge ne re fra u dis, po stre mo ar mis ho sti li ter; Flor. 2.4; 2.9: Ini ti um 
et ca u sa bel li inex ple bi lis ho no rum Ma rii fa mes...; Obs. 56a: Cin na et Ma rio per bel la ci vi lia cru
de li ter sa e vi en ti bus Ro mae; Eu trop. 5.7.3; Оros. 5.17.6; Ви дети: D. S. Le ve ne, “Three re a ding of 
cha rac ter in the Pe ri oc hae of Livy”, у: Fa me and In famy: Es says for Chri stop her Pel ling on Cha
rac te ri za tion in Gre ek and Ro man Bi o graphy and Hi sto ri o graphy, edd. R. Ash, J. Mos sman, J. B. 
Titche ner, Ox ford 2018, 315. Та ко ђе, C. H. Lan ge, F. J. Ver va et, “Sul la and Ori gins of the Con cept 
of Bel lum Ci vi le”, у: The Hi sto ri o graphy of La te Re pu bli can Ci vil War, edd. C. H. Lan ge, F. J. 
Ver va et, Le i den –Bo ston, 2018, 20–21; из истог збор ни ка ви дети и T. Ber ge, “Epi to mi zing Di scord: 
Flo rus on the la te Re pu bli can Ci vil Wars”, 429, као и D. Hoyos, “Livy on the Ci vil Wars (and Af ter): 
Mo ra lity Lost?”, 220–221. 

15 Lu can. 2.68-133; упор. M. P. O. Mor ford, “Lu can and the Ma rian Tra di tion”, La to mus 25/1 
(1966) 109–114.

16 Vell. Pat. 2.11.1: ... C. Ma ri us, qu em pra e di xi mus, na tus agre sti lo co, hir tus atque hor ri dus 
vi ta que san ctus, qu an tum bel lo op ti mus, tan tum pa ce pes si mus, im mo di cus glo ri ae, in sa ti a bi lis, 
im po tens sem per que in qu i e tus.

17 Аpp. Pra ef. 14; BCiv. 1.55. Упор. E. Ba dian, “The De ath of Sa tur ni nus”, Chi ron 14 (1984), 109.
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ца јем не при ја тељ ских из во ра пре ма Ма ри ју, и то, ре кло би се, ли ви јев ске 
тра ди ци је. Ди он Ка си је пи сао je о Ма ри ју као о бун тов ном чо ве ку, при ја те љу 
го ми ле, чи ји је циљ био да се об ра чу на са чи та вим но би ли те том.18 Ди о дор је 
на гла ша вао Ма ри је ву кри ви цу за Гра ђан ски рат, ње гов мо рал ни пад, као и 
су ро вост пре ма не при ја те љи ма,19 ко ли ко се мо же су ди ти на осно ву спо ра дич-
но са чу ва ног тек ста. Из у зе так је Ва ле ри је Мак сим, ко ји бе ле жи низ при ме ра 
ко ји Ма ри ја осли ка ва ју у по вољ ном све тлу, али и код ње га по сто је кри тич ко-
-мо ра ли за тор ски освр ти на лич ност ве ли ког вој ско во ђе.20

II. Што се ти че пи та ња да ли је успо ме на на Ма ри ја би ла жи ва на кон ње-
го ве смр ти у јав ном жи во ту, мо же се ре ћи да је она, у вре ме Су ли не дик та ту ре 
и де се так го ди на на кон дик та то ро ве смр ти, иа ко ве ро ват но ни је била под врг-
ну та зва нич ној за бра ни,21 би ла по ти сну та, не по жељ на и ри зич на. Плу тарх сма-
тра да је то вре ме ма ри јев ска стран ка би ла у ве о ма јад ном ста њу, за пла ше на и 
рас пу ште на;22 шта ви ше, још у вре ме ка да је Ци на по вео рат про тив Ок та ви ја 
88. го ди не, Плу тарх ка же да је Μαρίου στάσις би ла за не мо ћа ла.23 Не ма све до-
чан ста ва о то ме да је успо ме на на Ма ри ја уоп ште жи ве ла то ком се дам де се тих 
го ди на. По сле за вр шет ка Гра ђан ског ра та Сер то ри је је по ку ша вао, по Плу тар-
хо вом све до чан ству, да се дис тан ци ра од не дав них звер ста ва, по себ но оних 
ко је је Ма ри је по чи нио, а прет ход но ни је са ен ту зи ја змом при хва тио Ма ри-
је ву по моћ, тј. ње гов по вра так из ег зи ла.24 Ни је дан пи сац не ка же да се Ле пид 
ика да по звао на Га ја Ма ри ја, иа ко је у бор би про тив Су ли ног на сле ђа као кон зул 
по вео пра ви Гра ђан ски рат у Етру ри ји, ма ри јев ском упо ри шту.25 При мет но 
је да ни при кра ју овог пе ри о да по сте пе но на пу шта ње Су ли ног по рет ка и 
успон но вих ин те ре сних гру па ни су ожи ве ли успо ме ну на Ма ри ја, ни ти се 
по пу лар ска или про то по пу лар ска по ли ти ка ве зи ва ла за ње га. Пом пе је ва 
дис тан ци ра ност пре ма успо ме ни и на сле ђу Га ја Ма ри ја би ла је зна ко ви та.

Ме ђу тим, вре ме ном, ства ри су се по че ле ме ња ти у јав ном жи во ту. Кве стор 
Гај Ју ли је Це зар,26 при ли ком са хра не соп стве не тет ке, при ка зао je Ма ри је ву 
imagо,27 а че ти ри го ди не ка сни је, у вре ме свог еди ли те та, об но вио је Ма ри је ве 

18 Dio, fr. 89.2; 102.2. Упор. F. Mil lar, A Study of Cas si us Dio, Ox ford 1964, 79. 
19 Diod. 37.29.2-4; 38.4.1-3; 6.1. 
20 Упор. T. F. Car ney, “The Pic tu re of Ma ri us in Va le ri us Ma xi mus”, RhM 105.4(1962) 

289–337. Ипак, Ва ле ри је Мак сим је ко ри стио по вре ме но из вор(е) ко ји је (су) на гла ша вао/-ли  
Ма ри је ву су ро вост (е.g. 2.8.7; 9.2.2) или тек сто ве ко ји су осу ђи ва ли Ма ри ја због осве то љу-
би во сти и не ми ло срд но сти ко је су од ве ле Ка ту ла у смрт (2.22.4; 9.12.4). 

21 Ви дети до ле, нап. 33. Али, Су ла je ус кра тио Ма ри ју са хра ну (Cic. Leg. 2.56), тј. су mi li tes 
ini mi ci (Су ли ни ве те ра ни?) ис ко па ли су Ма ри јев гроб и раш че ре чи ли ње гов леш (Lic. 32F). 

22 Plut. Ca es. 6.1. 
23 Plut. Ser. 4.7. 
24 Plut. Ser. 5.6-7; 5.1; упор. Kon rad, Plu tarch’s Ser to ri us. A Hi sto ri cal Com men tary, Cha pel 

Hill – Lon don 1994, 66–72. 
25 Упор. So ur ces for Ro man Hi story 13370, ed. A. H. J. Gre e ni d ge/ A. M. Clay, rev. E. W. 

Gray, Ox ford 19862, 232–235. 
26 За да то ва ње ви ди: L. Ross Taylor, Ca e sar’s Early Ca re er, CPh 36(1941), 122–124; упор. 

Bro ug hton, MRR, III, 105–106. 
27 Plut. Ca es. 5.2-3. Плу тарх је у овом сег мен ту Це за ро ве би о гра фи је ко ри стио спис(e?) 

Га ја Опи ја (Chr. Smith, T. Cor nell, “C. Op pi us”, у: The Frag ments of Ro man Hi sto rian [нап. 4], 382), 
Це за ро вог при ја те ља, што утвр ђу је ути сак да је „ма ри ја ни зам”, из ме ђу оста лог, био Це за ров 
про па ганд ни курс; упор. Chr. Pel ling, Plu tarch. Ca e sar (transl., in tro duct., comm.) Ox ford 2011, 50.
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спо ме ни ке, и то уз ста туе бо ги ње по бе де.28 Вре ди на гла си ти да је Це зар овим 
на ста вио по ли тич ки курс свог де де и оца, ко ји су се ве за ли за Га ја Ма ри ја.29 
Што се ти че ма ни фе ста ци је на са хра ни, у пи та њу је, сма тра се, Це за ро во 
ве ли ча ње соп стве них пре да ка и ро ђа ка, као и ис пла ни ра на по пу лар ска, ан ти-
оп ти мат ска про па ган да.30 Пи та ње је, ме ђу тим, да ли се ра ди у пу ном сми слу 
о ма ри јев ској ма ни фе ста ци ји – у ко ми си ји за до де лу зе мље ве те ра ни ма 103. 
го ди не (да кле, ма хом они ма ко ји су под Ма ри јем слу жи ли) уче ство вао је 
Це за ров отац,31 та ко да њи хо во при су ство на јед ној ју ли јев ској са хра ни нема 
ис кљу чи во ма ри јев ски сми сао. 

Ипак, успо ме на на Ма ри ја – по ти сну та и при ват на – оп ста ла је скри ве-
на од јав но сти, а Це зар је ус пео да је ус по ста ви на ју ли јев ској са хра ни, јав но 
ле ги ти ми ше и та ко се бе пред ста ви као чо ве ка ко ји, из ме ђу оста лог, ба шти ни 
ма кар део по пу лар ског про гра ма. Уко ли ко би се оти шло ко рак да ље па ре кло 
да је Це зар пред ста вио се бе као „не ку вр сту Ма ри је вог на след ни ка”,32 за не-
ма ри ли би смо не са мо Це за ро ву ам би ци о зност, већ и ори ги нал ност и сна гу 
ње го вог по кре та.

По тре се ност плеб са – у ства ри Ма ри је вих ве те ра на – што је на Ка пи-
то лу за бли ста ла ста туа њи хо вог ју на ка, ка да се успо ме на на Ма ри ја за и ста 
ожи вља ва ла у јав но сти, је сте и све до чан ство њи хо ве ода но сти Ма ри ју. Исто-
вре ме но, на осно ву ове епи зо де мо же се по твр ди ти да је се ћа ње на ње га би ло 
не са мо по ти сну то, већ да ни је ни по сто ја ло у јав ном жи во ту:33 ве те ра ни су 
за пла ка ли за то што је ко нач но, по сле то ли ко го ди на, ода то јав но по што ва ње 
њи хо вом вој ско во ђи. Ма ри је ве при ста ли це ни су мо гле са ме да оста ве тра га 
сво јих емо ци ја ни ти да ма ри јев ски по пу лар ски про грам учи не при сут ним у 
јав ном жи во ту; би ли су то ста ри и за бо ра вље ни љу ди и жи ве ли су у вре ме ну 
ка да су се осе ћа ли ефек ти Су ли ног по ку ша ја да огра ни чи ути цај по пу лар ских 
ве те ра на и њи хо ве ве за но сти за вој ско во ђу на рим ску по ли ти ку.34 Ве те ра ни 

28 Вик то ри ја је при том при ка за на ка ко но си тро фе је, а Це зар је об но вио и нат пис ко ји 
је обе ле жа вао Ма ри је ву по бе ду над Ким бри ма. Упор. Plut. Ca es. 6.1-2; ви дети и Vell. 2.43.4; 
Prop. 3.11.46. Све то ни је (Ca es. 11) у овом кон тек сту пи ше и о Це за ро вом го во ру про тив оних 
ко ји су за но вац до ста вља ли у вре ме про скрип ци ја (упор. Pel ling (нап. 27), 158). Ти ме је лак ше 
об ја сни ти Це за ров успех. Ви ди и це за ров ску ин то на ци ју код Про пер ци ја (2.1.24): Cim bro ru mque 
mi nas et be ne fac ta Ma ri). 

29 E. Ba dian, From Iu lii to Ca e sar, у: A Com pa nion to Iu li us Ca e sar, ed. M. Grif fin, Mal den 
2009, 15.

30 Упор. L. Ross Taylor, “The Ri se of Ju li us Ca e sar”, Gre e ce & Ro me 4/1(1957), 14–15; H. 
van der Blom, Ci ce ro’s Ro le Mo dels. The Po li ti cal Stra tegy of New co mers, Ox ford 2010, 191. Циљ 
овог члан ка ни је ана ли за да љих Це за ро вих пла но ва. Као што је по зна то, Це за ра су ње го ви 
не при ја те љи оп ту жи ва ли да је, утвр ђу ју ћи свој пре стиж и ста вља ју ћи се на че ло по пу ла ра, 
„спре мао ти ра ни ју”, тј. „из и гра вао ре во лу ци о на ра” (Plut. Ca es. 6.3).

31 Гај Ју ли је Це зар Стра бон као је дан од де цем ви ра: Bro ug hton MRR, III, 109; упор. 
Ba dian (нап. 29), 15–16. 

32 G. S. Su mi, Ce re mony and Po wer. Per for ming Po li tics in Ro me bet we en Re pu blic and 
Em pi re, Ann Ar bor 2005, 44. 

33 Успо ме на на Ма ри ја би ла је по ти сну та због ра ши ре ног стра ха, а не фор мал но за-
бра ње на (упор. Pel ling (нап. 27) 151), ка ко ми сли H. I. Flo wer, An ce stor Masks and Ari stoc ra tic 
Po wer in Ro man Cul tu re, Ox ford 1996, 103, na осно ву то га што је Ма ри је био про гла шен за 
ho stis pu bli cus (i.a. Liv. Per. 77; App. BCiv. 1.60; Nep. Att. 2.2; Val. Max. 3.8.5; упор. P. Jal, “«Ho stis 
(Pu bli cus)» dans la littéra tu re la ti ne de la fin de la Répu bli que”, REA 65(1963), 55). 

34 Ba dian (нап. 2), 23.
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ве ли ких вој ско во ђа ни су би ли ва жан по ли тич ки фак тор то ком се дам де се тих 
и ше зде се тих го ди на, као што су то по ста ли ка сни је.

Це зар је за кљу чио – у вре ме ну ка да по пу лар ски про грам ни је мо гао 
би ти до вољ но ис ко ри шћен – да успо ме на на Ма ри ја мо же по мо ћи ње го вом 
по ли тич ком успо ну. Та ко је овај Пом пе јев при ја тељ је дан умрт вље ни, за бо-
ра вље ни по пу лар ски сим бол ве зао за се бе, за сво ју ка ри је ру. Успо ме на на 
Ма ри ја то ком ше зде се тих го ди на за пра во је це за ров ска ма ни фе ста ци ја, це-
за ров ска до те ме ре да се ве зу је за Це за ра лич но. Оту да о Це за ро вој ма ри-
јев ској ма ни фе ста ци ји та ко мо же мо чи та ти са мо у Плу тар хо вој би о гра фи ји, 
док је – ре ци мо – Апи јан уоп ште не спо ми ње. 

III. Низ све до чан ста ва о на вод ној (ар гу мен ти са прет ход них стра ни ца, 
ве ру јем, до зво ља ва ју да се упо тре би та реч) Ма ри је вој по стум ној по пу лар-
но сти по ти че од Ци це ро на, ко ји је имао сво је лич не и по ли тич ке раз ло ге да 
о Ма ри ју пи ше и го во ри у по зи тив ном то ну:35 у пи та њу је за јед нич ка pa tria, 
Ar pi num,36 no vi tas,37 као и фа ми ли јар на по ве за ност пре ко јед не пре дач ке 
же нид бе.38 О Ма ри ју Ци це рон го во ри и пи ше као о ве ли ком рим ском вој ско-
во ђи, у ран гу Сци пи о на Африч ког, Фа би ја Мак си ма и Мар це ла.39 Ма ри је је за 
Ци це ро на „отац отаџ би не”, „спа си тељ отаџ би не” и сл.,40 хе рој ко ји је оправ-
да но и ле гал но по гу био на род ног три бу на Лу ци ја Апу ле ја Са тур ни на.41 Кат-
ка да Ци це рон са мо ре фе ри ше на Ма ри ја у по зи тив ном сми слу.42 

35 Глав на сту ди ја о ово ме пи та њу оста је и по сле ше зде сет го ди на: T. F. Car ney, “Ci ce ro’s 
Pic tu re of Ma ri us”, WS 73 (1960), 83–122, али тре ба има ти у ви ду и при мед бу ко ју из но си Sant-
an ge lo, “Ci ce ro and Ma ri us”, At he na e um 96 (2008), 597: so mew hat cha o tic ar tic le. 

36 Cic. Sest. 37; 50.
37 Mарије је био, као и Ци це рон, Ар пи ња нин и ho mo no vus, ви дети Mur. 17; Sull. 23; упор. 

Van der Blom (нап. 30), 188–189. По Ци це ро ну, ho mi nes no vi по се ду ју мар љи вост (in du stria) 
и вр ли ну (vir tus), за раз ли ку од де ка дент них но би ла (Clu ent. 111–112; Sca ur. fr. 1.4; Ve rr. 2.3.7; 
2.5.180–182; Sull. 23; Mur. 15–17; Sest. 136–137; упор. Van der Blom [нап. 30], 49–51). Уз то Ма-
ри је ва ка ри је ра је, уз Ка то но ву, утр ла пут дру гим љу ди ма истог со ци јал ног ста ту са, укљу-
чу ју ћи Ци це ро на: Ve rr. 2.5.181. Да кле, ка да је у пи та њу no vi tas, Ма ри је пред ста вља лич ни 
при мер за Ци це ро на (упор. Van der Blom [нап. 30], 182), обо ји ца су као ho mi nes no vi спа си ли 
Рим: Sull. 23; Post Red. Qu ir. 9; Leg. 2.26. Aли, Ци це рон ни ка да ни је био сноб, за раз ли ку од 
Ма ри ја (упор. Ba dian [нап. 2], 7). 

38 При том, же нид бе на по ве за ност Ту ли ја Ци це ро на и Ма ри ја пре ко фа ми ли је Гра ти-
ди ја (Cic. Brut. 168; упор. Fr. Münzer, RE 14, 1825 sqq: Мар ко Гра ти ди је се оже нио Ма ри је вом 
се стром, док је Гра ти ди је ва се стра би ла же на Ци це ро но вог де де) би ла је још је дан раз лог за 
Ци це ро на да га ји лич ну на кло ност пре ма Га ју Ма ри ју. Упор. Van der Blom (нап. 30), 181–182, 
као и све до чан ство да је псе у до-Ма ри је тра жио по моћ на су ду од Ци це ро на, по зи ва ју ћи се 
на фа ми ли јар не ве зе са њим (Att. 12.49 (SB 292).2).

39 Man. 47; 60; Ve rr. 2.3.209; 2.5.14; Cat. 4.21–23; упор. Van der Blom (нап. 30), 181–182; 
184–185.

40 Sest. 37: con ser va tor pa tri ae; Sest. 38: spes sub si di u mque pa tri ae; Sest. 116: con ser va tor 
hu i us im pe rii; Post Red. Qu ir. 9: cu stos ci vi ta tis atque im pe rii ve stri; упор. Sest. 50: Maријево 
бек ство је ad sa lu tem hu i us im pe rii. 

41 Rab. Perd. 21, 27, 29, 30; Ма ри је ва од лу ка да то учи ни ни је до не та ла ко: пр ви пут у 
рим ској исто ри ји se na tus con sul tum ul ti mum био је ис ко ри штен ра ди об ра чу на са рим ским 
ма ги стра том. То ће по но ви ти Ци це рон 63. го ди не; упор. Ba dian (нап. 17), 118–119. Уо ста лом, 
Ци це рон отво ре но ка же да би он исто по сту пио као и Ма ри је: Rab. Perd. 35; упор. A. Lin tott, 
Ci ce ro as Evi den ce. A Hi sto ri an’s Com pa nion, Ox ford 2008, 122–123. 

42 Нпр. Pis. 20, иа ко је ов де био у при ли ци да кон тра сти ра Ма ри је ву ра то бор ност пре-
ма Ме те ло вом ми ро љу би вом са мо по жр тво ва њу. На дру гом ме сту Ци це рон го во ри о Ма ри-
је вој вр хун ској тре зве но сти, лу ка во сти Att. 10.8 (199 SB). 7 (cal li dis si mus); до ду ше, упр кос 
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Ци це рон на ви ше ме ста у свом опу су спо ми ње Ма ри је во из гнан ство. 
Из гле да да је та епи зо да из ње го вог жи во та има ла ва жно ме сто у Ма ри ју, 
на ста лом, ка ко се чи ни, баш пе де се тих го ди на, ка да је Ци це рон, због соп-
стве ног из гнан ства, по себ ну па жњу по кла њао овом егзем пе лу.43 При чу о 
Ма ри је вом из гнан ству Ци це рон је чуо од са мог вој ско во ђе, са свим ко ло рит-
ним де та љи ма као што је да вље ње у мо чва ри код Мин тур не или као што је 
бек ство пред про го ни те љи ма у ма лом чам цу све до Афри ке.44 Ци це рон 
спо ми ње Ма ри је во стра да ње нај че шће ка ко би се ње го во из гнан ство мо гло 
до ве сти у ве зу са соп стве ним, али уз на гла ша ва ње да је ње гов по вра так био 
слав ни ји и до стој ни ји од Ма ри је вог.45 Или, је дан од раз ло га по ме ну тог оправ-
да ва ња Ма ри је вог уби ства Са тур ни на био је у то ме да се афир ми ше соп стве-
на од лу ка да, ка да је био у при ли ци и у слич ној си ту а ци ји, да кле, ка да је 
по се до вао пра во да упо тре би se na tus con sul tum ul ti mum, ипак од би је да се 
Ка ти ли на уби је, иа ко би та ква од лу ка, ка ко ка же, би ла пот пу но оправ да на.46 

Те шко би би ло твр ди ти да је Ци це ро но ва по ли тич ка по тре ба – по ве за-
на са ње го вим сен ти мен тал ним и лич ним раз ло зи ма обо је ним раз у ме ва њем 
за скром ног ви те за из Ар пи ну ма47 ко ји по ста је ви ше стру ки кон зул – на и ла-
зи ла на одо бра ва ње ме ђу но би ли те том, као и да уоп ште ни је под ра зу ме ва ла 
из ве стан ри зик. Ци це рон је си гур но био то га све стан, па је чак и гле дао да 
се огра ди од Ма ри ја. To je по пра ви лу чи нио пред Се на том или ко ле ги јем 

тој спо соб но сти, он ни је ус пео да пред ви ди Су лин марш на Рим; упор. J. van Oo teg hem, 
Ca i us Ma ri us, Bru xel les 1964, 27. Om ni um per fi di o sis si mus (Nat. De or. 3.80) што би би ло дру-
го, не га тив но ли це ње го ве тре зве но сти ко је тре ба нај пре раз у ме ти као схва та ње уче сни ка 
у ди ја ло гу, чи је су то ре чи и би ле. Да кле, ов де се ра ди о рђ вом су ду о Ма ри ју из уста ње го-
вог не при ја те ља, Ау ре ли ја Ко те, а ни је у пи та њу Ци це ро но ва не га тив на оце на Ма ри је вог 
ка рак те ра (дру га чи је, Syme [нап. 13], 163 sq). 

43 Као што се чи ни на осно ву че тр на ест сти хо ва из јед ног од два на во да из спе ва (Cic. 
Div. 1.106): R. Gna uk, Be de u tung des Ma ri us und Ca to Ma i or fu er Ci ce ro, Ebe ring 1935, 49–60; 
упор. E. Co urt ney (ed. with comm.), Frag men tary La tin Po ets, Ox ford 1993, 175; L. P. Ken ter, M. 
Tul li us Ci ce ro, De Le gi bus. A com men tary on bo ok I, Am ster dam 1972, 21–22; A. R. Dyck, A 
Com men tary on Ci ce ro, De Le gi bus, Ann Ar bor 2004, 57–58; San tan ge lo (нап. 35), 598–599. 

44 Post Red. Qu ir. 20; Sest. 50; у скра ће ној вер зи ји: Pis. 43; Planc. 26. Упор. Lin tott (нап. 
41), 216–217. 

45 Rep. 1.6 (са мо се спо ми ње Ма ри је во про гон ство, за јед но са Ка ми ло вим, Аха ли ним, 
На зи ки ним, Ме те ло вим, Опи је вим, про гон ством По пи ли ја Ле на та). Div. 2.140–142: Ма ри ја 
до во ди у ве зу са со бом по што се он са хра бро шћу др жао ка да је био прог нан.

46 Cic. Cat. 1.4: Si mi li se na tus con sul to C. Ma rio et L. Va le rio con su li bus est per mis sa res 
pu bli ca; num unum di em po stea L. Sa tur ni num tri bu num pl. et C. Ser vi li um pra e to rem mors ac 
rei pu bli cae po e na re mo ra ta est? At [ve ro] nos vi ce si mum iam di em pa ti mur he be sce re aci em 
ho rum auc to ri ta tis. Ha be mus enim hu i u sce mo di se na tus con sul tum, ve rum in clu sum in ta bu lis 
ta mqu am in va gi na re con di tum, quo ex se na tus con sul to con fe stim te in ter fec tum es se, Ca ti li na, 
con ve nit. Упор. A. A. Mac lardy (ed. transl, comm.), The First ora tion of Ci ce ro aga inst Ca ti li ne, 
New York 1902, 39, comm. ad lin. 17. Без об зи ра на то што је Pro Ra bi rio об ја вљен по сле 63. 
го ди не (упор. Аtt. 2.1 [SB 21].3) Lin tott (нап. 41), 124 сма тра да је Ци це ро но ва од бра на ин сти-
ту ци је se na tus con sul tum ul ti mum ве за на за 100. го ди ну, а не за ње го ве по ступ ке у вре ме 
Ка ти ли ни не за ве ре, иа ко и сам уви ђа да је Ци це рон на звао Са тур ни на не при ја те љем др жа-
ве (ho stis; Rab. Perd. 18), што су би ли и за ве ре ни ци из де цем бра 63. го ди не. Уз то, стра да ле 
Ка ти ли ни не при ста ли це би ли су ма ги стра ти, упра во као и Са тур нин и Гла у ци ја. При том, 
Лин тот се не освр ће на ову ци ти ра ну ре че ни цу, ко ја све до чи да је сво је нео ства ре но пра во 
да још ра ни је на ре ди Ка ти ли ни но уби ство Ци це рон за сни вао на до га ђа ји ма из Ма ри је вог и 
Ва ле ри је вог кон зу ла та.

47 Cic. Tusc. 2.53: Ru sti ca nus vir, sed pla ne.
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пон ти фи ка, не ли бе ћи се да бу де и кри ти чан, док је у го во ри ма пред на ро дом, 
оче ки ва ним ма ри јев ским при ста ли ца ма, пре те жна је оце на у ли те ра ту ри, 
кон текст у ко јем се спо ми ње Ма ри је ма хом по зи ти ван.48 Слич но је Ци це рон 
умео да, пред на ро дом и у суд ни ци, по вољ но го во ри и о бра ћи Грах, све стан 
да ће ти ме учвр сти ти свој по ло жај код плеб са, али и да их оце ни као опа сне 
де ма го ге пред Се на том или у те о риј ским спи си ма, ста вља ју ћи их чак у исту 
ра ван са Са тур ни ном.49 

Али, има и ва жних од сту па ња од овог мо де ла у Ма ри је вом слу ча ју. Оту да, 
нпр. ка да у Post Re di tum ad Qu i ri tes (одр жа ном по чет ком ав гу ста 57. го ди не) 
по ре ди соп стве но и Ма ри је во из гнан ство, на зи ва ју ћи Ма ри ја нај хра бри јим од 
свих љу ди, Ци це рон од мах под вла чи раз ли ку из ме ђу њих дво ји це, бу ду ћи да 
се Ма ри је, ani mo ira to, осве тио сво јим не при ја те љи ма, док се он сам, на кон по-
врат ка из про гон ства, слу жио ис кљу чи во ре чи ма. Ма ри је ва мо ти ва ци ја је до-
ве де на, шта ви ше, у ја сну опо зи цу ју пре ма pax atque oti um, Ци це ро но вом ци љу.50 
Ци це ро но ва по ен та ни је у су прот но сти са оним што је ре као не ко ли ко ме се-
ци ра ни је у го во ру пред Се на том, с тим што је пи та ње ње го вог и Ма ри је вог 
од но са пре ма Се на ту ста вљен у пр ви план: сво јим по врат ком Ма ри је ума ло 
ни је уни штио Се нат, док је Ци це рон по све ћен очу ва њу вла сти Се на та.51

Не ко ли ко ме се ци ка сни је, у Pro Se stio, да кле пред ши ро ком пу бли ком, 
Ци це рон про ду бљу је ово ра зи ла же ње са Ма ри јем. Ма ри је је, ка же Ци це рон, 
вра тив ши се из про гон ства, гле дао ка ко да се осве ти, док се он, Ци це рон, 
на кон по врат ка по све тио очу ва њу др жа ве.52 И ка сни је, пред крај жи во та, 
на ро чи то у вре ме гра ђан ских ра то ва, Ци це рон је у го во ри ма „пред на ро дом” 
из но сио не по вољан суд о Ма ри ју,53 с тим што су ње го ве при мед бе ту би ле 
го то во ус пут не. Ма ри је је био у цен тру ње го вог ин те ре со ва ња то ком про гон-
ства и не по сред но по сле по врат ка из про гон ства54 ка да је мо гао по ре ди ти 

48 E. Raw son, “Lu ci us Cras sus and Ci ce ro: the for ma tion of the sta te sman”, PClPhS 17 (1971), 
76–79; D. Mack, Se nat sre den und Vol ksre den bei Ci ce ro, Würzburg 1937, 26–27, 34–35; F. Bücher, 
Ve rarg men ti er te Geschic hte. Exem pla Ro ma na in Po li tischen Dis kurs der Späten Re pu blik, Stut tgart 
2006, 248–249; C. E. Thomp son, To the Se na te and to the Pe o ple: ad dap ta tion to the se na to rial 
and po pu lar au di en ces in the pa ral lel spe ec hes of Ci ce ro, diss Ohio Sta te Uni ver sity, Co lum bus 
1978, 101–103.

49 Пред на ро дом по зи тив но: e. g. Leg. Agr. 2.10; 2.31; 2.81; Rab. Perd. 12–15; Font. 39; 
Clu ent. 151; Пред Се на том не га тив но: e. g. Leg. Agr. 1.21; Cat. 1.3–4, 4.4; 4.13; Har. Resp. 41, 
43; Prov. Cons. 18; Phil. 8.13; Ca es. 87. У те о риј ским спи си ма не га тив но: Rep. 3.41; Leg. 3.20–2; 
Off. 2.72; Fin. 4.65; Tusc. 3.48; Lael. 38–40, ода ју ћи им при зна ње, до ду ше, да су би ли до бри 
го вор ни ци (Brut. 103–4, 125–6; De Or. 1.38). До во ђе ње у ве зу Гра ха и Са тур ни на ви дети у 
ре фе рен цама код Van der Blom (нап. 30), 107, нап. 113. Упор. Ј. Béran ger, “Les ju ge ments de 
Cicéron sur les Grac qu es”, ANRW 1.1 (1972), 732–763; Van der Blom (нап. 30), 104–107. 

50 Post Red. Qu ir. 19–21; упор. Van der Blom (нап. 30), 204; San tan ge lo (нап. 35), 600; 
Lin tott (нап. 41), 12–13. O слав ном Ци це ро но вом по врат ку упо ре ђе ном са ма ње слав ним Ма-
ри је вим ви ди још и Dom. 82; 87; Post Red. Sen. 37–38.

51 Post Red. Sen. 38; упор. San tan ge lo (нап. 35), 599. 
52 Sest. 50; упор. Van der Blom (нап. 30), 205; Car ney (нап. 35), 112–113; R. A. Ka ster 

(transl. with in tr. and comm.), Ci ce ro. Spe ech on Be half of Pu bli us Se sti us, Ox ford 2006, 233. 
53 Phil. 11.1: C. Ma ri us in ira cun dia per se ve rans. 13.1: Ma ri us ... ci vi le bel lum op ta vit; Oo teg hem 

(нап. 42), 26; упор. Phil. 8.7 – ту Ци це рон ка же да је раз лог из би ја ња гра ђан ских ра то ва по-
ли тич ка сва ђа, по ми њу ћи име ном Ма ри ја у не по вољ ном кон тек сту. 

54 Cic. Div. 2.140: ut mi hi tem po ri bus il li us (вре ме про гон ства) mul tum in ani mo Ma ri us 
ver sa ba tur re cor dan ti... 
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соп стве но из гнан ство са ње го вим и ка да је мо гао по ен ти ра ти о соп стве ној 
ми ро љу би во сти, др жа во твор но сти (по вра так уз кон сен зус свих, на ро да, Се-
на та, це ле Ита ли је) и кон тра сти ра ти сво ју бла гост и по мир љи вост према Ма-
ри је вом кр ва вом освет нич ком пи ру над по ра же ним не при ја те љи ма.55 

Сме се ре ћи да из Ци це ро но вих све до чан става о Га ју Ма ри ју не тре ба 
оче ки ва ти са вр ше но кон зи стент ну сли ку, а сва ка ко их тре ба ту ма чи ти – 
одав но је по зна то – у кон тек сту Ци це ро но вих са вре ме них по ли тич ких пре-
о ку па ци ја. Tако су Ци це ро но ве ре ми ни сцен ци је на Ма ри ја то ком ше зде се тих 
го ди на крат ке, у осно ви по вољ не, где се хва ли ње го во вој нич ко уме ће или 
бра ни ње го во по сту па ње 100. го ди не;56 но, по хва ле Ма ри ју ни су ин то ни ра-
не та ко – ни у ме ри ни у об ли ку – да би се мо гло ре ћи да се Ци це рон из ло жио 
по ли тич ком ри зи ку да бу де пре по знат као ма ри је вац. 

То ком пр ве по ло ви не пе де се тих го ди на, у вре ме на кон про гон ства, пак, 
Ма ри је се у го во ри ма по ре ди а не ка да и кон тра сти ра пре ма са мом Ци це ро-
ну. Сто га су по је ди не епи зо де из Ма ри је вог жи во та упо тре бља ва не за и ста 
као при ме ри из про шло сти,57 а на ро чи то да би се Ци це ро но во де ло ва ње 
пред ста ви ло у што по вољ ни јем све тлу. Та ко узев, Ци це ро но ви ма ри јев ски 
при ме ри пре све до че да би се се ћа ње на ње га мо гло лич но и по ли тич ки упо-
тре би ти, слич но као што је то Це зар учи нио то ком ше зде се тих, не го што је 
у пи та њу до каз да је у рим ском дру штву – ван све та Ма ри је вих ве те ра на – 
оста ло жи во, ствар но се ћа ње на Га ја Ма ри ја, спа си те ља отаџ би не и во ђу 
по пу лар ске стран ке. 

За пра во, би ло би те шко за ми сли ти да би се о Га ју Ма ри ју, окру же ном 
то ли ким не при ја те љи ма за жи во та,58 Ма ри ју ко ји је из дао по пу лар ску ствар 
спре чив ши Са тур ни нов пре врат, Ма ри ју ко ји је по ра жен у Гра ђан ском ра ту 
ко ји је сам иза звао и по том окр ва вио ру ке, мо гла са чу ва ти не дво сми сле но 
по вољ на успо ме на. Код Ци це ро на, осим по ме ну тих осу да су ро во сти Ма ри-
је вог ре жи ма у Фи ли пи ка ма,59 у при ват ном пи сму, сро че ном у мар ту 49. 
го ди не, ка да је раз ма трао да ли тре ба да на пу сти Ита ли ју по што је Це зар 
за по чео Гра ђан ски рат, ка же да је Ма ри јев (и Ци нин) ре жим (уз Су лин) био 
нај су ро ви ји и нај злоб ни ји у чи та вој рим ској исто ри ји,60 да би, по но во пред 
крај жи во та, оста вио по тре сно све до чан ство о Ма ри је вој не ло јал но сти и 
су ро во сти.61 Те Ци це ро но ве ре чи су за пра во у скла ду са пре те жним оце на ма 
у рим ској исто ри о гра фи ји о ка рак те ру Га ја Ма ри ја. 

55 Ви дети још и Post Red. Qu ir. 10 (под „они” Ци це рон ми сли на По пи ли ја, Ме те ла и 
Ма ри ја).

56 Е. g. Font. 36; 43; Rab. Perd. 21; 29; Ve rr. 3.209; 5.14; 5.25; 5.181; Leg. Man. 47; Arch. 5; 
19; Cat.1.4; 3.15; 2.24; Mur. 17; Sull. 23. 

57 У до слов ном сми слу де фи ни ци је пој ма exem plum: „Крат ка при ча, анег до та или исто-
риј ски до га ђај ис при ча ни за то да пот кре пе не ку мо рал ну по у ку или илу стру ју ми сао” (J. 
De re tić, s. v. “Eg zem pel”, u: Reč nik kni žev nih ter mi na, Be o grad 1986, 156). 

58 Cic. Prov. Cons. 19: Qu is ple ni or ini mi co rum fu it C. Ma ri us? 
59 Ви ди го ре, на по ме на 53.
60 Att. 9.10 (177 SB).3: sed qu id eo rum [at Sul la, at Ma ri us at Cin na] vic to ria cru de li us, 

qu id fu ne stri us? 
61 Тusc. 5.56; Ма ри је је не ко ли ко пу та из го во рио mo ri a tur ка да су Ка ту ло ви при ја те љи 

за мо лили да по ште ди жи вот чо ве ку с ко јим ни је био са мо са ве зник, кон зул и три јум фа тор 
већ и при ја тељ ко ји му је умно го ме по мо гао. Упор. Cic. Nat. De or. 3.80; Brut. 307; De Or. 3.9; 
Plut. Mar. 44.8; Diod. 38.4.2-3.
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* * *

Да за кљу чим. На кон за вр шет ка гра ђан ских ра то ва ни је са мо Су ли на 
дик та ту ра гу ши ла се ћа ње на Га ја Ма ри ја, не го ни во ђе по кре та про тив оп ти-
мат ског ре жи ма ни су по се за ле за Ма ри је вим ли ком, пре све га због су ро во сти 
ко ја се ве зи ва ла за ње го во име. Бу ду ћи да је се ћа ње на Ма ри ја би ло го то во 
мр тво или угу ше но не по вољ ним оце на ма у исто ри о гра фи ји или по ли тич кој 
ау то би о гра фи ји, ка да је Ју ли је Це зар по чео да ожи вља ва успо ме ну на ње га, 
он је тој успо ме ни мо гао без ма ло да ва ти са др жај ко ји му је од го ва рао. За хва-
љу ју ћи Це за ру, тј. ње го вој про це ни да му је та ква сли ка о Ма ри ју по треб на, 
Ма ри је се у јав ном се ћа њу по ја вљу је као во ђа по пу лар ске стран ке, као да није 
би ло чу ве не из да је из 100. го ди не. При том, ма кар у по чет ку, успо ме на на Ма-
ри ја кр чи ла је пут за то што је то би ла и ју ли јев ска ма ни фе ста ци ја, бу ду ћи да 
су Ма ри је ви ве те ра ни мно го ду го ва ли и Це за ро вом оцу, јед ном од чла но ва 
ко ми си је за до де лу зе мље. Не ко ли ко го ди на по сле Це за ра Ци це рон је, у вези 
са соп стве ним на ра ти вом о неoправедном из гнан ству и слав ном по врат ку, 
ство рио, пре те жно у го во ри ма, пред ста ву о Ма ри ју као о про те ра ном спа си-
о цу отаџ би не, као да том про те ри ва њу ни су прет хо ди ле су ро ве ег зе ку ци је 
ко је је Ма ри је по чи нио, под ста као или одо брио. Ма ри је во из гнан ство Цице-
рон је при зи вао у се ћа ње ка ко би соп стве но по ли тич ко де ло ва ње пред ста вио 
у што по вољ ни јем све тлу. Али, уве рен сам да ова кве це за ров ско-ци це ро нов-
ске пре фор му ла ци је Ма ри је ве би о гра фи је – пре фор му ла ци је ко је је Ци це рон 
пред крај жи во та за пра во не ги рао по на вља ју ћи оце не о Ма ри је вој су ро во сти 
и од го вор но сти за Гра ђан ски рат – не би би ле мо гу ће да се ни су за сни ва ле на 
исти ни, ма кар се лек тив ној: Гај Ма ри је је сте био чо век ко ји је по сле смр ти 
Га ја Гра ха по но во по ди гао по пу лар ски по крет и је сте био спа си лац Ита ли је 
и Ри ма од вар вар ског ма ча. Али, не са мо то.
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THE POST HU MO US PO PU LA RITY OF C. MA RI US

SUM MARY: Тhe idea of the post hu mo us po pu la rity of C. Ma ri us has ne ver been se ri-
o usly chal len ged. Ho we ver, the lack of evi den ce that the me mory of Ma ri us in flu en ced po li-
tics in Ro me twenty years (or so) af ter his de ath, sho uld be the first in di ca tion that the de eply 
ro o ted pic tu re of Ma ri us as sa vi o ur of the fat her land and le a der of pu pu la res did not in fact 
exist, at le ast du ring the se ven ti es and the first half of the six ti es. In fact, the pu blic me mory 
of Ma ri us emer ged la ter, when Ca e sar and Ci ce ro we re mo ti va ted to la unch the nar ra ti ve of 
Ma ri us as a po pu lar le a der, the ge ne ral who sa ved Italy and the vic tim of Sul la, the dic ta tor. 
Ca e sar to ok the op por tu nity to use his aunt’s fu ne ral as a Ma rian and po pu lar ma ni fe sta tion, 
as de scri bed by Plu tarch. Ne vert he less, that ma ni fe sta tion may ha ve been less Ma rian and mo re 
Iu lian, be a ring in mind that ve te rans of the old ge ne ral had a spe cial re a son to be gra te ful to 
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Ca e sar’s fat her who was one of the de cem vi ri in char ge of land di stri bu tion. In fact, the in tro-
duc tion of Ma ri us’ ima go on that oc ca sion was the first pu blic ex pres si on of po pu lar and 
Ma rian sen ti ment, mo re than twenty years af ter Ma ri us’ de ath, when the ima ge of Ca e sar as 
a po pu lar le a der was ta king its sha pe. On the ot her hand, a few years la ter, Ci ce ro proc la i med 
from the ro stra that Ma ri us was pa ter pa tri ae, sa vi o ur of the fat her land who had co u ra ge o usly 
de fe a ted not only the nort hern bar ba ri ans but al so the ra di cal tri bu ne Sa tur ni nus, who se ri o-
usly thre a te ned the Re pu blic. De spi te the fact that Ci ce ro had so me con si de ra tion for Ma ri us 
as ho mo no vus and Ar pi na tus, it was not his in ten tion simply to re vi ve the sen ti men tal me mory 
of de fe a ted Ma ri us. Ci ce ro’s nar ra ti ve of Ma ri us in the first half of the fif ti es was de di ca ted to 
the last years of ge ne ral’s li fe, abo ve all his exi le and vic to ri o us re turn. This and ot her Ci ce-
ro nian Ma rian exem pla, cle arly ser ved to mag nify the pic tu re of Ci ce ro him self. But he al so 
dis tan ced him self from Ma ri us: for exam ple, the re turn of Ci ce ro from exi le bro ught pe a ce 
and glory to the Com mon we alth un li ke Ma ri us’ re turn which led to the Ci vil War and ex ten-
si ve blo ods hed. Ad di ti o nally, open cri ti qu es of Ma ri us can ea sily be fo und in Ci ce ro’s oe u vres, 
and not just in the spe ec hes de li ve red to the pa tres, as is com monly sup po sed. His at ti tu de 
to wards Ma ri us se ems mo re ne ga ti ve than has pre vi o usly been sup po sed: even in the spe ec hes 
ma de be fo re the pe o ple, Ci ce ro’s cri ti que of Ma ri us can be de tec ted. When the grand the me 
of his exi le was of less im me di a te im port, Ci ce ro’s as ses sment of Ma ri us – not only in the 
Phi lip pics, but al so in his phi lo sop hi cal tre a ti ses and in the let ters – ap pro ac hes the ex pres si on 
of Pe ri oc ha of Ma ri us as se di ti o nis auc tor. This brings Ci ce ro’s un der stan ding of Ma ri us’ 
le gacy mo re in to li ne with that of con tem po rary Ro man hi sto ri o graphy, which was openly 
ho sti le to the ge ne ral, as Plu tarch re cor ded.

KEYWORDS: The end of Ro man Re pu blic, C. Ma ri us, C. Iu li us Ca e sar, M. Tul li us 
Ci ce ro, po pu la res, Ro man hi sto ri o graphy
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ЕТ НИЧ КА СТРУК ТУ РА СТА НОВ НИ ШТВА  
У НА СЕ ЉИ МА ТЕ МИ ШВАР СКЕ ЕПАР ХИ ЈЕ  

СРЕ ДИ НОМ XVI II ВЕ КА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се да је при каз ет нич ке струк ту ре на се ља на про сто-
ру Те ми швар ске епар хи је пре ма по да ци ма др жав них по пи са Те ми швар ског 
Ба на та из 1743, 1753. и 1774. го ди не. Пр ви и по след њи по пис су це ло ви ти, док 
по пи су из 1753. го ди не не до ста ју по да ци за Ли пов ски и Лу го шки ди стрикт. 
Ана ли зом по ме ну тих до ку ме на та мо гу се у пот пу но сти са гле да ти ет нич ки 
од но си на те ри то ри ји епар хи је, у чи јим су за пад ним де ло ви ма ве ћи ну чи ни ли 
Ср би, а у ис точ ним де ло ви ма Ру му ни. Мо же се пра ти ти и њи хов раз вој, с ја сном 
тен ден ци јом усло жња ва ња у дру гој по ло ви ни XVI II сто ле ћа. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Кар ло вач ка ми тро по ли ја, Те ми швар ска епар хи ја, Хаб-
збур шка мо нар хи ја, Те ми швар ски Ба нат, исто риј ска де мо гра фи ја, ет нич ка 
струк ту ра, Ср би, Ру му ни, Нем ци, XVI II век 

То ком XVI II сто ле ћа Те ми швар ска епар хи ја об у хва та ла је про стор од 
Ду на ва на ју го за па ду, Мо ри ша на се ве ру, до њег то ка ре ке Ти се на за па ду и 
коп не не гра ни це пре ма Вр шач кој епар хи ји на ис то ку, да кле, ве ћи део Ба на та.1 

У за ви сно сти од ад ми ни стра тив них по ме ра ња на про сто ру Те ми швар-
ског Ба на та то ком XVI II ве ка ме ња ле су се и гра ни це ба нат ских епар хи ја, 
Те ми швар ске и Вр шач ке. Про ме не ни ка да ни су би ле ве ћег оби ма јер се ра ди ло, 

1 Гра ни ца из ме ђу Те ми швар ске и Вр шач ке епар хи је по ла зи ла је од Ко ви на на Ду на ву, 
ишла дуж гра ни ца ди стри ка та ка се ве ро и сто ку и из би ја ла уз вод но од Ли по ве на ре ку Мо риш. 
Де таљ ни је о Те ми швар ској епар хи ји, од но ви јих ра до ва, ви де ти: Љ. И. Пу зо вић, „Гра ни це, 
на се ља и па ро хи је Те ми швар ске епар хи је (1716–1779): прилог про у ча ва њу исто ри је пра во-
сла вља у Ба на ту”, Збо р ник Ма ти це срп ске за исто ри ју 96 (2017), 35–52; Иста, „Па ро хиј ско 
све штен ство Те ми швар ске епар хи је сре ди ном XVI II ве ка”, Те ми швар ски збор ник 9 (2017), 
19–39; Иста, „Па ро хиј ски хра мо ви у Те ми швар ској епар хи ји сре ди ном XVI II ве ка”, Те ми
швар ски збор ник 10 (2018), 29–41; Иста, „Те ми швар ска епар хи ја од По жа ре вач ког ми ра до 
Те ми швар ског са бо ра (1718–1790)”, Ме ђу на род ни на уч ни скуп Осам ве ко ва ау то ке фа ли је 
Срп ске пра во слав не цр кве 1219–2019: исто риј ско, бо го слов ско и кул тур но на сле ђе, Пра во-
слав ни бо го слов ски фа кул тет, 10–14. де цем бар 2018. го ди не (у штам пи).
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углав ном, о пи та њу при пад но сти не ко ли ко се ла јед ној или дру гој епар хи ји. 
Из у зе так су чи ни ла на се ља Лу го шко-фа чет ског ди стрик та, ко ји је по чет ком 
сто ле ћа ве ћин ски при па дао Те ми швар ској епар хи ји, да би јој то ком се дам-
де се тих го ди на био у пот пу но сти при кљу чен.

На кон про те ри ва ња тур ских тру па са про сто ра Ба на та (1717) де си ле су 
се зна чај не про ме не на по љу ет нич ких од но са на те ри то ри ји ове епар хи је. 
Не по сред но по сле По жа ре вач ког ми ра (1718) ста нов ни штво су чи ни ли са мо 
Ср би и Ру му ни. Ср би су ве ћин ски на се ља ва ли рав ни чар ске ди стрик те – Беч-
ке реч ки, Пан че вач ки и Ча над ски, а Ру му ни су би ли је ди но ста нов ни штво 
пла нин ског, Лу го шко-фа чет ског ди стрик та. Те ми швар ски, Ча ков ски и Ли-
пов ски ди стрик ти би ли су са ме шо ви тим ста нов ни штвом.2 

Пре ма др жав ним по пи си ма на се ља Те ми швар ског Ба на та из 1743,3 1753.4 
и 1774.5 го ди не мо гу ће је ре кон стру и са ти ет нич ку сли ку Те ми швар ске епар-
хи је, као и про ме не ко је су се де ша ва ле на том по љу. По пи си из 1743. и 1774. 
го ди не су пот пу ни, то јест од но се се на сва на се ља Те ми швар ског Ба на та, 
док по пи су из 1753. го ди не не до ста ју по да ци за Ли пов ски и Лу го шко-фа чет-
ски ди стрикт. Сви су из вр ше ни пре ма ад ми ни стра тив ној по де ли Ба на та на 
ди стрик те. За про у ча ва ње ет нич ке струк ту ре на се ља јед не цр кве не је ди ни це, 
у овом слу ча ју Те ми швар ске епар хи је, мо гу да се ко ри сте по пи си др жав них 
вла сти ко ји са др же ре ле вант не по дат ке јер се тач но зна ко ји су ди стрик ти 
при па да ли Те ми швар ској, а ко ји Вр шач кој епар хи ји. По мо ћу цр кве них по пи-
са из овог сто ле ћа по у зда но се мо же утвр ди ти и епар хиј ска при пад ност селâ 
Лу го шко-фа чет ског ди стрик та, у вре ме ну ка да је те ри то ри ја ди стрик та би-
ла ју рис дик ци о но по де ље на из ме ђу по ме ну тих епар хи ја.6

У епар хи ји је 1743. го ди не би ло 307 на се ља. Од то га бро ја 89 би ло је чи-
сто срп ских (29 %), 185 ру мун ских (60,26 %), 14 не мач ких (4,56 %), два бу гар-
ска (0,65 %) и јед но ита ли јан ско (0,33 %). На се ља са ме шо ви тим ста нов ни штвом 
би ло је 15 (4,89 %) и то 12 срп ско-ру мун ских (3,91 %) и три срп ско-не мач ка 
(0,98 %). Без бли же ет нич ке озна ке би ло је јед но на се ље (0,33%).7

Пре ма по пи су из 1774. го ди не би ло је 382 на се ља. Од тог бро ја 71 је 
би ло чи сто срп ско (18,58 %), 212 ру мун ских (55,21 %), 43 не мач ка (11,2 %) и 
јед но ма ђар ско на се ље (0,26 %). Од на се ља са ме шо ви тим ста нов ни штвом нај-
ви ше је би ло срп ско-ру мун ских – 38 (9,89 %) и ру мун ско-срп ских – 6 (1,56 %). 
Не мач ко-српскa билa су два ме ста (0,52 %), не мач ко-ру мун ска три (0,78 %) 

2 Д. По по вић, Ср би у Ба на ту до кра ја осам на е стог ве ка. Исто ри ја на се ља и ста нов
ни штва, Бе о град 1955, 50.

3 Д. По по вић, Ср би у Ба на ту до кра ја осам на е стог ве ка, 81; Ј. Wolf, Qu el len zur 
Wirtschafts, So zial und Ver wal tung sgeschic hte des Ba nats im 18. Ja hr hun dert, Ma te ri a lien. Heft 
5, Tübin gen 1995, 252–295.

4 Д. По по вић, Ср би у Ба на ту до кра ја осам на е стог ве ка, 81; Д. По по вић, Ж. Се чан ски, 
Гра ђа за исто ри ју на се ља у Вој во ди ни од 1695 до 1796, Но ви Сад 1936, 67–71.

5 Ј. Wolf, Qu el len zur Wirtschafts, So zial und Ver wal tung sgeschic hte des Ba nats im 18. 
Ja hr hun dert, 296–322; Ј. Ј. Ер лер, Ба нат, Пан че во 2003, 78–94.

6 Д. Ру ва рац, Опис Те ми швар ске епар хи је 1727. го ди не, Срем ски Кар лов ци 1923, 7–10; 
АСА НУК, МП, „А”, 1733/102; Д. Руварaц, „Те ми швар ска епар хи ја 1764”, Срп ски Си он 15 
(1905), 466–467; АСА НУК, МП, „Б”, 1767/45; АСА НУК, МП, „Б”, 1771/41; Д. Ру ва рац, Срп ска 
ми тро по ли ја кар ло вач ка око по ло ви не XVI II ве ка, Срем ски Кар лов ци 1902, 101–112, 147–152.

7 Д. По по вић, Ср би у Ба на ту до кра ја осам на е стог ве ка, 81; Ј. Wolf, Qu el len zur 
Wirtschafts, So zial und Ver wal tung sgeschic hte des Ba nats im 18. Ja hr hun dert, 252–295.
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и јед но срп ско-ма ђар ско (0,26 %). Срп ско-ру мун ско-не мач ких на се ља би ло 
је пет (1,30 %).8

Гра фи кон 1. На се ља Те ми швар ске епар хи је пре ма по пи су из 1743. го ди не

Гра фи кон 2. На се ља Те ми швар ске епар хи је пре ма по пи су из 1774. го ди не

8 Ј. Wolf, Qu el len zur Wirtschafts, So zial und Ver wal tung sgeschic hte des Ba nats im 18. 
Ja hr hun dert, 296–322; Ј. Ј. Ер лер, Ба нат, 78–94.
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Ет нич ки нај ша ро ли ки ји био је Те ми швар ски ди стрикт, у ко јем је по ред 
срп ских и ру мун ских на се ља би ло и бу гар ских, ита ли јан ских и не мач ких 
ме ста, као и ме шо ви тих срп ско-ру мун ских, не мач ко-срп ских, ру мун ско-срп-
ских, не мач ко-ру мун ских и срп ско-не мач ко-ру мун ских на се о би на. 

Гра фи кон 3. На се ља Те ми швар ског ди стрик та пре ма ет нич кој струк ту ри

Са ве ћин ским срп ским жи вљем, то ком це лог XVI II сто ле ћа, би ли су 
Беч ке реч ки, Пан че вач ки и Ча над ски ди стрикт.

Гра фи кон 4. На се ља Беч ке реч ког ди стрик та пре ма ет нич кој струк ту ри
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Гра фи кон 5. На се ља Пан че вач ког ди стрик та пре ма ет нич кој струк ту ри

Гра фи кон 6. На се ља Ча над ског ди стрик та пре ма ет нич кој струк ту ри

Ве ћин ски ру мун ско ста нов ни штво жи ве ло је у Ча ко вс ком, Ли пов ском 
и Лу го шко-фа чет ском ди стрик ту. Ру му ни су се од по чет ка сто ле ћа по сте пе но 
спу шта ли са Кар па та у рав ни чар ски Ба нат и та ко по ја ча ва ли свој ет нич ки 
еле ме нат. О њи хо вој по ја ви у Ба на ту не ма тач них по да та ка јер ни су има ли 
стал них ста ни шта бу ду ћи да су, углав ном, жи ве ли као пoлуномади. То ком 
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ау стро-тур ског ра та (1737–1739) мно штво Ру му на је из бе гло у Ер дељ и Ба нат. 
По за кљу че њу Бе о град ског ми ра (1739) и при па ја њу Ма ле Вла шке Тур ској 
на ста вље на је тен ден ци ја усе ља ва ња Ру му на у Те ми швар ски Ба нат.9 Њи хо-
ва ко ло ни за ци ја тра ја ла је и за вре ме вла да ви не Ма ри је Те ре зи је (1740–1780). 
Ка ко би спре чи ла ову по ја ву, на ред бом од 11. сеп тем бра 1765. го ди не за бра-
ни ла је њи хо во да ље усе ља ва ње. Ова ква на ред ба до не та је да се не би ре ме-
тио план по ко јем је тре ба ло да Нем ци бу ду број но над моћ ни ји од Ср ба и 
Ру му на у Ба на ту, као и због че стих на па да ру мун ских пљач ка ша на Нем це.10 
На се ља ва ње Ру му на на гра ни ци са Тур ском та ко ђе је мо гло да бу де ри зи чан 
по тез због њи хо вог евен ту ал ног са ве зни штва са Тур ци ма, че га се ца ри ца 
при бо ја ва ла. Сто га је 1770. го ди не на ре ди ла да се срп ским и ру мун ским еми-
гран ти ма не до зво ли на се ља ва ње у Беч ке реч ком ди стрик ту, већ да се упу те 
у Ча над ски, Ли пов ски, Те ми швар ски и Лу го шко-фа чет ски ди стрикт, по да ље 
од гра ни це.11 

Гра фи кон 7. На се ља Ча ко вског ди стрик та пре ма ет нич кој струк ту ри

9 Д. Ру ва рац, „Стра да ње ар хи ман дри та Ан дре ја Ата на си је ви ћа и не ко ли ко ње го вих 
пи са ма”, Ар хив за исто ри ју Срп ске пра во слав не Кар ло вач ке ми тро по ли је 1 (1911), 85.

10 И. Зе рем ски, Срп ски ма на сти ри у Ба на ту, њи хов по ста нак, про шлост и од но шај 
пре ма Ру му ни ма, Срем ски Кар лов ци 1907, 13; Б. Јан ку лов, Пре глед ко ло ни за ци је Вој во ди не 
у 18. и 19. ве ку, Но ви Сад 1961, 52–56. У ра ту 1737–1739. го ди не Ру му ни су се при кло ни ли 
Тур ци ма и за јед но са њи ма пљач ка ли по Ба на ту. Ца ри ца их је и по ред то га шти ти ла, сма тра-
ју ћи да би уз бо ље вас пи та ње мо гли да бу ду од ве ли ке ко ри сти за др жа ву. Сто га је на сто ја ла 
да што ви ше Не ма ца на се ли у ис точ ни Ба нат ме ђу Ру му не, ка ко би не мач ка на се ља би ла не ка 
вр ста рад не шко ле за та мо шње Ру му не. Ме ђу тим, пред став ни ци Зе маљ ске ад ми ни стра ци је 
у Те ми шва ру би ли су дру га чи јег ми шље ња, по у че ни ис ку ством из прет ход ног ра та, те су 
по ку ша ва ли да план ски ра се ле Ру му не из ис точ ног по це лом Ба на ту. Ра се ља ва ње је спро-
во ђе но уз ве ли ке на по ре, а крај њи циљ је био да се од вик ну од но мад ског и пљач ка шког 
на чи на жи во та и при вик ну на зе мљо рад њу.

11 Б. Јан ку лов, Пре глед ко ло ни за ци је Вој во ди не, 52–56.
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Гра фи кон 8. На се ља Ли пов ског ди стрик та пре ма ет нич кој струк ту ри

Гра фи кон 9. На се ља Лу го шко-фа чет ског ди стрик та пре ма ет нич кој струк ту ри

Има ју ћи на уму прет ход но из ло же на де мо граф ска кре та ња, мо же се 
ви де ти да је сре ди ном XVI II ве ка до шло до ве ли ких ет нич ких про ме на. За 
са мо три де сет го ди на број чи сто срп ских на се ља сма њио се за 18, а чи сто 
ру мун ских по ве ћао за 27, што је, јед ним де лом, по сле ди ца укљу чи ва ња це-
ло куп ног Лу го шко-фа чет ског ди стрик та у Те ми швар ску епар хи ју. След стве-
но то ме, по ве ћао се и број на се ља са ме шо ви тим ста нов ни штвом, нај ви ше 
срп ско-ру мун ских, чак за 29. До нај ве ћих ет нич ких про ме на до шло је на 
под руч ју Ли пов ског ди стрик та, у пе ри о ду од 1743. до 1774. го ди не. У овом 
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ди стрик ту 1743. го ди не би ло је 14 срп ских, 22 ру мун ска, три не мач ка и че-
ти ри срп ско-ру мун ска се ла. Три де сет го ди на ка сни је у ди стрик ту ни је би ло 
ни јед но срп ско се ло, 12 је би ло срп ско-ру мун ских, док је би ло чак 36 ру мун-
ских и 17 не мач ких се ла.12

Гра фи кон 10. Ет нич ка сли ка на се ља Те ми швар ске епар хи је пре ма по пи си ма из  
1743. и 1774. го ди не

По ред Ср ба и Ру му на, ва жан чи ни лац на про сто ру Ба на та вре ме ном су 
по ста ли и Нем ци, чи јих на се ља ов де ни је би ло до три де се тих го ди на XVI II 
ве ка. Њи хо ва на се ља су 1743. го ди не чи ни ла са мо 4,56 % укуп ног бро ја, док 
је тај по сто так 1753. го ди не био ско ро три пу та ве ћи – 11,2 %, не ра чу на ју ћи 
ме шо ви та на се ља.13 Си сте мат ска ко ло ни за ци ја Ба на та по че ла je од мах по сле 
По жа ре вач ког ми ра. Стра те гиј ски раз лог на ла гао је да Нем ци што пре на-
пра ве јед ну вр сту зо не раз два ја ња из ме ђу са ве зни ка, Ту ра ка и Ма ђа ра, ства-
ра ју ћи на тај на чин и при вред ну под ло гу за во ђе ње да љих ра то ва про тив 
Тур ске. Пр ва гру па Не ма ца при спе ла је у Пан че во 1718. го ди не. На се ље ни-
ци су би ли из Ти ро ла, Крањ ске, Че шке, Шле зи је, гор њег Ду на ва и сред ње 
Рај не. Ве ћи ном су би ли ру да ри и за на тли је, а у ма њој ме ри зе мљо рад ни ци. 
Ве ли ки број, углав ном Шва ба, до се љен је 1723/24. го ди не. На се ље ни су у 17 
ба нат ских ме ста, углав ном у ис точ ном Ба на ту, али и у Беч ке рек и Пан че во. 

12 Д. По по вић, Ср би у Ба на ту, 81; Д. По по вић, Ж. Се чан ски, Гра ђа за исто ри ју на се ља 
у Вој во ди ни, 67–71; Ј. Ј. Ер лер, Ба нат, 78–94.

13 Ј. Wolf, Qu el len zur Wirtschafts, So zial und Ver wal tung sgeschic hte des Ba nats im 18. 
Ja hr hun dert, 252–295.
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Ме ђу тим, те шко су успе ва ли да се акли ма ти зу ју у но вој сре ди ни, па је због 
пре ве ли ке смрт но сти но во на ста ње них у Не мач кој кру жи ло ми шље ње о Ба-
на ту као о „гроб ни ци Не ма ца”.14 

При ви ле го ван по ло жај до се ље ни ка, на ро чи то осло ба ђа ње од пла ћа ња 
по ре за и уко на чи ва ња вој ске, за бри ња вао је ста ро се де о це. Пла ши ли су се 
ве ћих на ме та у но во на ста лој си ту а ци ји, као и сна жни јег при ти ска уни је јер 
су про ме не ет нич ких при ли ка пра ће не про ме ном вер ске струк ту ре. На те ри-
то ри ју на ко јој су ве ко ви ма уна зад жи ве ли углав ном пра во слав ни Ср би и Ру-
му ни, од хри шћан ског ста нов ни штва, до се ља ва ни су при ви ле го ва ни на ро ди 
ри мо ка то лич ке ве ре, због че га су мно ги ста ро се де о ци пре бе гли у Ср би ју, 
Вла шку, па чак и у Тур ску. Због то га је број ста нов ни ка у не ким ме сти ма 
пре по ло вљен, док су по је ди на на се ља, по пут чи сто срп ских се ла Сеч ња и 
Мо до ша, пот пу но опу сте ла.15 

Ау стро-тур ски рат (1737–1739) ста вио је на про бу спо соб ност не мач ких 
ко ло ни ста. По сле успе шног по чет ка ау стриј ска вој ска по че ла је да тр пи по-
ра зе. Тур ци су про др ли у Ба нат где им се при дру жио део Ру му на, ко ји су 
за јед но са њи ма пу сто ши ли ње гов ју жни део. Рат не опе ра ци је и бо ле сти, на-
ро чи то ку гу, ко ло ни сти и њи хо ва на се ља ни су пре жи ве ли, чи ме је не  успе шно 
окон чан про цес ко ло ни за ци је ца ра Кар ла VI (1711–1740) и гро фа Мер си ја.16

За вре ме вла да ви не Ма ри је Те ре зи је (1740–1780) на ста ви ло се са ко ло-
ни за ци јом. Осни ва ње Не мач ко-ба нат ске ре ги мен те 1764. го ди не да ло је ве ли-
ки за мах овом про це су. Те мељ ни је пла ни ра на и при пре ма на од прет ход них, 
ова ко ло ни за ци ја под ра зу ме ва ла је на се ља ва ње ве те ра на из ве те ран ских 
до мо ва и ста ја ћих ре ги мен ти из це ле Хаб збур шке мо нар хи је, раз ли чи тог 
ет нич ког по ре кла.17 Исто вре ме но, ко ло ни сти су на се ља ва ни ши ром Ба на та 
и из ван Вој не гра ни це, што је умно го ме ути ца ло на про ме ну ет нич ке сли ке 
на се ља Те ми швар ске епар хи је. Цар Јо сиф II (1780–1790), син и на след ник 
Ма ри је Те ре зи је, ко ји је Ба нат по се тио у два на вра та, 1767. и 1773. го ди не, 
ра дио је на по бољ ша њу ко ло ни за ци о не по ли ти ке с ци љем трај ног оја ча ва ња 
не мач ког еле мен та на овом про сто ру.18 

У ва ро ши ма, по себ но се ди шти ма ди стри ка та, по ред по ме ну тих на ро да 
жи ве ли су и Гр ци, Цин ца ри и Је вре ји, ко ји су се ве ћи ном ба ви ли тр го ви ном. 
Убр зо по осло бо ђе њу Ба на та гроф Мер си на се лио је у око ли ни Беч ке ре ка 
око 200 Јер ме на, угла вном ис ку сних тр гова ца.19 У Те ми шва ру је 1739. го ди не 

14 Б. Јан ку лов, Пре глед ко ло ни за ци је Вој во ди не, 7–8.
15 У Ба нат ни су сла ти про те стан ти јер је по сто ја ла бо ја зан да би се они у слу ча ју рата, 

као и Ма ђа ри, мо гли при дру жи ти Тур ци ма. Због то га су ко ло ни зо ва ни са мо ри мо ка то ли ци 
јер се ве ро ва ло да су они но си о ци гер ма ни за ци је и је ди ни чврст бе дем пред фа на тич но шћу 
Ту ра ка. Уп. Б. Јан ку лов, Пре глед ко ло ни за ци је Вој во ди не, 7–16.

16 Гроф Кла у ди је Фло ри мунд Мер си (Cla u di us F. Mercy), пред сед ник Зе маљ ске ад ми ни-
стра ци је у Те ми шва ру (1718–1734). Уп. Б. Јан ку лов, Пре глед ко ло ни за ци је Вој во ди не, 11–12; Ј. 
Илић Ман дић, „План ско на се ља ва ње у Вој ној кра ји ни: ко ло ни сти-ве те ра ни у Не мач ко-ба нат ској 
ре ги мен ти (1764–1788)”, Др жа ва и по ли ти ке упра вља ња (18–20. век), Бе о град 2017, 37–38.

17 Де таљ но о овој ко ло ни за ци ји: Ј. Илић Ман дић, „План ско на се ља ва ње у Вој ној кра-
ји ни: ко ло ни сти-ве те ра ни у Не мач ко-ба нат ској ре ги мен ти (1764–1788)”, 37–56.

18 Б. Јан ку лов, Пре глед ко ло ни за ци је Вој во ди не, 2. Ви ше о ко ло ни за ци ји Не ма ца од 
1762. го ди не ви де ти у: E. Schim scha, Tech nik und Met ho den der The re si a nischen Be si e dlung des 
Ba nats, Wi en 1939.

19 Б. Јан ку лов, Пре глед ко ло ни за ци је Вој во ди не, 64.



28

би ло 6 грч ких и 14 цин цар ских тр го вач ко-за на тлиј ских по ро ди ца, али је ве-
ро ват но да се њи хов број вре ме ном по ве ћа вао.20

На кон осва ја ња Ба на та но ве вла сти су у овој обла сти за те кле и Се фар де 
или „тур ске Је вре је”, ка ко су их на зи ва ли. У Те ми шва ру је њи хо ва оп шти на 
бро ја ла 144 чла на. До зво ље но им је да оста ну у на се љу, али под над зо ром, 
у по себ ној че твр ти уну тар твр ђа ве. Упр кос све му, Те ми швар је био при вла-
чан за Је вре је због ве ли ких мо гућ но сти за уно сно по сло ва ње, па су у ње га при-
сти гли и Ашке на зи из уну тра шњо сти Хаб збу шке мо нар хи је. Због то га је те-
ми швар ска ад ми ни стра ци ја од лу чи ла да њи хов број огра ни чи на 60 ку ћа. 
Ме ре за огра ни ча ва ње до се ља ва ња ни су би ле де ло твор не, те су кра јем де ве-
де се тих го ди на XVI II ве ка еви ден ти ра не 84 је вреј ске по ро ди це у Те ми шва ру.21 

Ба нат су на се ља ва ли и Ро ми, ко ји су ов де до шли са Тур ци ма. Ца ри ца 
Ма ри ја Те ре зи ја за по че ла је план ско спро во ђе ње њи хо вог при ла го ђа ва ња 
ста ро се де лач ком на чи ну жи во та. План је пред ви ђао уки да ње име на Ци га нин 
и уво ђе ње на зи ва Ној ба у ер (Ne u ba u er) – Но во се лац. Сле де ћи ко рак тре ба ло 
је да бу де при ви ка ва ње на се де лач ки на чин жи во та и ба вље ње зе мљо рад њом. 
Ме ђу тим, при сил не ме ре за спро во ђе ње пла но ва ни су ус пе ле, као ни по ку шај 
да их на те ра ју да по ха ђа ју шко лу. Сто га су оста ли да жи ве у чер га ма, нај че шће 
бли зу ру мун ских и срп ских се ла, где су про ри ца ли суд би ну су је вер ни ма и 
про да ва ли по кућ ство од гво жђа и др ве та ко је су са ми из ра ђи ва ли.22

Те ми швар ска ад ми ни стра ци ја је већ 1718. го ди не упу ти ла управ ни ке ди-
стри ка та да оба ве по пис Ци га на и да их опо ре зу ју са 5 фо рин ти по гла ви го ди-
шње. Ка сни је је ци ган ски ха рач (Zi ge i ner Ha rach) да ван у за куп, ко ји је из но сио 
нај ма ње 1.200 фо рин ти го ди шње.23 У Беч ке ре ку је 1773. го ди не би ло 54 при-
пад ни ка ром ске на род но сти са 16 оже ње них гла ва, сви са срп ским име ни ма.24 

То ком XVI II сто ле ћа у Ба нат су се до се ља ва ли Бу га ри, Че си, Сло ва ци, 
Ита ли ја ни, Фран цу зи и Шпан ци. У то ку ра та 1737–1739. го ди не до шло је око 
300 бу гар ских ри мо ка то лич ких по ро ди ца. На се ље ни су де лом у Ста ром Бе ше-
но ву, а де лом у Вин ги. Из ова два ме ста по сте пе но су се ра се ља ва ли по Ба на ту.25

Ита ли ја ни су вре ме ном по че ли да по бо ље ва ју и уми ру од ма ла ри је, а 
ма ло број ни пре жи ве ли аси ми ло ва ли су се са Нем ци ма. Фран цу зи, ко ји су 
до ла зи ли углав ном пре ко мо на шких ре до ва, та ко ђе су ве о ма бр зо стра да ли 
од ма ла ри је. За вре ме упра ве гро фа Мер си ја Шпан ци су на се ље ни у јед ном 
де лу Ве ли ког Беч ке ре ка, на зва ном Но ва Бар се ло на, као вр сни вр та ри, ви но-
гра да ри и за на тли је. Уз њи хо ву по моћ тре ба ло је ура ди ти ка на ли за ци ју 
ба ро ви тог Ба на та, до бре пу те ве и мо сто ве. Ка ко ни су мо гли да се при ла го де 
мо чвар ном и вла жном под не бљу, убр зо су до жи ве ли суд би ну Ита ли ја на и 
Фран цу за, а они ко ји су пре жи ве ли сто пи ли су се са Нем ци ма.26

20 Цин ца ри се у овом по пи су на зи ва ју Ар на у ти ма. Ви дети: Д. По по вић, Ср би у Ба на ту 
до кра ја осам на е стог ве ка, 385–387.

21 М. Ми тро вић, „Је вре ји у Ба на ту (1716–1739)”, Збор ник за исто ри ју Ма ти це срп ске 
28 (1983), 37–40, 54.

22 Б. Јан ку лов, Пре глед ко ло ни за ци је Вој во ди не, 68–70.
23 Д. Ру ва рац, Опис Те ми швар ске епар хи је 1727. го ди не, 14.
24 Д. По по вић, Ср би у Ба на ту до кра ја осам на е стог ве ка, 281.
25 Б. Јан ку лов, Пре глед ко ло ни за ци је Вој во ди не, 58.
26 Исто, 58–59, 62–63.
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Све до се дам де се тих го ди на XVI II ве ка у Ба на ту ни је би ло ма ђар ских 
на се ља. Мар ко Ђур ко вић Сер виј ски, ко ји је ку пио по сед Тур ска Ка њи жа, 
до вео је 1773. го ди не де вет ма ђар ских по ро ди ца на сво је има ње. То су би ли 
пр ви Ма ђа ри на се ље ни на те ри то ри ји Те ми швар ског Ба на та и Те ми швар ске 
епар хи је. Но вих 47 по ро ди ца сти гло је из ме ђу 1774. и 1780. го ди не.27 Пр во 
ма ђар ско на се ље – Сом бор, у Ча над ском ди стрик ту, за бе ле же но је у по пи су 
из 1774. го ди не. Исте го ди не се ло Си риг (Се рег) из истог ди стрик та упи са но 
је као срп ско-ма ђар ско, што ука зу је на тен ден ци ју до се ља ва ња Ма ђа ра на 
те ри то ри ју Те ми швар ске епар хи је.28 Њи хов ма сов ни ји до ла зак ве зан је за 
укљу чи ва ње Ба на та у угар ски жу па ниј ски си стем, 1779. го ди не, ка да су на 
те ри то ри ји Ба на та, ко ја ни је би ла под Вој ном гра ни цом, ство ре не три жу-
па ни је: То рон тал ска, Та ми шка и Кра шов ска. Двор ска ко мо ра је по сле то га 
про да ла нај ве ћи део сво јих по се да, а глав ни куп ци би ли су Гр ци, Цин ца ри 
и Јер ме ни. Гр ци и Цин ца ри су у знат ној ме ри би ли по ср бље ни, док су Јер ме-
ни то ком вре ме на по ма ђа ре ни. На ова кав на чин ство ре но плем ство је по ред 
Ср ба, и уме сто њих, по че ло да на се ља ва Нем це, Ма ђа ре, Сло ва ке, Ру му не 
и дру ге на ро де, што је до дат но до при не ло про ме на ма у ет нич кој, али и вер-
ској сли ци це лог Ба на та.29 

Као по сле ди ца си сте мат ске ко ло ни за ци је Ба на та, ет нич ка струк ту ра 
на се ља на про сто ру Те ми швар ске епар хи је бит но је из ме ње на за не што више 
од по ла ве ка. Ср би и Ру му ни би ли су и да ље нај број ни ја ет нич ка ску пи на 
по је ди нач но гле да но, али је њи хов удео у укуп ном бро ју ста нов ни ка зна чај но 
сма њен. Ова по ја ва по себ но је по го ди ла рав ни чар ски део епар хи је, на се љен 
по чет ком ве ка го то во ис кљу чи во срп ским ста нов ни штвом, а ка сни је на ро чи-
то из ло жен број ним та ла си ма ко ло ни за ци је. У са гле да ва њу по ме ну тих де мо-
граф ских кре та ња уо ча ва се ја сна тен ден ци ја усло жња ва ња ет нич ких при-
ли ка на те ри то ри ји ове епар хи је, ко ја ће се на ста ви ти у на ред ном сто ле ћу.
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SUM MARY: The ar tic le analyzes the et hnic struc tu re of the set tle ments on the ter ri tory 
of the Ea stern Ort ho dox Eparchy of Ti mişoa ra ac cor ding to the con crip ti ons of 1743, 1753 
and 1774. Du ring the first three de ca des of the 18th cen tury, only Serbs and Ro ma ni ans con-
sti tu ted the po pu la tion of the Eparchy of Ti mişoa ra. The Serbs li ved ma inly in the low land 

27 Исто ри ја Но вог Кне жев ца и око ли не, Но ви Кне же вац 2003, 245, 543.
28 Ј. Wolf, Qu el len zur Wirtschafts, So zial und Ver wal tung sgeschic hte des Ba nats im 18. 

Ja hr hun dert, 306–307; Ј. Ј. Ер лер, 83–84.
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re gi ons – Dis tricts of Beč ke rek, Pan če vo and Ča nad. Ro ma ni ans we re the only po pu la tion in 
mo un ta i no us Dis trict of Lu gos-Façet. Dis tricts of Ti mişoa ra, Ča ko vo and Li po va we re with 
mi xed po pu la tion. In the me an ti me, the re was an or ga ni zed co lo ni za tion of et hnic Ger mans, 
in to the pla ins of Ba nat. The ir co lo ni za tion was car ried out in three wa ves, only the last of which 
ga ve mo re la sting re sults. The re we re at tempts to set tle Bul ga ri ans, Ita li ans and Spa ni ards, but 
due to adver se cli ma tic con di ti ons in the Ba nat swamp, the set tlers fo und it dif fi cult to adapt to 
this cli ma te, qu ickly died out, the ir set tle ments la sted bri efly, and the sur vi vors we re gra du ally 
as si mi la ted with the Ger mans. The towns had a mo re com plex et hnic struc tu re than the vil la ges. 
Gre eks, Ar me ni ans and Jews li ved in towns, mostly as mer chants. The re was al so a gro up of 
Ro ma ni (Gypsi es) li ving next to Ser bian and Ro ma nian vil la ges and paying a spe cial tax to the 
sta te. Con si de ring the de mo grap hic da ta, the et hnic si tu a tion in the ter ri tory of this eparchy 
gra du ally be ca me very com plex and tho se trends will con ti nue du ring the next cen tury.

KEYWORDS: The Me tro po li ta na te of Ka r lov ci, Ea stern Ort ho dox Eparchy of Ti mişoa ra, 
Hab sburg Mo narchy, Ba nat of Ti mişoa ra, hi sto ri cal de mo graphy, et hnic struc tu re, Ser bian, 
Ro ma nian, Ger mans, 18th cen tury
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ЏЕЈМС ФА ЗИ (1794–1878) И  
ВЛА ДИ МИР ЈО ВА НО ВИЋ (1833–1922):  

ПО ЗНАН СТВО, УТИ ЦА ЈИ, ИДЕ ЈЕ

СА ЖЕ ТАК: Са жет при каз жи во та, де ла и по ли тич ких иде ја Џеј мса Фа-
зи ја (1794–1878), осни ва ча Же нев ске ре пу бли ке, тво р ца ра ди кал не пар ти је у 
кан то ну Же не ва и уте ме љи те ља ње ног пр вог де мо крат ског уста ва (1847). Ис-
пи ти ва ње зна ча ја ко ји Фа зи има као лич ни при ја тељ Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа 
(1833–1922), у пе ри о ду док је Јо ва но вић бо ра вио у Же не ви (1864–1866, 1870). 
Ана ли за идеј ног на сле ђа ко јим га je за ду жио кон цепт швај цар ског ре пу бли-
ка ни зма и фе де ра ли зма, те упо ре ђи ва ње слич но сти и раз ли ка у њи хо вим 
идеј ним, по ли тич ко-фи ло зоф ским по гле ди ма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Џејмс Фа зи, Же не ва, Же нев ска ре во лу ци ја, ра ди ка ли-
зам, Вла ди мир Јо ва но вић, де мо кра ти ја

Tемa ду хов не и ин те лек ту ал не кли ме, као и по ли тич ке ат мос фе ре Швај-
цар ске XIX ве ка у срп ској исто ри о гра фи ји ни је ис црп но об ра ђе на.1 Циљ 
овог ра да је сте да при бли жи и осве тли идеј но ис хо ди ште швај цар ског ра ди-
ка ли зма оли че ног кроз са жет при каз жи во та и иде ја же нев ског по ли ти ча ра 
Џеј мса Фа зи ја (1794–1878) и до дир тог ра ди ка ли зма са срп ским иде о ло гом 
ли бе ра ли зма Вла ди ми ром Јо ва но ви ћем (1833–1922). О Џеј мсу Фа зи ју у до-
ма ћој ли те ра ту ри ни је пи са но ис црп но и де таљ но, осим уз гред но и кроз 

1 Ов де упу ћу је мо са мо на зна чај ни је пу бли ка ци је ко је се ба ве бо рав ком срп ских ин-
те лек ту а ла ца у Швај цар ској: Ж. Мла де но вић, Пр ва го ди на Ске р ли ће вих сту ди ја у Швај цар
ској, Но ви Сад 1940; Љ. Тр гов че вић, Пла ни ра на ели та: о сту ден ти ма из Ср би је на европ ским 
уни вер зи те ти ма у 19. ве ку, Бе о град 2003; Lj. Tr gov če vić, „Stu den ti iz Sr bi je u Švaj car skoj do 
kra ja Pr vog svet skog ra ta”, Isto rij ski ča so pis XLIV (1997), Be o grad 1998, 181–208; В. Ву ле тић, 
„Ру си ја и Ру си у ʼУспо ме на маʼ”, у: Дру штве на и по ли тич ка ми сао и де лат ност Вла ди ми ра 
Јо ва но ви ћа, Бе о град 2011, 203–229; В. Ка зи ми ро вић, Ни ко ла Па шић и ње го во до ба, књ. 1, 
Бе о град 1990; А. Ше мја кин, Иде о ло ги ја Ни ко ле Па ши ћа: фор ми ра ње и ево лу ци ја (1868–1891), 
Бе о град 2008; Ж. В. Мар ко вић, Ср би у Швај цар ској: сту ден ти 1863–1918, књ. 1, Кра гу је вац 
2018; Ж. В. Мар ко вић, Ср би у Швај цар ској 1914–1918, књ. 2, Кра гу је вац 2018. 
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крат ка оба ве ште ња, кроз пу бли ка ци је ко је су про у ча ва ле по ли тич ку ат мос-
фе ру окру же ња срп ске еми гра ци је у Швај цар ској.2 

ЏЕЈМС ФА ЗИ – ЖИ ВОТ

Џејмс Фа зи3 ро ђен је, као дру го од че тво ро де це, 12. ма ја 1794. у фран-
цу ској ху ге нот ској по ро ди ци, у гра ду Же не ви, се ди шту исто и ме ног кан то на 
уну тар Швај цар ске Кон фе де ра ци је. Отац Џеј мса Фа зи ја био је тр го вац, при-
пад ник сред ње кла се, успе шан вла сник не ко ли ко тек стил них ра ди о ни ца и 
плат не ни за на тли ја, по знат и као пр вак „но вог ли бе ра ли зма” Же не ве.4 Отац 
је био во де ћи при ста ли ца иде ја Фран цу ске ре во лу ци је у Же не ви.5 Фа зи је 
на ро ђе њу до био име Жан -Жа коб (Je a n-Ja cob), али је био по знат под на дим-
ком Џејмс (Ja mes), ко ји му је остао од мла до сти.6 Ње го ва мај ка, ро ђе на у 
Ру си ји, скло на ин те лек ту ал ном про ми шља њу, си ну је уса ди ла љу бав пре ма 
де ли ма Фу ри јеа, Сен-Си мо на, Ен фан ти на; тре ба ис та ћи да кул тур на ве за 
Швај цар ске и Ру ског цар ства тог вре ме на ни је би ла без зна ча ја.7 Нај пре се 
шко ло вао у Не мач кој, у гра ду Ној ве ду, где је на у чио не мач ки, а по том у 

2 Упу ћу је мо на сле де ће пу бли ка ци је: Б. Ми ло са вље вић, Сло бо дан Јо ва но вић. Те о ри ја, 
Бе о град 2017; Б. Бе шлин, Европ ски ути ца ји на срп ски ли бе ра ли зам у XIX ве ку, Бе о град 2005; 
Д. Т. Ба та ко вић, „Вла ди мир Јо ва но вић: иде о лог ли бе ра ли зма у Ср би ји”, Но ва срп ска по ли
тич ка ми сао 2–3 (1998), 235–276. 

3 Ли те ра ту ра о Џеј мсу Фа зи ју је ре ла тив но обим на у швај цар ској исто ри о гра фи ји. Два 
кључ на де ла ко ја се ти чу ње го вог жи во та ис ко ри шће на су у овом ра ду, тзв. „Фа зи је ви” ме-
мо а ри, пи са ни у тре ћем ли цу – Les mémo i res de Ja mes Fazy, hom me d’Etat ge ne vo is (1794–1878), 
par Ruc hon François (in tr. et no tes), Gen ève: Cel ta, 1947, као и би о гра фи ја ко ју је на пи сао ње гов 
не ћак, швај цар ски исто ри чар Ан ри Фа зи (1842–1920) – H. Fazy, Ja mes Fazy. Sa vie et son œvre, 
Gen ève: H. Ge o rg, 1887. Дру ге пу бли ка ци је: V. M. Du bo is, L’oe u vre po li ti que de Ja mes Fazy 
(1794–1878) et son ap port à l’avè ne ment des dro its fon da men ta ux à Gen ève. So ur ces doc tri na les 
et con tex te hi sto ri que, Gen ève: Uni ver sité de Gen ève, 2015; V. M. Du bo is, “Les dro its in di vi du els 
dans la pensée de Ja mes Fazy, ra di cal ge ne vo is”, Le ra di ca li sme à Gen ève au XI Xe siè cle. Un 
mo u ve ment au plu riel. Ac tes du col lo que du 6 no vem bre 2010, pu bliés so us la di rec tion d’ Oli vi er 
Me uwly et Ni co las Gex., Gen ève: Slat ki ne, 2012, 47–65; G. O. Bron, “Un d̓ic ta te urʼ bien fi celé: 
les der niè res années du s̓yste meʼ de Ja mes Fazy (1861–1865)”, Le ra di ca li sme à Gen ève au XIXе 
siè cle: un mo u ve ment au plu riel. Ac tes du col lo que du 6 no vem bre 2010, pu bliés so us la di rec tion 
d’ Oli vi er Me uwly et Ni co las Gex., Gen ève: Slat ki ne, 2012, 149–178; M. Vu il le u mi er, “Maz zi ni, 
Fi lip po de Bo ni et Ja mes Fazy, 1847–1849”, Bol let ti no del la Do mus maz zi ni a na, Pi sa, An no 18 (1972), 
No2, 176–185; W. E. Rap pard, L’avè ne ment de la démoc ra tie mo der ne à Gène ve (1814–1847), Gen ève: 
A. Jul lien, 1942.

4 O. Per ro ux, Tra di tion, vo ca tion et pro grès. Les éli tes bo ur ge o i ses de Gen ève (1814–1914), 
Gen ève, 2003, 65. У ра ду је ко ри шће но елек трон ско, PDF из да ње (из 2003). Об ја вље но као 
књи га: O. Pe rr o ux, Tra di tion, vo ca tion et pro grès. Les éli tes bo ur ge o i ses de Gen ève (1814–1914), 
Gen ève: Edi tion Slat ki ne, 2006. 

5 J. Bil ling ton, Fi re in the Minds of Men. Ori gins of the Re vo lu ti o nary Fa ith, New York: 
Ba sic Bo oks, 1980, 196.

6 Фа зи је ви пре ци су као про те стан ти на пу сти ли Фран цу ску по сле до но ше ња Нант ског 
едик та 1685. H. Fazy, нав. де ло, 3. Les mémo i res de Ja mes Fazy..., 19 (у да љем на во ђе њу: Les 
mémo i res).

7 Та ве за у ве ли кој ме ри огле да се у лич но сти Фре де ри ка де Ла хар па (1754–1838), прав-
ни ка, ма со на, учи те ља на дво ру Ка та ри не Ве ли ке, учи те ља ру ског ца ра Алек сан дра I, ко ји 
је у Ру си ји бо ра вио до 1795. C. Mon nard, No ti ce bi o gra hi que sur le général Frédéric de la Har
pe, La u san ne: Benj. Cor baz, Li bra i re, Cité De vant, Gen ève: Le do u ble, Li bra rie, Rue de la Cité, 



33

Фран цу ској у ко јој ће оста ти све до 1820.8 На осно ву вла сти тих бе ле жа ка из 
Ме мо а ра, пи са них се дам де се тих го ди на XIX ве ка, и из би о гра фи је ко ју је 
1887. го ди не об ја вио ње гов не ћак Ан ри, са зна је се да је у мла до сти био под 
ве ли ким ути ца јем не мач ких пе сни ка Клоп што ка и Ге теа, да је чи тао Хо ме-
ра, Ро ле на9, а да је од свих пи са ца нај ви ше био оду ше вљен де ли ма Ру соа, у 
ко ме је пре по знао жи вот ног учи те ља и не при ко сно ве ног узо ра, фи ло зо фа 
ко јег је иш чи та вао „без до са ђи ва ња”.10

Фа зи је у Па ри зу од 1814. по ка зи вао на кло ност пре ма по ра же ној ре во-
лу ци о нар ној стру ји, пре жи ве лој на кон бур бон ске ре ста у ра ци је, где је за по-
чео са сту ди ја ма пра ва.11 На ме ра вао је да по ста не но ви нар и књи жев ник, па 
се кре тао у па ри ским опо зи ци о ним пу бли ци стич ким кру го ви ма. Ка да је 
об ја вио сво је пр во зна чај но књи жев но де ло, ро ман у ди ја ло гу Чо век у де ло
ви ма (L’ Hom me aux por ti ons), Фа зи је већ био у до ди ру са пред став ни ци ма 
кар бо нар ског по кре та, на ро чи то са ге не ра лом Ла фа је том, ко ји је у том по-
кре ту играо не ма лу уло гу.12 Фа зи је, из ме ђу оста лог, лич но по зна вао Фи ли-
па Бу ше за, во де ћег фран цу ског кар бо на ра два де се тих го ди на XIX ве ка, као 
и Жу бе ра, осни ва ча Ha u te Ven te, цен трал ног ко ми те та тај ног кар бо нар ског 
дру штва уну тар Фран цу ске.13 Фа зи се у Же не ву из Фран цу ске пр ви пут 
вра тио 1821. го ди не, ка да се су о чио са не до вољ ним ра ди ка ли змом ли бе рал-
не опо зи ци је у кан то нал ном Пред став нич ком са ве ту (Con seil Re pre sen ta tif).14 
Ис так ну ти ли бе ра ли у Са ве ту та да су би ли фи ло зоф Си мон де Си смон ди и 
Пе ле гри но Ро си, ка сни ји пред сед ник ко ми си је за ре ви зи ју Пак та из 1815. 
го ди не.15 У то вре ме, кан тон Же не ва при па дао је Швај цар ској Кон фе де ра-

1838, 4–25, 33–43. B. Le scla ze, “Ja mes Fazy 1794–1878 ou l’ in ven tion de la Gen ève modernе”, 
Ci toyen s de Gen ève, ci toyen s su is ses, Gen ève: S. Hur ter, 1998, 38. 

8 Са 15 го ди на Фа зи је, го ди не 1809, до шао у гра дић Бол бек, на се ве ру Нор ман ди је, 
где се шко ло вао го ди ну да на, по сле че га је оти шао у Ли он. Го ди не 1814. пре шао је у Па риз. 
H. Fazy, нав. де ло, 7–8. 

9 Шарл Ро лен (Char les Rol lin) (1661–1741), фран цу ски исто ри чар ан ти ке. У сво јим Ме
мо а ри ма Фа зи на во ди да је чи тао ње го во де ло Грч ка и рим ска исто ри ја. Les mémo i res..., 20. 

10 Фа зи је био, по вла сти том све до че њу, под из ра зи тим ути ца јем Ру со о вих ау то би о-
граф ских спи са, пу них сен ти мен тал но сти и лич них за па жа ња, у ко је спа да ју Ис по ве сти и 
Са ња ре ња уса мље ног ше та ча. H. Fazy, нав. де ло, 4–5. J. Frac he bo urg, “Ja mes Fazy. L’ hom me, 
le démoc ra te, le ma gi strat”, Ac tes de l’ In sti tut Na ti o nal Ge ne vo is 23 (1979), 9–10. V. M. Du bo is, 
нав. де ло, 12. Ви ше о ути ца ју Ру соа на по ли тич ко „фор ми ра ње” Фа зи ја у: V. M. Du bo is, “Ja mes 
Fazy et l’ héri ta ge po li ti que de Jean – Jac qu es Ro us se au à Gen ève”, Ro us se au, le dro it et l’ hi sto i re 
des in sti tu ti ons. Ac tes du Col lo que in ter na ti o nal po ur le tri cen te na i re de la na is san ce de Jean-Jac qu es 
Ro us se au (1712–1778), or ga nisé à Gen ève, les 12, 13 et 14 sep tem bre 2012, édités par Al fred Du fo ur, 
François Qu a sta na et Vic tor Mon ni er, Gen ève: Schult hess, 2013, 343–364. 

11 H. Fazy, нав. де ло, 6–8. Les mémo i res..., 20–21. 
12 H. Fazy, нав. де ло, 16.
13 Les mémo i res..., 27. G. Ca stel la, Buc hez hi sto rien. Sa théorie du pro grès dans la phi lo

sop hie de l’ hi sto i re, Fri bo urg: Frag niè re Frè res, 1909, 19–20.
14 H. Fazy, нав. де ло, 19.
15 Си мон де Си смон ди (1773–1842) и Пе ле гри но Ро си (1787–1848) би ли су ис так ну ти 

ин те лек ту ал ци и јав ни де лат ни ци Швај цар ске XIX ве ка. Си смон ди се ис та као као фи ло зоф 
ли бе ра ли зма, ан гло фил, кри ти чар про тек ци о ни зма у еко ном ској док три ни и за го вор ник 
ком про ми са из ме ђу ли бе рал не др жа ве и рад ни ка. Ро си је био ита ли јан ски про фе сор пра ва 
у Бо ло њи и Же не ви, шеф пап ске вла де Пи ја X. Про је кат за на црт но вог уста ва Кон фе де ра-
ци је но сио је на зив по ње му. O. Me uwly, Les pen se urs po li ti qu es du 19e siè cle. Les com bats d’ 
idées à l’ ori gi ne de la Su is se mo der ne, La u san ne: Pres ses polytec hni qu es et uni ver si ta i res ro man-
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ци ји, ко јој је би ла до де ље на не за ви сност од лу ком Беч ког кон гре са. По ве зао 
се са ита ли јан ском еми гра ци јом и Ми ше лом Бу о на ро ти јем, кар бо на ром из 
То ска не, не ка да шњим са рад ни ком Ба бе фа.16 

Ка да се дру ги пут вра тио у Же не ву 1825, по стао је све док то га да се 
град пре тво рио у ба сти он об но вље не ре ста у ра ци је и та да је по чео да се за-
ла же за де мо крат ске ре фор ме и оп ште пра во гла са.17 Исте го ди не по кре нуо 
је лист Же нев ски днев ник (Jo ur nal de Gen ève) у ко јем је пи сао кри ти ке, пу-
бли ци стич ке члан ке и ко мен та ре, као и сво је пр ве ра ди кал не по ли тич ке 
про гра ме; уз то, у пр во вре ме нај ве ћу па жњу по све тио је кри ти ци из бор ног 
за ко на за чла но ве же нев ског ве ћа.18 Же нев ски днев ник из ла зио је је дан пут 
не дељ но и био је за ми шљен као под стрек град ским књи жев ним и умет нич-
ким по кре ти ма и по је дин ци ма, али и као сред ство да се убр за ју на сто ја ња 
за нео п ход ним по ли тич ким ре фор ма ма.19 Вра тио се 1827. го ди не у Па риз, 
где је пре стао да бу де члан тај них дру шта ва, отво ре но пру жа ју ћи по др шку 
ли бе рал ној опо зи ци ји.20 Уче ству је у осни ва њу ча со пи са За и про тив (Le 
Po ur et le Con tre), не ду го по том по ста је осни вач и глав ни уред ник ли ста 
Ре во лу ци ја (La Révo lu tion), ли ста на ме ње ног бор би за сло бо ду штам пе и 
кри ти ци од ре да ба кон зер ва тив но ори јен ти са не По ве ље (Char te), устав ног 
ак та Фран цу ске до не тог 1814. го ди не.21 

По сле бо рав ка у Па ри зу Фа зи је 1833, по узо ру на Ма ци ни јев ча со пис 
Мла да Евро па, у Же не ви ус по ста вио пр ви днев ни лист у Швај цар ској – Цен
трал на Евро па (L’ Eu ro pe Cen tra le), чи ја бу дућ ност, због фи нан сиј ских по-
те шко ћа, не ће пре ду го тра ја ти. Нај пре као по зна ни ци, за тим и као бли ски 
при ја те љи и по ли тич ки исто ми шље ни ци, Ђу зе пе Ма ци ни и Џејмс Фа зи су 
то ком го ди на одр жа ва ли кон такт, али су ула зи ли у су ко бе и не ра зу ме ва ња, 
че сто се ме ђу соб но оп ту жу ју ћи.22 Илу стру ју ћи при мер њи хо вог не при ја-
тељ ства, на во ди мо при мер из 1836. ка да је Фа зи оштро про те сто вао про тив 
кон спи ра тив но-ми стич них прин ци па Мла де Швај цар ске.23 Го ди не 1841. 
Фа зи по ста је члан ре во лу ци о нар ног де мо крат ског дру штва Удру же ње Тре-

des, 2007, 53–57. H. Köhn, Na ti o na lism and Li berty. The Swiss Exam ple, Lon don: Al len and 
Un win, 1956, 69–70; Д. де Ру жмон, Швај цар ска или Исто ри ја срећ ног на ро да, Бе о град 2004, 
67.

16 H. Fazy, нав. де ло, 22. 
17 Исто, 29–31, 33. 
18 У вре ме Фа зи је вог по врат ка 1825. го ди не, пра во гла са у Же не ви би ло је од ре ђе но 

имо вин ским цен зом: при па да ло је гра ђа ни ма ко ји су пла ћа ли 25 фло ри на ди рект них по ре-
за, по ча сним ли ци ма, све ште ни ци ма и „ре тен то ри ма” – они ма ко ји би од лу чи ва ли ко ула зи 
у Са вет од нај ви ше до би је них гла со ва. Исто, 37–39. 

19 V. M. Du bo is, нав. де ло, 197–198. 
20 Les mémo i res..., 43–44. 
21 V. M. Du bo is, нав. де ло, 202. 
22 То се до бро ви ди по пи та њу ита ли јан ских из бе гли ца, у ма ле ној бро шу ри ци ко ја је 

об ја вље на у Же не ви 1854. под на зи вом Џејмс Фа зи, Ма ци ни и Фе де рал но ве ће (Ja mes Fazy, 
Maz zi ni, et le Con seil Fédéral), у ко јој су об ја вље на два оштра Ма ци ни је ва пи сма про тив 
Фа зи ја. У тим пи сми ма Ма ци ни про те сту је про тив швај цар ског тре ти ра ња ита ли јан ских 
из бе гли ца, оп ту жу ју ћи Фе де рал но ве ће за ре пре си ју и цен зу ру, а Фа зи ја као „аген та Ау-
стри је, ма те ри ја ли сту и је зу и ту”. G. Maz zi ni, Ja mes Fazy et le Con seil fédéral, Gen ève 1854, 
375–389. G. Maz zi ni, Po li ti ca ed Eco no mia, Vol. I, Mi la no: Son zog no, 1939, 126.

23 Scrit ti edi ti ed ine di ti di Gi u sep pe Maz zi ni, Vol. XI, Epi sto la rio, Vol. IV, Imo la: Pa o lo 
Ga le a ti, 1911, 204–209.
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ћег мар та (L’ As so ci a tion de Tro is Mars) и узи ма уче шће у не у спе шној по бу ни 
22. но вем бра 1841. го ди не про тив град ских вла сти. Зах те ви те ор га ни за ци је 
под ра зу ме ва ли су ре фор му из бор ног си сте ма и про ши ри ва ње би рач ког пра-
ва, као и по де лу из вр шне вла сти.24 Фа зи на ста вља да пред во ди ра ди кал ну 
опо зи ци ју вла сти ма, об ја вљу ју ћи члан ке, по ле ми ке, рас пра ве, уче ству ју ћи 
у јав ном жи во ту. Го ди не 1842. по кре ће лист Пред став ник (L’Re pre sen tant) у 
ко јем зах те ва сма ње ње бро ја чла но ва Са ве та, сло бод не из бо ре за из вр шну 
власт и оп штин ски из бор гра до на чел ни ка, те уче ству је у де ба та ма о про јек-
ту та да шњег уста ва.25 

Ве ћи на исто ри ча ра се сла же да је Џејмс Фа зи кључ на и нај ва жни ја лич-
ност Же нев ске ре во лу ци је, из ве де не ок то бра 1846.26 Град ске вла сти су 7. 
ок то бра по ку ша ле ору жа ним пу тем да за у ста ве спон та но оку пља ње гра ђа-
на, али су у то ме пре тр пе ле не у спех. Ве ли ки део оку пље них до ла зио је из 
на се ља Сен Жер вез, квар та на се ље ног рад ни ци ма, ме ђу ко ји ма је Фа зи имао 
не ма лу по др шку.27 Фа зи је лич но пред во дио по бу ну на ули ца ма Же не ве 8. 
ок то бра 1846. ко јом је кон зер ва тив на вла да при ти сну та на спро во ђе ње из-
бо ра.28 На ред ног да на био је је дан од пред вод ни ка гра ђа на у њи хо вом оку-
пља њу пред Град ском већ ни цом, при че му је тог да на би ло об ја вље но да је 
Ве ли ки са вет рас пу штен.29 То ком де ба та о пред ло зи ма устав них ре ше ња 
Фа зи се су про ста вљао кон цеп ти ма пред став нич ког си сте ма де мо кра ти је, 
бра не ћи пра во ди рект ног од лу чи ва ња и одр жа ва ња ре дов ног ре фе рен ду ма 
на 10 го ди на. Мо же се про на ћи из ве сна по ду дар ност то ка Же нев ске ре во лу-
ци је са то ком до га ђа ја у Фран цу ској ре во лу ци ји, по нај пре у чи ње ни ци да су 
се, пре ма ре чи ма са мог Фа зи ја, на кон из вр ше ног пре вра та по ја ви ле раз ли-
чи те по ли тич ке стру је.30

Оп штин ски са вет (Con seil Général), на ци о нал на скуп шти на свих Же-
не вља на, са зва на је за 9. ок то бар, по што је из гла са ла при вре ме ну вла ду од 
10 чла но ва.31 Ди рект на по сле ди ца ре во лу ци је би ло је до но ше ње пр вог де-
мо крат ског уста ва Же не ве у XIX ве ку, 1847. го ди не, ко ји ће на сна зи оста ти 
све до 2013. го ди не. У том уста ву тач но су од ре ђе не уло га и над ле жно сти 
Оп штин ског ве ћа.32 Тај устав по знат је као је дан од највише де мо крат ских у 

24 V. M. Du bo is, нав. де ло, 88. 
25 Фа зи је кри ти ко вао да Устав из 1842. ни је до вољ но ја сно на гла сио су ве ре ни тет на-

ро да. У исто вре ме, кри ти ко вао је По ве љу из 1814. да пред ви ђа пре ве лик број по сла ни ка 
(176), као и пре ду го трајaње њи хо вог ман да та (6 го ди на), тра же ћи ре и збор тре ћи не чла но ва 
на 2 го ди не. Исто, 140, 143.

26 Ми сли се пр вен стве но на Фран соа Ру шо на (François Ruc hon), Бер на ра Ле кла за (Ber-
nard Le scla ze), Жа на Фра ше бур га (Jean Frac he bo urg), Ве ро ник Ме трал –Ди боа (Ve ro ni que 
Met tral Du bo is), чи је су пу бли ка ци је ко ри шће не у овом ра ду. 

27 Les mémo i res..., 102. 
28 W. Oechсli, Hi story of Swit zer land 1499–1914, Lon don: Cam brid ge and Lon don, 1922, 

389. 
29 По ме ну ти „ула зак” на ро да у Град ску већ ни цу у из ве сној ме ри под се ћа на дан ка да 

је На по ле он ушао у Др жав ни са вет Фран цу ске 1799. У ме мо а ри ма је Фа зи то жи во пи сно 
опи сао. Les mémo i res..., 110. V. M. Du bo is, нав. де ло, 97. 

30 Les mémo i res..., 105. 
31 Les mémo i res..., 109. 
32 Ра ди раз у ме ва ња, ов де тре ба ис та ћи кључ не ин сти ту ци је же нев ске др жав не упра ве: 

Оп штин ски са вет (Con seil Général, оп штин ско ве ће) пред ста вља нај ста ри ју уста но ву на род-
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своje вре ме.33 У ње му је ја сно ис так ну то на че ло да су ве ре ни тет по чи ва у 
на ро ду, уво де ћи ди рект но и сло бод но би ра ње из вр шне вла сти од стра не гра-
ђа на, раз гра ни ча ва ју ћи овла шће ња управ них те ла; обез бе дио је и ин ди ви ду-
ал не сло бо де, пра во на не по вре ди вост лич не сво ји не, а од по себ не ва жно сти 
би ла је га ран ци ја вер ске то ле ран ци је, пра во пе ти ци је, пра во сло бод ног при-
вре ђи ва ња и оба ве зна и бес плат на секуларнa наставa.34 

Фа зи је, у вре ме из би ја ња ре во лу ци ја 1848. го ди не ши ром европ ског 
кон ти нен та, пред ла гао са вез Швај цар ске Кон фе де ра ци је са сар ди ниј ским 
кра љем Кар лом Ал бер том. По ње го вим ре чи ма, да је са вез био за кљу чен, 
Ита ли ја би се ује ди ни ла већ 1848, а Ау стри ја при мо ра ла на ли бе рал не ре-
фор ме чи јим би спро во ђе њем из бе гла мно ге не сре ће ка сни јих ра то ва са 
Пру ском.35 У то вре ме, у ве ли ке про тив ни ке Же нев ске ре во лу ци је спа да ли 
су пред сед ник фран цу ске вла де Ги зо и краљ Луј-Фи лип, ко је ће Фа зи оп ту-
жи ти за „са мо за до вољ ство, хи по кри зи ју и чу до ви шност у по ли ти ци”, због 
њи хо вог про ти вље ња швај цар ском ра ди ка ли зму.36 Фа зи се на че лу Др жав ног 
са ве та на ла зио од 1846. до 1853. го ди не, а по том од 1855. до 1861, ка да је де-
фи ни тив но из гу био власт. 

Сна га, чвр сти на и моћ же нев ске ра ди кал не стран ке би ли су не за ми сли-
ви без ау то ри те та це ло куп не Фа зи је ве лич но сти, ње го ве по ли тич ке ве шти-
не, бо га тог жи вот ног ис ку ства, ди пло мат ског та лен та и спо соб но сти за рад 
са љу ди ма. То ће по твр ди ти и ви це кон зул Фран цу ске у Же не ви Жил За нол 
у пи сму фран цу ском ми ни стру спољ них по сло ва.37 У се ћа њи ма ру ског ре-
во лу ци о на ра Алек сан дра Хер це на на бо ра вак у Швај цар ској по сто ји бе ле шка 
да је Фа зи 1849. по пу стио по пи та њу из бе гли ца38 и при кло нио се оној стру-

не скуп шти не у Же не ви, сво је вр сну нај ви шу за ко но дав ну власт ко ју су по се до ва ли гра ђа ни, 
об лик ви со ке са мо у пра ве, чи ји ко рен по ти че из сред њег ве ка. Са вет Др жа ва (Con seil d’ Etats) 
пред ста вљао је вла ду, из вр шни ор ган кан то на Же не ве. V. M. Du bo is, нав. де ло, 183. 

33 Исто, 247. 
34 Исто, 100–101. 
35 Les mémo i res..., 134–136. 
36 Исто, 126. 
37 У де цем бру 1855. ви це кон зул је пи сао: „Ве ро ват но је да ће из ово га Џејмс Фа зи иза-

ћи као по бед ник. Без ње га, ра ди кал на пар ти ја не би би ла ни шта и не по сто ји до вољ но спо-
со бан ли дер ко ји мо же да за ме ни оно га ко ји ју је ор га ни зо вао и во дио то ли ко го ди на” (прев. 
аут.) V. M. Du bo is, нав. де ло, 7. 

38 Швај цар ска је то ком XIX ве ка би ла зе мља „еми гра ци је”, пру жа ла је по ли тич ки азил 
ве ли ком бро ју европ ских по ли ти ча ра, умет ни ка, на уч ни ка и ре во лу ци о на ра, из бе глих из 
раз ли чи тих мо ти ва: ра то ва, гла ди или јав них про го на. Ов де упу ћу је мо, услед обим но сти, 
у део ре ле вант не ли те ра ту ре о то ме: M. Vu il le u mi er, Im mi grés et réfu giés en Su is se: aperçu 
hi sto ri que, Zu rich: Pro Hel ve tia, 1987; M. Vu il le u mi er, “Les exilés com mu nards en Su is se”, Le 
Mo u ve ment so cial, No. 99, Au pays de Schne i der: Proléta ri at et mi li tants ou vri ers de la Com mu
ne à nos jo urs (Apr.–Jun, 1977), 47–51; Re vo lu ton na i res et exi les du XI Xe siè cle. Au tor d’ Ale xan
dre Her zen. Do cu ments inédits, pu bliés par M. Vu il le u mi er, M. Au co u tu ri er, S. Stel ling –Mic haud 
et M. Ca dot. Gen ève: Li bra rie Droz, 1973; R. J. Gold stein, Po li ti cal Re pres sion in 19th cen tury, 
To to wa, New Jer sey: Bar nes & No ble Bo oks, 1983; G. Fe ret ti, Esu li del Ri sor gi men to in Sviz ze ra, 
Bo log na: Za nic hel li, 1948; H. Tóth, An Exi led Ge ne ra tion: Ger man and Hun ga rian Re fu ge es of 
Re vo lu tion 1848–1871, New York: Cam brid ge Uni ver sity Press, 2014; H. Köhn, Na ti o na lism and 
Li berty. The Swiss Exam ple, Lon don: Al len and Un win, 1956; J. M. Me i jer, The Kno we led ge and 
Re vo lu tion. Rus sian Co lony in Zu rich (1870–1873). A con tri bu tion to the study of Rus sian Po pu
lism, As sen: Van Gor cum Press, 1955; C. H. Church, R. H. Head, A Con ci se Hi story of Swit zer land, 
Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 2013.



37

ји ко ја је зах те ва ла, на при ти сак европ ских си ла, њи хов про гон; Хер цен је, 
у не та ко до брим од но си ма са Фа зи јем, опи сао ње го ве на ме ре да про те ру је 
и за стра шу је из бе гли це, по себ но ле ви ча ре.39 

Фа зи јев нај ве ћи до при нос раз вит ку Же нев ског кан то на би ле су ње го ве 
оп се жне еко ном ске и фи нан сиј ске ре фор ме, као и оне по ли тич ке, про свет-
не40, здрав стве не, ко је су до ве ле до по бољ ша ња жи вот ног стан дар да и оп-
штег по ра ста усло ва жи во та у гра ду и ван ње га. Об но вио је Кан то нал ну 
бол ни цу (Hôpital can to nal), а у фи нан сиј ском по гле ду уки нуо је Еко ном ски 
са вет (So ciété Eco no mi que), за ме нив ши га но во фор ми ра ном Же нев ском бан-
ком (Ban que de Gen ève) и Хи по те кар ним за во дом (Ca is se Hypo te ca i re).41 Као 
пред сед ник кан то на ор га ни зо вао је бан ке те (јав не ку хи ње) за уче ни ке у 
Же не ви, ма хом си ро чад.42 Био је за го вор ник и је дан од пред ла га ча за ко на о 
По ли тех нич кој шко ли, осно ва не у Ци ри ху, у ко јој се у дру гој по ло ви ни XIX 
ве ка шко ло ва ла бу ду ћа срп ска ре во лу ци о нар на омла ди на, а осно вао је и 
Ста рач ки дом (Asi le des vi e il lards).43 Вер нер Ци мер ман је по ка зао да је у пе-
ри о ду 1863–1873. укуп но 67 срп ских сту де на та сте кло ди пло ме на Ци ри шкој 
по ли тех нич кој шко ли.44 Као нај у ти цај ни ја лич ност Же не ве, Фа зи је у го ди-
на ма пред из би ја ње гра ђан ског ра та енер гич но зах те вао уки да ње је зу ит ског 
ре да, њи хо во про те ри ва ње или до во ђе ње под кон тро лу ја ке фе де рал не уста-
но ве, Ди је те, ко ја би про ши ри ла сво ја овла шће ња и очу ва ла мир ме ђу кан-
то ни ма.45

Уо чи ује ди ње ња Ита ли је и фран цу ско-ита ли јан ских пре го во ра у Ви-
ла фран ки, Фа зи је сма трао да ће се ау то но ми ја Са во је из гу би ти уко ли ко 
та област по ста не део Фран цу ског цар ства.46 У ав гу сту 1864. го ди не до шло 
је до ору жа ног су ко ба из ме ђу кон зер ва ти ва ца и ра ди ка ла у гра ду, чи ји је 
по вод био у прет ход но по ни ште ним из бо ри ма на ко ји ма је до ка за но да 
је на не ле ги ти ман на чин, уз кра ђу гла со ва, на пра зно ме сто у Др жав ном 
са ве ту био из гла сан бан кар и кон зер ва тив ни по сла ник Ар тур Ше не ви јер; 
о то ме из ве шта ва, у крат кој бе ле шци, и Вла ди мир Јо ва но вић у сво јим ме-
мо а ри ма.47

39 A. Her zen, Ja mes Fazy et les réfu giés en Su is se, La u san ne, 1904, 377. 
40 До нет је за кон ко јим је школ ство ста вље но у над ле жност др жав них ин сти ту ци ја, 

прем да ће ка сни је, у вре ме Kul tur kamp fa, пре ста ти да бу де оба ве зно. V. M. Du bo is, нав. де ло, 
270.

41 H. Fazy, нав. де ло, 227–228, Les mémo i res…, 115–118. 
42 J. Bil ling ton, нав. де ло, 198–199.
43 Les mémo i res…, 140. 
44 G. Sto kes, Po li tics as De ve lop ment: the emer gen ce of po li ti cal par ti es in ni ne te enth cen

tury Ser bia, Dur ham/Lon don: Du ke Uni ver sity Press, 1990, 322. O срп ској ре во лу ци о нар ној 
омла ди ни из Ци ри ха 1868–1873. вид.: Љ. Дур ко вић Јак шић, „При лог за про у ча ва ње шко ло-
ва ња и по ли тич ког ра да Све то за ра Мар ко ви ћа у Швај цар ској”. (Con tri bu tion a l’etu de de la 
sco la ri te et du tra vail po li ti que de Sve to zar Mar ko vić en Su is se), Све то зар Мар ко вић и Марк со ва 
ин тер на ци о на ла, збор ник ра до ва, Бе о град 1991, 167–186; Л. Пе ро вић, Срп скору ске ре во лу
ци о нар не ве зе: при ло зи за исто ри ју на род ња штва, Бе о град 1993. 

45 V. M. Du bo is, нав. де ло, 167–170. 
46 Fazy, нав. де ло, 280–281. 
47 Les mémo i res…, 194–200. Вла ди мир Јо ва но вић на во ди да је та да до шло до су ко ба 

из ме ђу „ра ди кал не пар ти је” са Фа зи јем као „во ђом” и „не за ви сне пар ти је”. В. Јо ва но вић, 
Успо ме не..., 187. 
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Го ди не 1869. Фа зи је об ја вио ве ро ват но свој нај по зна ти ји ин тер на ци о-
нал ни про глас, Пи смо шпан ском на ро ду по во дом осни ва ња фе де ра тив не 
ре пу бли ке у Шпа ни ји (Let tre au pe u ple espag nol sur l’ éta blis se ment d’ une 
répu bli que fédéra ti ve), у ко јем је твр дио, по во дом из би ја ња гра ђан ског ра та, 
да је нај ва жни је да се у Шпа ни ји про гла си она ре пу бли ка ко ја ће, осим ста-
бил но сти и ре да, ус пе ти да обез бе ди и га ран ци је ин ди ви ду ал них сло бо да.48 
У том спи су Фа зи је са ве то вао Шпан це да по де ле зе мљу на фе де рал не окру-
ге, у за ви сно сти од исто риј ских и кул тур них раз ли ка, са ста вив ши при том 
свој пред лог фе де ра ли стич ког уста ва за 13 су ве ре них др жа ва Шпа ни је.49

Раз ло ге опа да ња Фа зи је ве по ли тич ке уло ге у жи во ту Же нев ске ре пу-
бли ке и за вр ше так ње го ве ак тив не ка ри је ре, осим при пи са ног „це за ри зма” 
и ау то крат ског на чи на вла да ви не, тре ба тра жи ти у на ра слој опо зи ци ји ме ђу 
ста нов ни штвом, ло ше во ђе ним фи нан си ја ма гра да и стра ху про те ста на та 
од по ра ста бро ја ка то ли ка.50 

По след ње го ди не свог жи во та про вео је нај пре у Па ри зу, то ком пру ске 
оп са де гра да у пр вим ме се ци ма 1871. го ди не, да би, по по врат ку у Же не ву, 
по стао крат ко трај но про фе сор устав ног за ко но дав ства и по сла ник Же нев ског 
са ве та у Ди је ти Кон фе де ра ци је, где се ак тив но су прот ста вљао на ме ра ма 
цен тра ли за ци је др жа ве и ре ви зи ји фе де рал ног уста ва.51 По сле уки да ња Ге-
не рал не бан ке Швај цар ске, Фа зи је осно вао но ву бан ку52, пи шу ћи и ра де ћи 
на пр вом де лу сво је ау то би о гра фи је, ко ји ће иза ћи 1872, а дру ги две го ди не 
ка сни је.53 Пре ми нуо је у Же не ви 6. но вем бра 1878, не ко ли ко не де ља по сле 
смр ти свог ста ри јег бра та.

СПИ СИ И ИДЕ ЈЕ 

Де ла Џеј мса Фа зи ја54 мо гу се по де ли ти на књи жев на, ко ји ма је оства рио 
из ве стан, ма да скро ман, не до вољ но ори ги на лан ути цај, и струч на, еко ном-
ско-по ли тич ке при ро де, ко ја су по зна ти ја, те мељ ни ја, са др жај ни ја. Сво ју 
пу бли ци стич ку и спи са тељ ску де лат ност бу ду ћи же нев ски ра ди кал ни по-
ли ти чар за по чео је 1818. го ди не, под ути ском тур бу лент них до га ђа ја об но ве 

48 J. Fazy, Let tre au pe u ple espag nol sur l’ éta blis se ment d’ une répu bli que fédéra ti ve, Pa ris: 
Roy Li bra rie–Édi te ur, 1869, 16. 

49 Исто, 10–14. 
50 Број ка то ли ка се у Же не ви по ве ћао ви ше од 40%, у пе ри о ду од 1822. до 1843. го ди не. 

V. M. Du bo is, нав. де ло, 114.
51 Гра ђа ни швај цар ских кан то на су на ре фе рен ду му 1872. од ба ци ли пред лог ре ви зи је 

Уста ва, али је до ре ви зи је ипак до шло две го ди не ка сни је. Фа зи је тра жио осни ва ње не за-
ви сног Фе де рал ног три бу на ла, уки да ње смрт не ка зне, на гла ша ва ње не по вре ди во сти кан-
то нал них пра ва. H. Fazy, нав. де ло, 303–307. Les mémo i res…, 220. V. M. Du bo is, нав. де ло, 
142–144. 

52 Les mémo i res…, 261. 
53 V. M. Du bo is, нав. де ло, 155. 
54 Ком пле тан спи сак Фа зи је вих де ла, укљу чу ју ћи пам фле те, про гла се, бро шу ре и др., 

на ла зи се у ци ти ра ној књи зи Ве ро ни ке Ме трал Ди боа. Од књи жев них де ла, у ко ји ма ве ли-
ча дух сло бо да гра да Же не ве, тре ба спо ме ну ти тра ге ди ју Смрт Ле ври јеа (La mort de Lévri
er) и са ти рич ну при по вет ку Путовањa Ер те ли ба (Voyages d’ Er te lib). V. M. Du bo is, нав. 
де ло, 41–42, 307–310. H. Fazy, нав. де ло, 23–24.
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ре ста у ра ци је, об ја вљи ва њем де ла из обла сти фи нан си ја Раз ма тра ње штет
но сти при ви ле ги је Фран цу ске бан ке за тр го вач ке тран сак ци је (Le Pri vilè ge 
de la Ban que de Fran ce con sidéré nu i si ble aux tran sac ti ons com mer ci a les), чи ја 
је на ме ра би ла да, уз све за мер ке та да шњој опо зи ци ји на не спо соб но сти да 
ја сно уоб ли чи сво је еко ном ске зах те ве, ја сни је ис так не не по вољ ност по сто-
ја ња мо но по ла јед не на ци о нал не фи нан сиј ске уста но ве, за шта је као при мер 
узет мо не тар ни си стем Сје ди ње них Др жа ва.55 У том спи су Фа зи на сту па 
као за го вор ник кла сич не ли бе рал не еко но ми је (la is sez-fa i re), уз ве ли ко по-
што ва ње пре ма сло бо ди бан кар ског по сло ва ња и тврд њу да су „бан ке у Сје-
ди ње ним Др жа ва ма нај ви ше ути ца ле на по раст њи хо вог бла го ста ња и ста-
нов ни штва”.56

Го ди не 1828. Фа зи ће об ја ви ти свој пр ви ве ли ки те о риј ско-по ли тич ки 
спис, О ге рон то кра ти ји или о зло у по тре би му дро сти ко ју чи не ста ри у 
вла ди Фран цу ске (De la géron toc ra tie ou abus de la sa ges se des vi e il lards dans 
le go u ver ne ment de la Fran ce) у ко јем ће оштрим ре чи ма уста ти про тив гра-
ђе ња при ви ле ги ја на фа во ри зо ва ном бро ју го ди на у на чи ну би ра ња ли ца за 
нај од го вор ни ја ме ста у др жав ним уста но ва ма та да шње Фран цу ске.57 То је 
де ло би ло упе ре но про тив кон зер ва тив но ори јен ти са не фран цу ске вла де, 
али, на ши рем пла ну, пред ста вља од бра ну пра ва на дру штве ну по кре тљи-
вост и ме ри то кра ти ју, за ла га ње за над моћ зна ња струч но сти и мо рал них 
ком пе тен ци ја. Фа зи је „вла да ви ну ста рих” кри ти ко вао због не ком пе тен то-
сти, не спо соб но сти за при ла го ђа ва ње, не ин вен тив но сти, скло но сти цен зу ри, 
али и због умр тља ва ња по ли тич ке сце не и гу ше ња људ ских сло бо да. „Мла-
де” је, пак, ви део као мо тор раз во ја др жа ве, ин те лек ту ал не хра бро сти, сим-
бол на прет ка и ве ће дру штве не про ход но сти уну тар кла сних, хи је рар хиј ских 
по де ла. За ни мљи во је да срж Фа зи је ве кри ти ке, упра вље на на мо рал ну ис-
ква ре ност вла да ју ће „ге рон то кра ти је”, под ра зу ме ва и низ але го риј ских на-
па да на си стем ко ји је до ми ни рао ан тич ком Спар том, тј. Фран цу ском.58 

Од вре ме на ка да се по ве зао са кар бо нар ским удру же њи ма у Фран цу ској, 
Фа зи је до шао у до дир са иде ја ма Сен-Си мо на и Шар ла Фу ри јеа.59 Иде је 
Сен-Си мо на при хва та ли су во де ћи пред став ни ци кар бо не ри је, Фи лип Бу шез, 
Ни ко ла Жу бер и Ар ман Ба зар. По ли тич ка фи ло зо фи ја Бу ше за је за ни мљи ва, 
на ро чи то у по гле ду на сто ја ња да се ја ко би ни зам из ми ри са тек сто ви ма Је-
ван ђе ља и ка то ли ци змом.60 

Прем да је кроз са рад њу са њи ма при хва тио мно ге иде је со ци ја ли стич-
ког уче ња, по ре чи ма ње го вог би о гра фа, на об ли ко ва ње Фа зи је вих по гле да 

55 За јед но са дру гим фи нан сиј ским спи си ма, тај спис ће чи ни ти књи гу Фи нан сиј ски 
пам фле ти (Opu scu les fi nan ci ers) ко ју ће об ја ви ти 1826. То де ло по хва ли ли су ис так ну ти 
еко ном ски те о ре ти ча ри по пут Ка зи ми ра Пе ри јеа, Ен фан ти на и Жан-Бап тист Се ја. H. Fazy, 
нав. де ло, 11–12, 46. 

56 V. M. Du bo is, нав. де ло, 24. 
57 Ј. Fazy, De la Géron toc ra tie ou abus de la sa ges se des vi e il lards, Pa ris: De la fo rest, 1828, 

9–20. V. M. Du bo is, нав. де ло, 56–57. 
58 J. Fazy, De la Ge ron toc ra tie..., 11–13. 
59 Les mémo i res…, 34. 
60 Бу шез је 1820. го ди не осно вао дру штво При ја те љи исти не (Ami de la Vérité); по др-

жа вао је републиканскe и кар бо нар ске иде је, од 1826. са Сен-Си мо ном. G. Ca stel la, нав. де ло, 
19–24.
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пре суд но су ути ца ли шкот ски фи ло зоф еко но ми је Адам Смит и фран цу ски 
те о ре ти чар и пи о нир ли бе рал не шко ле Жан-Бап тист Сеј, ко ји је био упо знат 
са од ре ђе ним Фа зи је вим ра до ви ма.61 По ду дар ност са из ве сним Сен-Си мо-
но вим по гле ди ма на дру штве ни си стем и по ли ти ку мо же се про на ћи у де лу 
О ге рон то кра ти ји, у ко јем је твр дио да је дру штве ни раз ви так „не де љив” 
од пра ва на про из вод њу.62 Ипак тре ба ис та ћи да Фа зи се бе ни ка да ни је сма-
трао со ци ја ли стом, у ужем сми слу тог пој ма.63 За раз ли ку од Сен-Си мо на, 
Фа зи ста вља на гла сак на зна чај ин ди ви ду ал них сло бо да и сло бо де ве ро и спо-
ве сти, прем да је био ате и ста; из ри чи ту по твр ду то га на ла зи мо у бе ле шка ма 
у Ме мо а ри ма.64

Фа зи је 1830. го ди не об ја вио је дан од сво јих глав них еко ном ских спи са, 
Прин ци пи ин ду стриј ске ор га ни за ци је за раз вој бо гат ста ва у Фран цу ској, 
об ја шње ње сла бо сти про из во ђач ких кла са и сред ста ва за њи хов опо ра вак 
(Les prin ci pes d’une or ga ni sa tion in du stri el le po ur le déve lop pe ment des ric hes ses 
en Fran ce, une ex pli ca ti on de ma la i se des clas ses pro duc ti ves et des moyens d’ y 
por ter rem ède), у ко јем је из ло жио сво је ви ђе ње др жа ве за сно ва не на осло бо ђе-
ном, нео ме та ном, са мо стал ном ра ду про из во ђа ча, уз зах те ва ње сло бо де удру-
жи ва ња, као и „раз вој не” бан ке са ни ским ка ма та ма. Де ло је би ло по све ће но 
кри ти ци осла бље не и не до вољ но кон ку рент ске фран цу ске при вре де, по себ но 
ње ног мер кан ти ли зма, а за ни мљи во је да је ту по хва ље на ела стич ност по вољ-
них кре ди та бан кар ског си сте ма САД и из нет став да аме рич ко ста нов ни штво, 
ма ње по бро ју од фран цу ског, има од ње га пе то стру ко ве ћу про из вод њу.65

Јед на од кључ них иде ја Фа зи је ве по ли тич ке ми сли био је фе де ра ли зам. 
Раз лог ње го вог при ста ја ња уз фе де ра ли зам као устав но-по ли тич ки мо дел 
ле жи у ње го вом по знан ству са ге не ра лом Ла фа је том, ко је да ти ра још од 1821.66 
Ла фа јет је био пр ва зна ме ни та исто риј ска лич ност с ко јом је до та да го то во 
не по зна ти па ри ски но ви нар из Же не ве ус по ста вио ср да чан и при сан кон такт. 
Фа зи јев би о граф Ла фа је тов жи вот опи су је као „при мер хра брог па три о ти зма 
и ви те шког од ри ца ња”, док је сам Фа зи у ме мо а ри ма њи ме био оду ше вљен.67 
Фа зи ће об ја ви ти бро шу ру Про је кат фе де рал ног уста ва (Le Pro jet de con
sti tu tion fédéral) 1834. го ди не. У тој бро шу ри, из ме ђу оста лог, твр дио је да је 
„фе де рал ни устав Сје ди ње них Др жа ва из ми рио све ин те ре се ме ђу са ве зним 
др жа ва ма, та ко што је обез бе дио ону цен трал ну власт, ко јој ни по сле 50 го-
ди на тра ја ња ни је нео п ход но да по те же оруж је ра ди ис пу ња ва ња во ље не ке 

61 V. M. Du bo is, нав. де ло 56. H. Fazy, нав. де ло, 28–29. 
62 O. Per ro ux, нав. де ло, 71–73.
63 V. M. Du bo is, нав. де ло, 127. 
64 У фу сно ти 60, по све ће ној раз ја шње њу уло ге Фа зи ја то ком Јул ске ре во лу ци је 1830, 

из ри чи то сто ји да је он од у век био су прот ста вљен со ци ја ли зму и ко му ни зму због њи хо ве 
не га ци је ин ди ви ду ал не сло бо де. Les mémo i res…, 238.

65 J. Fazy, Les prin ci pes d’une or ga ni sa tion in du stri el le po ur le déve lop pe ment des ric hes
ses en Fran ce, Pa ris: Mal her, 1830, 37, 67–68. 

66 H. Fazy, нав. де ло, 17–19. 
67 Фа зи је пи сао: „До бар део љу ди же лео је да Ла фа је ту оспо ри по ли тич ку ге ни јал ност 

и све де ње го ва жи вот на де ла на де ла су прот ста вља ња, ко ја би се ти ца ла са мо ло ше од ре ђе-
них гле ди шта; по твр ђу јем да у свом жи во ту ни сам срео чо ве ка по пут ње га, та ко на да ре ног 
за на у ку ор га ни за ци је др жа ва и нај по зи тив ни ју прак тич ну сло бо ду.” (прев. аут.) H. Fazy, 
нав. де ло, 17–18. 
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од тих др жа ва”.68 Фе де рал на кан то нал на др жа ва, са дво дом ним пар ла мен том, 
био је иде ал Фа зи је вих по ли тич ких раз ми шља ња. Тре ба ис та ћи да је не по-
сред но по сле гра ђан ског ра та за го ва рао пре у ре ђе ње Швај цар ске по узо ру 
на дво дом ни си стем Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва.69 

Фа зи је био сна жни при ста ли ца би ка ме ри зма – по ли тич ке по де ле пар-
ла мен та на два јед на ко прав на до ма, оба по узо ру на аме рич ки Кон грес, 
твр де ћи да је то са мо по се би „нео п ход ни ефе кат за не у тра ли са ње бу да ла стих 
ри вал ста ва ме ђу фе де рал ним др жа ва ма”.70 У тој бро шу ри Аме рич ки гра-
ђан ски рат ту ма чио је као те жњу ка уки да њу роп ства, кључ не пре пре ке ја кој 
фе де рал ној др жа ви.71

Ра ди ка ли зам пред ста вља дру го ве ли ко и за си гур но кључ но од ре ди ште 
Фа зи је вих иде ја. Го ди не 1842. он ће ја сно и не дво сми сле но де фи ни са ти сво-
је ви ђе ње швај цар ског (хел вет ског) ра ди ка ли зма, по коjeм се он од но си на 
ре фор му по ли тич ких ин сти ту ци ја у ци љу њи хо вог уса гла ша ва ња са по ли-
тич ким зах те ви ма на ро да (устав но пре о бли ко ва ње Кон фе де ра ци је), али не 
и на ону со ци јал ну, еко ном ску, ону ко ја се ти че про ме не вла снич ких од но-
са.72 По Фа зи ју, су ве ре ност на ро да је нео дво ји ва од ин ви ду ал них пра ва, „она 
је вр хов ни во дич дру шта ва, а то је увек на род сам по се би”.73 Фа зи је та ко 
при хва тио и усво јио Ру со о ве су ве ре ни стич ке кон цеп ци је, али је од ба цио 
ње гов ега ли та ри зам и ко лек ти ви зам. То се по ду да ра са ту ма че њем Ру соа 
ко је је из нео Сло бо дан Јо ва но вић (1869–1958), ђак же нев ске прав не шко ле и 
син Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа.74 По Фа зи је вом ми шље њу, ра ди ка ли зам, оли чен 
у на сто ја њу на ро да да сам се би по да ри устав, ро дио се у Ен гле ској.75 Тре ба 
ис та ћи да је хел вет ски ра ди ка ли зам тог вре ме на про на ла зио до дир не тач ке 
са пр вим со ци ја ли стич ким уче њи ма, али у оној ме ри у ко јој је ја сно од би јао 
кла сну бор бу и ин тер вен ци ју др жа ве као је ди на и ну жна ре ше ња.76 

Фа зи јев ра ди ка ли зам био је обо јен ли бе ра ли змом и ево лу ци о ни змом и 
ни је имао онај при звук со ци јал ног уто пи зма, тј. ка сни јег на уч ног со ци ја ли зма 
марк си стич ког ти па, ко ји ће тра жи ти ко ре ни то рас ки да ње са ка пи та ли змом 

68 Исто, 133. 
69 Исто, 235. 
70 Про је кат је пред ви ђао Се нат и Пред став нич ки дом, ко ји би се об на вља ли сва ке го-

ди не и чи је би сед ни це би ле јав не. Се нат би се са сто јао од 44 пред став ни ка кан то нал них 
др жа ва (из сва ке др жа ве по два чла на), а чла но ви Пред став нич ког до ма би ра ли би се ди рект-
ним гла са њем. V. M. Du bo is, нав. де ло, 134–135. 

71 J. Fazy, Let tre au pe u ple espag nol..., 8. 
72 Фа зи је на пи сао: „Швај цар ски ра ди ка ли зам [...] ни је за пљу снут со ци јал ним си сте-

ми ма, ни је био ни ре во лу ци о нар но те ро ри сти чан, ни на лик при ста ли ца ма аграр ног за ко на; 
ни ба бу ви сти чан, ни сен-си мо нов ски, ни фу ри је ри стич ки, ни ко му ни стич ки. Он је же лео и 
же ли са мо јед ну ствар: ди рект но уче шће за јед ни штва на ци је у грaђењу свог дру штве ног 
уго во ра.” (прев. аут.) V. M. Du bo is, нав. де ло, 123.

73 Исто, 159. 
74 Сло бо дан Јо ва но вић, под ин те лек ту ал ном за ле ђи ном оца, кри ти ко вао је Ру со о ву по-

тре бу да по је дин ца уто пи у дру штве ну за јед ни цу, у ко јој ће мо ра ти да се од рек не вла сти те 
во ље, ра ди „слу ша ње оп ште”. Он је у ра ду О дру штве ном уго во ру (1895) до дао да је Ру со био 
„хип но ти сан раз ми шља њем о уки да њу ти ра ни је”. С. Јо ва но вић, „О дру штве ном уго во ру”, 
Из исто ри је и књи жев но сти II, Бе о град 1991, 194–195. 

75 Исто, 172. 
76 O. Me uwly, нав. де ло, 84–85. 
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и прет ход ним „исто риј ски усло вље ним” дру штве ним си сте ми ма. По твр ду 
то га да ни је био со ци ја ли ста, те да се са со ци ја лу то пи стич ким уче њи ма 
раз и шао, про на ла зи мо у са мим Ме мо а ри ма, али и члан ку ко ји је иза шао 
мар та 1848. го ди не, у ко јем је со ци ја ли сте оп ту жио да су „опа сни”.77

Свој ра ди кал ни по ли тич ки про грам Фа зи је об ја вио 1841. у де лу Увод 
у пи та ње по ли тич ке ре фор ме у Же не ви (L’ In tro duc tion à la qu e sti on d’ une 
re for me po li ti que à Gen ève), у ко јем је зах те вао оп ште пра во гла са (suf fra ge 
uni ver sel), ад ми ни стра тив ну од го вор ност, по де лу кан то на на арон ди сма не, 
за шти ту ин ди ви ду ал них пра ва гра ђа на.78 Та ко ђе, у том спи су Фа зи се, уз 
по зи ва ње на Ру со о ву де фи ни ци ју су ве ре ног на ро да, по све тио кри ти ци Уста ва 
из 1814. го ди не, твр де ћи да је глав ни не до ста так по чи вао у ње го вом оза ко-
ње њу огра ни че ног, цен зов ног пра ва гла са и не пра вич ном пред став нич ком 
си сте му.79 У со ци јал ном по гле ду, же нев ски ра ди ка ли су као мо дел за сво је 
иде је узи ма ли мон та ња ре и њи хов устав из „го ди не пр ве” (тј. устав до нет 
1794), у ко јем су би ли оза ко ње ни пра во на рад, обра зо ва ње и јав ну по моћ. 

Прем да би се мо гло ре ћи да је у ба зич ном об ли ку за др жао Кал ви но во 
за ла га ње за са мо стал но еко ном ско уз ди за ње по је дин ца, усво је но кроз пре-
о вла ђу ју ћу кла сич ну ли бе рал ну те о ри ју XVI II ве ка, не ма спо ра да је Фа зи 
остао ра ди кал ни ан ти кал ви нист, же сто ки про тив ник ап со лу ти зма те о кра ти је, 
ми ро љу би ви за го вор ник вер ске то ле ран ци је и бо рац про тив зло у по тре ба пре-
о вла ђу ју ће про те стант ске ве ре. То се мо же ви де ти на мно гим при ме ри ма, 
на ро чи то то ком устав них по ле ми ка 1842–1847. ка да се за ла гао за одва ја ње 
цр кве од др жа ве, али и у јед ном члан ку La Re vue de Gen ève из ок то бра 1842, 
где је из но сио став да же нев ски иден ти тет и на ци о нал ност не по ти чу од Кал-
ви на и про те стант ске ре фор ме, не го да су ста ри ји, и да не об у хва та ју са мо 
вер ске фак то ре, већ и на у ку и осе ћај за јед ни штва.80 У дру гој по ло ви ни жи-
во та по стао је кри ти чар ко лек ти ви стич ких иде ја и ре во лу ци о нар ног на цио-
на ли зма, све ви ше се окре ћу ћи ли бе ра ли зму.81

Ов де мо же мо ис та ћи чи ње ни цу да је Фа зи у из ве сној ме рио де лио скло-
ност ка кал ви ни стич ком иден ти те ту гра да или ма кар од ње га ни је мо гао у 
пот пу но сти да се дис тан ци ра.82 Кал ви ни зам је, ина че, био кључ ни еле мент 
ко ји је раз ли ко вао же нев ску бур жо а зи ју од бур жо а зи је дру гих гра до ва у 
Швај цар ској.83

77 Фа зи је пи сао: „Со ци ја ли сти, опа сна и не мир на гру па, ме ша ју се у све, увла че се у 
све. To je истин ска мр ља уља ко ја се ши ри нео гра ни че но из Па ри за пре ма нај у да ље ни јим про-
вин ци ја ма; [...] то је гу ба ко ја ће из гри сти дру штво ако је не бу де те спре чи ли.” (прев. аут.) 
Les mémo i res..., 34. V. M. Du bo is, нав. де ло, 129. 

78 V. M. Du bo is, нав. де ло, 119–125. 
79 Исто, 170–171. 
80 У том члан ку Фа зи се су прот ста вио же нев ским те о ло зи ма, по зи ва ју ћи се на де ла и 

уче ња Бур ла ма ки ја, Де лол ма, Ру соа, Ди мо на, Си смон ди ја и Се ја. Исто, 222–223. 
81 J. Bil ling ton, нав. де ло, 202. 
82 Исто ри чар Оли ви је Пе ру из нео је у сво јој сту ди ји ми шље ње о по ве за но сти Кал ви-

но вих и Фа зи је вих иде ја, у кон тек сту при хва та ња сен си мо нов ске иде је о на ци о нал ним 
ра ди о ни ци ма. O. Per ro ux, нав. де ло, 72–73. 

83 Ан ри Фа зи је твр дио да је Кал вин ус по ста вио ари сто крат ски ре жим у Же не ви. Исто, 
72. О Кал ви ну и ње го вом упра вља њу Же не вом у XVI ве ку, вид.: W. Wal ker, Jean Cal vin, l’ hom
me et l’ ou vre, Gen ève: Jul lien, 1909; C. O. Vi gu et, Étu de sur le cha ractére dis tin ctif de Jean Cal vin, 
Gen ève: Bon nant, 1864; John Cal vin, Myth and Re a lity: Ima ges and Im pact of Ge ne va’s Re for mer. 
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Фа зи се ба вио и исто ри о граф ским ра дом, бу ду ћи да је 1838. об ја вио де ло 
Исто ри ју Же не ве (L’ Hi sto i re de Gène ve), ко ја об у хва та пе ри од исто ри је гра да 
до 1603. го ди не.84 Го ди не 1873. об ја ви ће спис Те ча је ви устав ног за ко но дав
ства (Co urs de légi sla tion con sti tu i on nel le), у ко јем бра ни прин цип по сто ја ња 
при род них на у ка за сно ва них на на уч но утвр ђе ним чи ње ни ца ма.85 Пред крај 
исте го ди не об ја вио је, у 26 по гла вља, збир ку тек сто ва сво јих пре да ва ња под 
на зи вом О ко лек тив ном ра зу му дру шта ва (De l’ in tel li gen ce col lec ti ve de so ciétés). 
У оба та спи са Фа зи је, под ути ца јем по зи ти ви зма Оги ста Кон та, ис пи ти вао 
по ко јим при род ним за ко ни ма или су штин ским усло ви ма функ ци о ни шу 
људ ска дру штва, тра га ју ћи за оним ко ја су нај бо ља. 

ВЕ ЗА СА ВЛА ДИ МИ РОМ ЈО ВА НО ВИ ЋЕМ

Опи са ну као „чу ве ну по сво јим при род ним ди во та ма и сво јој сло бо ди”, 
Швај цар ска је пред ста вља ла мо гућ ност да се Вла ди мир Јо ва но вић (1833–1922), 
нај зна чај ни ји пред став ник срп ске ли бе рал не ми сли XIX ве ка и отац исто ри-
ча ра и прав ни ка Сло бо да на Јо ва но ви ћа, упо зна са мно гим ин те лек ту ал ци ма, 
књи жев ни ци ма и по ли ти ча ри ма ко ји су у њој жи ве ли и ра ди ли. У сво јим 
Успо ме на ма Вла ди мир Јо ва но вић на во ди да су ме ђу ње го вим нај зна чај ни јим 
по зна ни ци ма у Же не ви, са ко ји ма се дру жио, про во дио вре ме и раз ме њи вао 
ис ку ства и ми сли, би ли Џејмс Фа зи, Жил Бар ни и Ед гар Ки не.86 То ком свог 
пр вог бо рав ка у Же не ви, од апри ла 1864. до ма ја 1866. го ди не, Јо ва но вић је 
на срп ском и фран цу ском је зи ку из да вао лист Сло бо да (La li berté), ка сни је 
по знат под на зи вом Срп ска сло бо да (La Li berté Ser be).87 

Тај лист из ла зио је нај пре као не дељ ник, а по том, од 2. ја ну а ра 1865, пет-
на е сто днев но; у Кне же ви ни Ср би ји био је за бра њен, а у Швај цар ској се штам-
пао у све га 500 при ме ра ка.88 По ре чи ма исто ри ча ра Мекле ла на, Срп ска сло
бо да је у ве ли кој ме ри под се ћа ла на лист Ко ло кол ко ји је Хер цен из да вао у 
Лон до ну.89 Лист је под на зи вом Сло бо да (Li berté) из ла зио то ком 1864. го ди не 
сва ке не де ље (сва ке су бо те), а 1865. је дан пут у то ку две не де ље, све до ју на 

Pa pers of the 2009 Cal vin Stu di es So ci ety Col lo qu im, ed. by A. N. Bur nett, Eu gen: Ca sca de Bo oks, 
2011; B. Cor trett, Cal vin: A Bi o graphy, Gran Ra pids: Wm. B. Eerd mans Pu blis hing Com pany, 2000.

84 V. M. Du bo is, нав. де ло, 155. 
85 Исто, 128. 
86 В. Јо ва но вић, Успо ме не..., 187. Ед гар Ки не (Ed gar Qu i net, 1803–1875) био је фран цу ски 

ре пу бли кан ски по ли ти чар, исто ри чар, пе сник и ми сли лац. О Ки неу ви де ти: C. L. Chas sin, 
Ed gar Qu i net sa vie et son œuvre, Pa ris: Pagnère, 1859. М. Pa squ i er, Ed gar Qu i net en Su is se. Do u ze 
anées d’ exil, Neuchâtel: A la Ba con niè re, 1959. Жил Бар ни (Ju les Bar ni, 1818–1878) био је фран цу-
ски ре пу бли кан ски по ли ти чар, фи ло зоф, по ли тич ки ми сли лац, ис так ну ти пре во ди лац Кан та и 
је дан од ње го вих нај бо љих по зна ва ла ца у Фран цу ској. О Бар ни ју ви де ти: S. Ha za re e singh, In tel
lec tual Fo un ders of the Re pu blic. Fi ve Stu di es in Ni ne e tenth Cen tury French Po li ti cal Tho ught, Ox ford: 
Ox ford Uni ver sity Press, 2001. A. Di de, Ju les Bar ni, sa vie et ses œvres, Pa ris: Félix Al can, 1892. 

87 В. Јо ва но вић, Успо ме не..., 185, 217–218. 
88 Све то зар Ми ле тић, уред ник но во сад ске За ста ве, по ста ће са рад ник ли ста у про ле ће 

1866. N. Stip če vić, „Đu ze pe Ma ci ni i Vla di mir Jo va no vić”, Dva pre po ro da. Stu di je o ita li jan sko
srp skim ve za ma u XIX ve ku, Be o grad 1979, 141. 

89 На ве де но је та ко ђе да је Јо ва но ви ћев ли бе ра ли зам од ра жа вао мно ге ста во ве Хер це-
на и Коб де на. W. McClel lan, Sve to zar Mar ko vic and the Ori gins of Bal kan So ci a lism, Prin ce ton: 
Prin ce ton Uni ver sity Press, 1964, 38. 
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исти не го ди не ка да га је срп ско ми ни стар ство уну тра шњих де ла за бра ни ло, 
по сле че га је Јо ва но ви ће ва кри ти ка ап со лу ти зма у Ср би ји по ста ла још 
оштри ја.90 Сло бо да је пра ти ла та да шње круп не европ ске до га ђа је, а на ро-
чи то зна чај на па жња по све ће на је гу ше њу пољ ског устан ка од стра не Ру си је 
1863. го ди не, о че му су пи са ли бро је ви 2 и 7.91 Прем да је би ла сло вен ски ори-
јен ти са на у сми слу њи хо вог по ли тич ког осло ба ђа ња и кул тур не еман ци па-
ци је, а на ро чи то срп ске, Сло бо да је има ла од бо јан став пре ма оном об ли ку 
пан сла ви зма ко ји је за ми шља ла цар ска Ру си ја. Лист је по др жао осни ва ње 
Дру штва сје ди ње них Сло ве на, ко је је осно ва но у Же не ви 1865, пи шу ћи афир-
ма тив но и до но се ћи ве сти о ње го вим ци ље ви ма и за да ци ма, као и о то ме да 
су у вре ме осни ва ња у ње го ве чла но ве спа да ли Че си, По ља ци, Ру си и Ср би.92

Јо ва но вић је био оду ше вљен швај цар ским по ли тич ким си сте мом, „швај-
цар ским са ве зом де мо крат ских ре пу бли ка”, пред но шћу жи во та ви ше на ци ја 
у јед ном по ли тич ком ен ти те ту.93 У Успо ме на ма је по ка зао за вид но по зна ва ње 
же нев ских по ли тич ких ин сти ту ци ја.94 Хва лио је швај цар ски фе де ра ли стич ки 
устав ни си стем као га рант људ ских сло бо да и пра ва и у ње му тра жио ре ше-
ње за кон цепт бал кан ске фе де ра ци је, тј. про је кат осло бо ђе ња бал кан ских 
хри шћан ских на ро да од стра не ту ђин ске, им пе ри јал не пре вла сти.95 До бро 
је по зна вао швај цар ски устав ни по ли тич ки си стем, о че му све до че бе ле шке 
из По ли тич ног реч ни ка и Ме мо а ра.96 Био му је по знат по јам Lan ges de mein, о 
че му пи ше под од ред ни цом Де мо кра ти ја у По ли тич ном реч ни ку97 и нео бја-
вље ном де лу ру ко пи са.

90 В. Ву ле тић, „Сло бо да Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа”, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве
не на у ке, св. 31, 1962, 138–139. 

91 „Ру ски џе ла ти без ми ло сти ис тре бљу ју По ља ке” пи са ло је у бро ју 2, док је број 7 
пре нео пи са ње фран цу ског ли ста Siè cle ка ко се Ру си ја, „по бе ди тељ фи зич ни, на сла ђа ва осве-
та ма у Пољ ској, ка ко не срет ни По ља ци, њи хо ве же не и де ца не пре ста но у Си бир од го не”. 
У пр вом бро ју ли ста ста ја ло је да је „сло бо да оно што чо ве ка чи ни чо ве ком”. Ве ли ка па жња 
по све ћи ва на је по ли тич ким де ша ва њи ма у Грч кој и Пољ ској, а за ни мљи во је да је у бро ју 10 
лист пре нео је дан пољ ски на пис ко ји је пи сао о Го спо ђин ској скуп шти ни у Ср би ји. Исто, 149. 

92 Исто, 152. 
93 Ов де тре ба ис та ћи да се дру ги ве ли ки срп ски по ли тич ки ли бе рал ни по ли ти чар тог 

вре ме на, Ми ха и ло По лит Де сан чић (1833–1920), та ко ђе ди вио швај цар ском по ли тич ком 
уре ђе њу. По ре чи ма Ј. Скер ли ћа, По лит Де сан чић је из ја вио да је швај цар ски ре пу бли ка ни-
зам „по ли тич ки иде ал”. Lj. To še va Kar po wicz, “Maz zi ni e il Ri sor gi men to ser bo (1848–1878)”, 
Il Maz zi a ne si mo nel mon do II, Pi sa: Is ti tu to Do mus Maz zi ni a na, 1996, 536.

94 В. Јо ва но вић, Успо ме не..., 184–185. 
95 V. La lić, Bal kan In tel lec tu als and Plans for a Bal kan Fe de ra tion in the 1860s and 1870s: 

Ame ri can and Swiss mo dels in the po li ti cal tho ught of Vla di mir Jo va no vić and Lyuben Ka ra ve lov, 
Vi en na 2016, 73. (нео бја вљен рад): (https://www.aca de mia.edu /30244404/Bal kan_In tel lec tu als_
an d_Plans_for_a_Bal kan_Fe de ra tion_in _th e_1860s_and _1870s_Ame ri can_and _Swiss_mo dels_
in _th e_po li ti cal_tho ught_of_Vla di mir_Jo va no vi%C4%87_an d_Lyuben_Ka ra ve lov_chap ter_three. 
При сту пље но: 5. 4. 2020).

96 Под од ред ни цом „На род но гла са ње” Јо ва но вић пи ше: „Та ква де о ба др жав них по-
сло ва осве ште на је у Швај цар ској. Ту цео на род би ра оне ко ји ће у име ње го во и за ње га ра-
ди ти, и ре ша ва пре суд но сво јим гла сом све што се ти че основ них на че ла др жав ног уре ђе ња, 
нпр. пи та ње о уста ву, о пре и на че њу и про ме ни оно га што је устав јед ном осве штао и увео; 
а на род но пред став ни штво ра ди са мо на што је из реч но уста вом овла шће но, и она ко као што 
је уста вом на ре ђе но, на том осно ву ра ди оно из вест не за ко но дав не по сло ве, и во ди бри гу о 
јав ној упра ви”. В. Јо ва но вић, По ли тич ни реч ник. Св. Г., Д., Ђ., Бе о град 1873, 645, 718.

97 Исто, 715. 
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Да ли услед не до вољ не лич не за ин те ре со ва но сти или слу чај ног за не ма ри-
ва ња, или, пак, на ме ре да из дво ји бит ни је од ма ње бит них до га ђа ја, за ни мљи ва 
је чи ње ни ца да у Ме мо а ри ма ко је је на пи сао Фа зи не спо ми ње Јо ва но ви ћа. 
Од по ли тич ких из бе гли ца ко ји су бо ра ви ли у Швај цар ској он спо ми ње пољ-
ску еми гра ци ју, Ма ци ни ја, Хер це на и ма ђар ског ге не ра ла Клап ку.98 Фа зи је 
пи сао да је број из бе гли ца у Же не ви био ве лик и да њи хов при јем у тај град 
ни је на и ла зио на по зи тив ну ре ак ци ју фе де рал них вла сти у Бер ну, чи ја су стра-
хо ва ња да кан тон не по ста не со ци ја ли стич ки и ре во лу ци о на ран би ла ве ли ка.99 
Ме ђу њи хо вим за јед нич ким по зна ни ци ма би ли су Ма ци ни100 и Хер цен, али и 
Карл Фохт и Шарл Фло ке. Карл Фохт (1817–1895) био је не мач ки ге о лог, хеми-
чар и ан тро по лог; по знат као из ра зи ти про тив ник ан ти се ми ти зма и ве ли ки 
по што ва лац Јеврејa, њи хо ве кул ту ре и на чи на жи во та.101 Уз то, ис та као се 
као ве ли ки про тив ник пру ских пре тен зи ја на Не ша тел и ан ти ми ли та ри ста, 
по ку ша ва ју ћи да ука же на опа сност од ино стра не ин тер вен ци је на швај цар-
ски кан тон.102 Шарл Фло ке (1828–1896) био је фран цу ски по ли ти чар, по сла ник, 
пре фект Се не и пред сед ник вла де (1888–1889), у чи је вре ме је из би ла Па нам-
ска афе ра, због ко је је мо рао да под не се остав ку. За ни мљи во је да је Фло ке 
бо ра вио у Же не ви у сеп тем бру 1865, ка да је до шао из Бер на са Кон гре са дру-
штве них на у ка и пру жио по др шку Фа зи ју у ње го вој бор би про тив на ме ре 
Ве ћа гра да да не ле ги тим но из гла са фи нан сиј ски бу џет.103 Клап ка је још од 
1856. за јед но са Фох том био члан Же нев ске скуп шти не, до при но се ћи ње ном 
по ли тич ком ра ду, а био је, као што је ис так ну то, ве ли ки при ја тељ са Фа зи јем.104 
Ка да га је упо знао пр ви пут 1849, Хер цен, је дан од пи о ни ра ру ског на род ња-
штва, твр дио је да Фа зи по се ду је „де спот ско-ре пу бли кан ске скло но сти”, као 
и да има „раз дра жљив, на си лан и не то ле ран тан” ка рак тер.105

98 Ма ђар ски ге не рал Ђерђ Клап ка (1820–1892), је дан од вој ско во ђа и ге не ра ла у ма-
ђар ској вој сци то ком Ма ђар ске ре во лу ци је 1848/49. го ди не. У свом лич ном по ли тич ком 
про гра му, на пи са ном у апри лу 1852. го ди не, из ве сно вре ме по сле ру ске ин тер вен ци је у 
Ма ђар ској, и са чу ва ном у са бра ним де ли ма Марк са и Ен гел са, Клап ка ће на пи са ти да „свој 
мач пру жа би ло ко јој стра ној си ли чи ји је циљ ру ше ње ау стриј ске ди на сти је и ре ста у ра ци ја 
не за ви сно сти и по ли тич ког по сто ја ња Ма ђар ске”. Marx and En gels, Col lec ted Works, Vol. 11, 
Law ren ce & Wis hart: Di gi tal Edi tion 2010, 224–227. 

99 Les Mémo i res…, 153–155. 
100 Ма ци ни се раз и шао, по вла сти тим ре чи ма, од Фа зи је вог ма те ри ја ли зма и ње го вог 

скеп ти ци зма пре ма де и зму и ре ли ги ји. 
101 Као илу стра ци ју афир ма тив ног од но са ко ји је Фохт ис ка зи вао пре ма Је вре ји ма 

на ве шће мо са мо је дан део из ње го вог крат ког есе ја О је вреј ском пи та њу (Sur la qu e sti on 
ju i ve) у де лу Ан ти се ми ти зам и вар вар ство (An tisémi ti sme et bar ba rie): „Од у век сам про на-
ла зио да је је вреј ска ра са рад на, ин те ли гент на, скло на при вре ђи ва њу, кат кад и по хле пи, али 
и да је ми ло срд на, сла бо скло на на си љу и зло чи ни ма про тив дру гих, и пи јан ству. [...] Ка да 
би Евро па би ла на се ље на Изра е ли ћа ни ма, ево ка кав би се је дин стве ни до га ђај од и грао. Не 
би ви ше би ло ра то ва, а то би за по сле ди цу има ло да јав ни мо рал не бу де то ли ко на гри жен, 
да се љу ди не при си ља ва ју да ра де би ло ка кве по сло ве, да јав ни ду го ви и по ре зи бу ду сма-
ње ни.” (прев. аут.) C. Vogt, An tisémi ti sme et bar ba rie, Pa ris: Re in wald, 1901, 5. 

102 H. Fazy, нав. де ло, 274. 
103 H. Fazy, нав. де ло, 299. ‘Flo qu et, Char les’, The New Encyclopædia Bri tan ni ca, Vol. 4, 

Fif te enth Edi tion, Encyclo pe dia Bri tan ni ca, Inc.: 1995, 837.
104 H. Fazy, нав. де ло, 269. 
105 „Он има из гле де дик та то ра, и у овом тре нут ку, на ла зи се у пу ној сна зи, ко ја му 

до зво ља ва да ни од че га не пре за. Кон фликт са њим био би да кле нај о па сни ја бор ба [...], он 
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У вре ме ка да га је Јо ва но вић по се ћи вао, Фа зи је био уред ник ли ста Швај
цар ска на ци ја (Na tion Su is se) и по сла ник арон ди сма на Ri ve Ga uc he у град ској 
скуп шти ни; био је ак ти ван на по љу бор бе про тив кон зер ва тив не ве ћи не.106 
Јо ва но вић је ис та као да се Фа зи ин те ре со вао за суд би ну Ср би је и да је ве-
ро вао да ће се раз во јем и ши ре њем „де мо кра тиј ских иде ја мо ра ти ство ри ти 
у Евро пи по год ни ји ме ђу на род ни од но си, у ко ји ма ће и Ср би ја мо ћи сво јим 
ју нач ким вр ли на ма из во је ва ти осло бо ђе ње и ује ди ње ње свог на ро да”.107 
Оста вио је опа ску да га је под се ћао на го спо да ра То му Ву чи ћа Пе ри ши ћа.108

Јо ва но вић у Успо ме на ма на во ди да је то ком свог пр вог бо рав ка у Же-
не ви по стао члан Же нев ске ака де ми је на у ка (L’ In sti tut Na ti o nal Gen èvo is), 
осно ва не 1852. го ди не, за рад „уна пре ђи ва ња на у ке, књи жев но сти, умет но сти, 
ин ду стри је и агри кул ту ре”; ав гу ста 1865. го ди не био је је дан од за ступ ни ка 
ака де ми је на Ме ђу на род ном ску пу за уна пре ђе ње со ци јал них на у ка у Бер ну, 
са ци љем да јој до ста ви из ве штај о рас пра ва ма на по љу по ли тич ке еко но-
ми је ко је су се на том ску пу во ди ле.109 За ни мљи во је да тај из ве штај ни је 
про на ђен у од штам па ним при мер ци ма бил те на Же нев ске ака де ми је за ту 
го ди ну или на ред ну, но то не мо ра да зна чи да ни је био об ја вљен.110 Та уста-
но ва је ус по ста вље на на пред лог ко ји је Фа зи под нео Же нев ској скуп шти ни, 
као иде ја да се оку пља ју љу ди на у ке, сло бод но, ра ди до при но са на уч ном и 
пу бли ци стич ком жи во ту Же не ве; он је пред се да вао Оде ље њем мо рал них и 
по ли тич ких на у ка; мо гу ће је да је Јо ва но вић по стао члан Ака де ми је на Фа-
зи је ву пре по ру ку.111

Ов де ва ља ис та ћи да се Јо ва но вић нај ви ше ди вио швај цар ским по ли-
тич ким уста но ва ма и ре пу бли кан ском др жав ном уре ђе њу, као и чи ње ни ци 
да су швај цар ски гра ђа ни пред за ко ном би ли јед на ки, о че му све до чи ње го-
во до бро по зна ва ње швај цар ских по ли тич ко-ад ми ни стра тив них при ли ка о 
ко ји ма до но си оба ве ште ња у сво јим Успо ме на ма112, али и По ли тич ном реч
ни ку.113 По ли тич ни реч ник на стао је пре ма ње го вом те о риј ском узо ру, Оп штем 
по ли тич ком реч ни ку Мо ри са Бло ка (1816–1901), фран цу ског еко ном ског ста ти-
сти ча ра кон ци пи ра ног у ду ху про гре сив но-ево лу ци о ни стич ких и по зи ти ви-
стич ких иде ја XIX ве ка, ко је су по чи ва ле на по став ци да је мо гу ће на уч но 
де фи ни са ти људ ско дру штво и про ме не ко је оно до жи вља ва на осно ву тач но 
од ре ђе них пој мо ва и са др жа ја, те да је од кључ не ва жно сти уо чи ти прин ци пе 

је чо век склон ло мље њу све га, ако би смо се ду бо ко су про ста ви ли ње го вој во љи.” (прев. аут.) 
V. M. Du bo is, нав. де ло, 7. 

106 Исто, 299. 
107 В. Јо ва но вић, Успо ме не..., 188. 
108 „У јед но га као и у дру го га бе ше ли це круп них раз ме ра – ко шту ња во, са ис так ну тим 

ја бу чи ца ма, ис пуп че ним че лом и ду жим ку ка стим но сом, упа лим очи ма. У цр та ма ли ца 
огле да ла се од луч ност во ље и го то вост на ак ци ју.” В. Јо ва но вић, Успо ме не..., 188. 

109 Исто, 190. 
110 Вид.: Bul le tin de In sti tut Na ti o nal Ge ne vo is, To me XI II, Gen ève: In sti tut na ti o nal ge ne vo is, 

1865. Bul le tin de In sti tut Na ti o nal Ge ne vo is, To me XIV, Gen ève: In sti tut na ti o nal ge ne vo is, 1866.
111 H. Fazy, нав. де ло, 257. 
112 В. Јо ва но вић, Успо ме не..., 184–185. 
113 У оном де лу ру ко пи са По ли тич ног реч ни ка ко ји ни је об ја вљен, а ко ји по чи ње од 

сло ва Е, под сло вом Ш по сто ја ла је ис црп на од ред ни ца Швај цар ска, али се у дру гој ку ти ји 
ње го вих спи са (у окви ру Лич ног фон да Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа), ко ји се чу ва ју у Исто риј ском 
ар хи ву Бе о гра да, не на ла зи. ИАБ, ЛФВЈ, К 2 / III, 14.



47

за ко ни то сти тих про ме на и ка рак те ри сти ка.114 Нај зна чај ни ји фи ло зоф ски 
пред став ни ци по зи ти ви зма у XIX ве ку би ли су Огист Конт и Хер берт Спен сер.

У По ли тич ном реч ни ку Швај цар ска се, из у зев по себ ног по гла вља ко је 
јој је Јо ва но вић по све тио, про на ла зи у мно гим од ред ни ца ма, у раз ли чи тим 
кон тек сти ма – да ли као при мер ре пу бли кан ства или од ре ђе них уста но ва 
ко је са мо у њој по сто је. Под од ред ни цом Кан тон Јо ва но вић ис ти че да су то 
„раз не др жа ви це ко је за јед но са чи ња ва ју са ве зну ре пу бли ку”; под пој мом 
Лан да ман Јо ва но вић пи ше да је то „на зив за глав ног ста ре ши ну не ког кан-
то на у Швај цар ској или пред сед ник Швај цар ске ре пу бли ке”.115 Под од ред ни-
цом Ре пу бли ка Швај цар ска је опи са на као „фе де ра тив на ре пу бли ка ко ја се 
осло бо ди ла бу ном про тив ти ран ских, а не фе у дал них цар ских вла сти” и као 
зе мља ко ја се у уну тра шњој по ли ти ци осла ња ла на те ко ви не Фран цу ске 
ре во лу ци је.116 Опи су ју ћи по јам „ре фор ма ци је”, Јо ва но вић је у По ли тич ном 
реч ни ку оста вио опа ску о Кал ви ну и Цвин гли ју – Кал ви на је опи сао као 
„чо ве ка ко ји је хтео да пре о бра зи не са мо ве ру, не го и јав не на ра ви”; ње го ву 
те о ло ги ју ока рак те ри сао је као „стро гу и про тив ну цр кве ној је рар хи ји”, а 
Цвин гли ја као „чо ве ка ко ји је до нео ре фор ма ци ју у Ци рих.”117

Фа зи и Јо ва но вић де ли ли су мно ге слич не или го то во исто вет не по гле де 
на по ли ти ку, исто риј ски раз вој чо ве чан ства, дру штво и на чин ор га ни зо ва ња 
људ ске за јед ни це на од ре ђе ном про сто ру. Обо ји ца су би ли ре пу бли кан ци и 
фе де ра ли сти, с тим што је Јо ва но вић при хва тљи вим ре ше њем сма трао и устав-
ну мо нар хи ју, а ни је за по ста вљао ни на ци о нал но-вер ски зна чај за срп ски на род; 
са дру ге стра не, сна жно је ве ро вао у де мо крат ску ре пу бли ку и пред став нич ки 
си стем вла сти. Обо ји ца су би ли про тив ни ци ап со лу ти зма, цен зу ре, по ли тич-
ке ре пре си је, сва ког об ли ка огра ни че ња на род ног су ве ре ни те та и пра ва 
на ро да на са мо и зја шња ва ње. Обо ји ца су де ли ли скло ност ка по зи ти ви стич-
ком, на уч но де фи ни са ном по гле ду на људ ско дру штво.118 По себ на слич ност 
огле да се у то ме што су обо ји ца за го ва ра ли сло бод но и не по сред но пра во 
гла са, тј. оно пра во гла са ко је ни је огра ни че но и по сред но, до че га је, из ме ђу 

114 A. Stoj ko vić, „Druš tve no-po li tič ki po gle di V. Jo va no vi ća”, Ju go slo ven ski isto rij ski ča
so pis 1–2 (1972), 3, 6. D. T. Ba ta ko vić, Les françaises so ur ces de la de moc ra tie ser be, Pa ris: CNRS 
Édi ti ons, 2012, 161–163. 

115 Кан то не ко је спо ми ње су Ури, Швиц, Ун тер валд, Та рис, Цуг, Апен цал, Сент Гал, 
Тур го ви ја, Те син (Ти чи но), Вод. ИАБ, ЛФВЈ, К 2 / III, 14. В. Ћо ро вић, „Вла ди мир Јо ва но вић”, 
Срп ски књи жев ни гла сник, Но ва се ри ја, књ. 5, бр. 1, Бе о град 1922, 454–460.

116 Јо ва но вић пи ше: „У пр вом уго во ру са ве за ре зер ви шу се из реч но ʼпра ва ца раʼ и све 
до кра ја 18. сто ле ћа у свим кан то ни ма огле да се јед на ко по што ва ње за фе де ра тив ну је ди ни цу. 
Вла да на и угње та ва на од ло кал них ари сто кра ти ја, Швај цар ска је има ла та ко мно го од врат-
ности пре ма мо нар хи ји – фе у дал но сти, да је да ва ла на јам ни ке сви ма од ти ра ни ја у Евро пи. 
Сви де мо крат ски на пре ци ко је је Швај цар ска учи ни ла у свом уну тра шњем уре ђе њу по ти чу од 
фран цу ске ре во лу ци је и под у пи ру се на при ме ну ње них на че ла.” ИАБ, ЛФВЈ, К 2 / III, 14.

117 Јо ва но вић пи ше: „Он је од ба цио сва ку спо ља шњу слу жбу цр кве ну и је рар хи ју, не 
при зна ва ју ћи власт вла ди ке и све штен ства, као ни па пи ну власт; он је про по ве дао ап со лут ну 
суд бу иза бра них и про кле тих, и ни штио ти ме сло бо ду су ђе ња, чи ме се и од Цвин гли ја раз-
ли ко вао. У сво јој рев но сти он је пре ла зио чак у не то ле рант ност, те су по ње го вој на ред би 
спа ље ни Цен ти ли и не срећ ни Сер вет, што су уда ри ли на тај ну Св. Тро ји це (1553 г).” ИАБ, 
ЛФВЈ, К 2 / III, 14. 

118 Обо ји ца су се по зи ва ла на ва жност иде ја Оги ста Кон та, с тим што је Јо ва но вић ду бље 
иш чи та вао ево лу ци о ни стич ке те о ри је Спен се ра и Дар ви на. С. Јо ва но вић, Из исто ри је и књи
жев но сти I, Бе о град 1991, 109, 113. V. M. Du bo is, нав. де ло, 151. 



48

оста лог, Јо ва но вић до шао ана ли зом и пре во дом Ми ло вог спи са О пред став
нич кој вла ди.119 Из над све га, Јо ва но вић је та ко ђе био ра ди кал, те о риј ски уте-
ме љи тељ ра ди кал не те о ри је де мо кра ти је у Ср би ји, ко ји је, кла си фи ку ју ћи 
др жав не об ли ке, све тлу бу дућ ност пред о дре дио тзв. „пред сед нич кој и скуп-
штин ској ре пу бли ци”; не ма сум ње да је По ли тич ни реч ник, ње го во нај зна-
ча ни је де ло об ја вље но за жи во та, пре пу но иде ја ра ди кал не де мо кра ти је.120

Вла ди мир Јо ва но вић је у швај цар ском фе де ра ли зму пре по знао онај 
об лик др жав ног уре ђе ња ко ји би на нај бе збол ни ји и нај те мељ ни ји на чин 
обез бе дио на ци о нал ну ре во лу ци ју, ан ти им пе ри јал ну спољ ну по ли ти ку и 
осна жи ва ње не за ви сног при вред ног си сте ма. Обо ји ца су де ли ли ви со ко оду-
ше вље ње за аме рич ки кон цепт фе де рал ног уре ђе ња.121 У аме рич ком фе де-
ра ли зму Јо ва но вић је ви део сна гу са мо у пра вља ња, ја ке ма ле ко му не не за-
ви сних сло бод них по је ди на ца, за шти ће них за ко ном, за раз ли ку од Фа зи ја 
ко ји је на гла сак ста вљао на њи хов управ но-по ли тич ки си стем. Оно што је 
Јо ва но вић по себ но це нио код Швај ца ра ца био је њи хов об лик гра ђан ске не-
по слу шно сти и са мо за шти те.122 Осим то га, по ре чи ма ње го вог си на Сло бо-
да на, це нио је њи хов „рад, штед њу, сло бо ду, ред, не по сто ја ње по ли циј ске 
сте ге и ја ку мо рал ну ди сци пли ну”, иа ко их је у из ве сном сте пе ну кри ти ко-
вао за сит ни ча вост и пре о ку пи ра ност нов цем.123 Не ке по ду дар но сти са Јо-
ва но ви ће вим по гле ди ма на Швај цар ску мо гу ће је про на ћи и у Хер це но вим 
се ћа њи ма и до жи вља ји ма.124 Пи шу ћи о сво јим су сре ти ма са ру ским ре во-
лу ци о на ром Без о бра зо вим у Швај цар ској, Јо ва но вић је оста вио је дан лич ни 
ути сак о Швај цар ци ма и њи хо вом од но су пре ма стран ци ма, али и о од ре ђе ним 
цр та ма ка рак те ра ко је су по ка зи ва ли.125

Оп ти ми зам у исто ри ји и ве ра у де мо кра ти ју, по ла га ње пра ва у сна гу 
ма ле, ло кал не за јед ни це, го то во на ни воу хе лен ског по ли са, осла ња ње на 
де ла То кви ла и Ми ла са мо су не ке од мно го број них до дир них та ча ка Јо ва-
но ви ће вих и Фа зи је вих по ли тич ких по гле да.126 Сје ди ње не Др жа ве Евро пе 
спо ми њу се у Фа зи је вом са ти рич ном де лу, а о њи ма је ди ску то вао и про ми-
шљао Вла ди мир Јо ва но вић.127 Обо ји ца су би ли при вр же ни ци по зи ти ви стич-
ког по гле да на свет и же сто ки кри ти ча ри ко му ни стич ких и ја ко би ни стич ких 
иде ја, прем да је Фа зи ду бље остао уко ре њен у иде ја ма Ру соа од Јо ва но ви ћа; 
по пут Фа зи ја, и Јо ва но вић је био све стан раз ли ке из ме ђу сло бо де и јед на ко сти, 

119 Ср би 1903–1914. Исто ри ја иде ја, прир. Ми лош Ко вић, Бе о град 2015, 33. 
120 Исто, 34–35, 37. 
121 V. La lić, нав. де ло, 75–80. 
122 Исто, 76. 
123 С. Јо ва но вић, Из исто ри је и књи жев но сти I..., 113. 
124 Хер цен и Јо ва но вић де ли ли су мно ге слич не, го то во исто вет не ста во ве по пи та њу 

Швај цар ске. Хер цен је пи сао да је Швај цар ска сло бод на, ре пу бли кан ска, са мо у прав на др-
жа ва у ко јој не ма дик та ту ре, пи та ју ћи се ка ко су ми ро љу би ве др жа ве Евро пе оне у ко ји ма 
су ин ди ви ду ал на сло бо да и сло бо да ре чи ма ње оме та не. Пи сао је да цен тра ли за ци ја ни је 
по де сна за сло бо ду. Слич не ста во ве ис ка зи вао је и Јо ва но вић. A. Her zen, нав. де ло, 373. 

125 Јо ва но вић је твр дио да су „Швај цар ци пре ма стран ци ма би ли кру ти, не са ви тљи ви 
и ма ло пред у сре тљи ви”, да „грам зе за нов цем” и да сво је од но се са стран ци ма за сни ва ју на 
„ко ри сти и ра чу ни ма”. В. Јо ва но вић, Успо ме не..., 212–214. 

126 V. La lić, нав. де ло, 77–80. 
127 H. Fazy, нав. де ло, 25.
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за ла жу ћи се за прав ну, а не имо вин ску јед на кост.128 По сто ји ми шље ње да је 
Јо ва но вић ур ба ни за ци ју ви део као је дан од ну жних пред у сло ва по ли тич ке 
са мо стал но сти бал кан ских др жа ва.129 Прем да не ма ди рект них пи са них до-
ка за, ни ти је игде то спо ме нуо, мо гло би се по ста ви ти пи та ње да ли је на 
Јо ва но ви ће ву за ми сао за уста но вље ње срп ске на род не бан ке 1879. го ди не130 
ути цао Фа зи јев до при нос по ди за њу кре дит них за во да у Же не ви. Иа ко су се 
обо ји ца за ла га ли за сло бод но при вре ђи ва ње и еко ном ске сло бо де, сна жан 
Фа зи јев на гла сак на бан кар ску сло бо ду аме рич ког дру штве ног си сте ма je 
не што са свим осо бе но у од но су на ми са о ну фи ло зо фи ју срп ског те о ре ти ча-
ра, уто ли ко што је Јо ва но вић био све стан раз ли чи то сти де мо крат ске све сти 
код швај цар ског и срп ског на ро да; де мо крат ска свест срп ског на ро да у ве ли кој 
ме ри про из и ла зи ла је из пре вла сти се ља штва, ње го ве еко ном ске не за ви сно-
сти, али и со ци јал не ујед на че но сти, тј. чи ње ни це да уну тар срп ског дру штва 
ни је би ло ве ли ких, кла сних раз ли ка. Као осно ву свог ли бе ра ли зма Јо ва но вић 
узи ма пар ла мен та р ни си стем Ен гле ске, а Фа зи си стем САД-а. 

У сво је учи те ље Јо ва но вић убра ја Спен се ра и Ми ла131, а Фа зи Ру соа и 
Кон та; по ре чи ма ње го вог си на Сло бо да на, Јо ва но вић је за нај ве ћег др жав-
ни ка свог вре ме на сма трао Глед сто на, што се мо же упо ре ди ти са Фа зи је вим 
ди вље њем Ла фа је ту.132 Уз то, Јо ва но вић је ве ли ки, ако не су штин ски зна чај 
ста вљао на на ци о нал но пи та ње срп ског на ро да и ње го во исто вре ме но спо ља-
шње осло бо ђе ње, при хва та ју ћи Ма ци ни је ву те о ри ју ра ди кал ног на ци о на ли-
зма, чи је је ме то де Фа зи у по зни јем до бу свог жи во та кри ти ко вао и од би јао.133 
Сло бо дан Јо ва но вић је твр дио да је Вла ди мир „осе ћао не са гла сност из ме ђу 
свог схва та ња на ци о на ли зма и сво јих со ци о ло шких по гле да”, у кон тек сту 
по ја ве ра ци о на ли стич ког (бу ду ћег ми ли та ри стич ког) на ци о на ли зма; због 
то га се мо же ре ћи да је Вла ди мир ви ше ис по ља вао ма ци ни јев ски иде а ли сти-
чки ре во лу ци о нар ни на ци о на ли зам, обе ле жен ра дом у Ује ди ње ној омла ди-
ни срп ској, у од но су на Фа зи јев праг ма ти чан и ра ци о на ли стич ки хел вет ски 
па три о ти зам.134

За раз ли ку од Фа зи ја, Вла ди мир Јо ва но вић је ду го вре ме на ве ро вао у 
јед но дом ни си стем, био је, прем да те о риј ски ре пу бли ка нац, у прак си то ле-
ран тан пре ма устав ној мо нар хи ји, а ве ли ки зна чај, ка ко је ис так ну то, при да вао 
је на ци о на ли зму, на ро чи то оном ко ји је про шао кроз те о риј ску по став ку 
Ма ци ни ја, и ње го вој уко ре ње но сти у ли бе ра ли зму, тј. иде ји да је спо ља шње 

128 Б. Ми ло са вље вић, Сло бо дан Јо ва но вић. Те о ри ја...., 319–321. 
129 Јо ва но вић је пи сао: „Швај цар ци су нај бо ље хра ње на, нај бо ље об у че на на ци ја. Они 

жи ве у нај фи ни јим до мо ви ма, про из во де и из во зе нај ви ше, по слу ју нај ве ћим ко мер ци јал ним 
тр жи штем, жи ве ду же од би ло ко га дру гог, ша љу од мах де цу у шко лу, има ју нај ма њу вој ску, 
али нај ве ћи број шко ла, [...] пла ћа ју нај ни же по ре зе, али и да ље ужи ва ју ви ше пра ва не го би ло 
ко дру ги, има ју нај ма њи дуг [...] и нео гра ни че ну сло бо ду. За што? За то што се Швај цар ска 
из ну тра по на ша ра зум но и ште ди; је дан пут ра ди да жи ви сло бод но и жи ви сло бод но да се 
ожи ви на пре дак чо ве чан ства.” Вид.: В. Јо ва но вић, По ли тич ни реч ник. Св. Г., Д., Ђ..., 645, 
715–716, 718. 

130 ИАБ, ЛФВЈ, К-5 / III, 26.
131 С. Јо ва но вић, Из исто ри је и књи жев но сти I..., 113. 
132 Исто, 113. 
133 Б. Ми ло са вље вић, нав. де ло, 315. 
134 С. Јо ва но вић, Из исто ри је и књи жев но сти I..., 108–109. 
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осло бо ђе ње од ту тор ства стра них си ла пред у слов оства ре њу лич них и гра-
ђан ских сло бо да.135 Ма ци ни јев ли бе ра ли зам имао је упо ри ште у ко лек ти-
ви зму, али и иде ја ма Фран цу ске гра ђан ске ре во лу ци је, пре тва ра ју ћи се у 
„уни вер зал ни на ци о на ли зам”.136 Та кав ет нич ки, „про ви ђе њем усло вље ни” 
али ре ли ги о зном ми шљу за сно ван де мо крат ски на ци о на ли зам Фа зи ју је 
остао стран. 

Вла ди мир Јо ва но вић137 je сво је ли бе рал но-на ци о нал не иде је ускла ђи вао 
са иде ја ма Ма ци ни ја у кон тек сту ства ра ња Ује ди ње не омла ди не срп ске, а 
за ни мљи во је да је Ма ци ни, као што је већ на по ме ну то, имао ве о ма не по вољ-
но ми шље ње о же нев ском по ли ти ча ру.138 Та ко ђе, Вла ди мир Јо ва но вић је, 
иа ко кри ти чар цр кве, це лог жи во та остао хри шћан ски де и ста бли зак срп ским 
вла ди ка ма и ми тро по ли ти ма, хва ле ћи сло бо ду и прав ду у све то са вљу и за-
сни ва ју ћи га на ли бе ра ли зму.139

Ов де тре ба ис та ћи да је и Сло бо дан Јо ва но вић (1869–1958), Вла ди ми ров 
син, оста вио за ни мљи ва за па жа ња о швај цар ској уну тра шњој по ли ти ци и 
де мо крат ском по рет ку, бу ду ћи да је јед но вре ме сту ди рао прав не на у ке у 
Же не ви. Он је Швај цар ску на звао „сме шом пред став нич ке и не по сред не де-
мо кра ти је” у ко јој на род има су ве ре ну уло гу; та квом ти пу де мо кра ти је, упр кос 
сла бо сти ма, Јо ва но вић је пред ви део све тлу уло гу.140 Не по сред на де мо кра ти ја, 
пи сао је он, одр жа ла се и у „ма лим ру рал ним швај цвар ским кан то ни ма, али 
тре ба зна ти да су ста нов ни ци тих кан то на све са ми зе мљо рад ни ци и сто ча ри, 
са на ив ним ср цем и сит ним ин те ре си ма”.141 Он је кри ти ко вао не по сред ну 
де мо кра ти ју, твр де ћи да „на род, не наи ла зе ћи ни на ка кве уста ве, ми сли да 
му је све до пу ште но”, а то се по сред но од но си ло на Ру соа, ко ји је у иде а лу 
ма лих ан тич ких ре пу бли ка ви део иде ал оку пље ног на ро да ко ји ди рект но 
од лу чу је о све му из не том на да том ску пу, што је, уо ста лом, пред ви ђао за 
сво ју ро ђе ну Же нев ску ре пу бли ку.142

Као илу стра ци ју све о бу хват ног обра зо ва ња Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, 
ње го ве те мељ не и ши ро ке еру ди ци је у раз ли чи тим на у ка ма и ди сци пли на ма, 

135 Б. Ми ло са вље вић, нав. де ло, 67, 316–322. 
136 Ма ци ни је ве иде је би ле су од пре суд ног зна ча ја за осни ва ње Ује ди ње не омла ди не 

срп ске, у Но вом Са ду 1866. го ди не, у ко јем је Вла ди мир Јо ва но вић имао ис так ну ту уло гу. 
Д. Т. Ба та ко вић, „Вла ди мир Јо ва но вић: иде о лог ли бе ра ли зма у Ср би ји”, Но ва срп ска по ли
тич ка ми сао 2–3 (1998), 243–244. 

137 Ник ша Стип че вић ис ти че да Вла ди мир Јо ва но вић ни је остао под зна чај ни јим ути-
ца јем Ма ци ни ја, тј. да се по сте пе но уда ља вао од ње го вих иде ја етич ког спи ри ту а ли зма и 
по и ма ња де мо кра ти је. N. Stip če vić, нав. де ло, 163–169.

138 О лич ном и иде о ло шком су ко бу Фа зи ја и Ма ци ни ја нај ре чи ти је го во ри сам Ма ци ни. 
Ов де упу ћу је мо са мо на не ко ли ко од ло ма ка из ње го вих пи са ма у ко ји ма спо ми ње же нев ског 
ре во лу ци о на ра, из вре ме на ка да је бо ра вио у Швај цар ској. Scrit ti edi ti ed ine di ti di Gi u sep pe 
Maz zi ni, Vol. XI. Epi sto la rio, Vol. IV, Imo la: Pa o lo Ga le a ti, 1911, 187, 196, 200, 204, 222–223. 

139 Б. Ми ло са вље вић је Јо ва но ви ће во де и стич ко, ли бе рал но ту ма че ње срп ских тра ди-
ци о нал них иде ја и вред но сти на звао „де кон струк ци јом основ них срп ских кул тур них, по-
ли тич ких и на ци о нал них иде ја и обра за ца”: уме сто „Бо жи је ми ло сти – на род на су ве ре ност, 
уме сто цр кве – на уч ни по зи ти ви зам, уме сто тра ди ци је – ли бе ра ли зам”. Б. Ми ло са вље вић, 
нав. де ло, 300–305. 

140 Љ. Тр гов че вић, Пла ни ра на ели та. О сту ден ти ма из Ср би је на европ ским уни вер
зи те ти ма у 19. ве ку, Бе о град 2003, 149. 

141 Ар хив Ср би је (АС), МПс Ф XXIX p–21/1890. 
142 Б. Ми ло са вље вић, нав. де ло, 268. 
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мо же да по слу жи оби ман спи сак ли те та ру ре за пад них ау то ра ко ју је Јо ва но вић 
ко ри стио за свој спис Ево лу ци ја чо ве чан ства, ко ји је по из не тој струк ту ри 
од го ва рао иде ја ма при род ног пра ва на ко је се по зи вао Фа зи.143 Је дан од раз-
ло га због ко јих је це нио Швај цар ску био је си стем јав не на ста ве.144 Из ве сно је 
да је на сво јим пу то ва њи ма у Бри та ни ји, Фран цу ској и Швај цар ској про на-
шао де ла тих пи са ца. Ме ђу тим ау то ри ма спо ми њу се ен гле ски по зи ти ви стич-
ки исто ри чар Х. Т. Бакл, со ци о лог Хер берт Спен сер, на уч ник Чарлс Дар вин, 
Жил Бар ни, осни вач со ци о ло ги је Огист Конт, исто ри чар Фи стел де Ку ланж.145

По сто ји, ва ља ис та ћи, још јед на бит на раз ли ка из ме ђу Фа зи ја и Јо ва-
но ви ћа – пр ви је до бар део свог жи во та био по ли ти чар у бу квал ном сми слу, 
пред став ник оп штин ске вла сти, чо век не ма лог оп се га „мо ћи”, не рет ко на па дан 
за узур па ци ју ор га на вла сти и „дик та ту ру”, склон ком про ми си ма, уступ ци ма 
и по ли тич ким ма не ври ма раз ли чи те вр сте, док је дру ги, уз из ве сне др жав не 
функ ци је146 ко је је оба вљао, остао вер ни по кло ник по ли тич ке те о ри је, сло-
бод ни ми сли лац и фи ло зоф, про фе сор уни вер зи те та, члан ра зних срп ских 
на ци о нал них кул тур них ин сти ту ци ја. Раз ли чи тост њи хо вих жи вот них пу-
те ва по ти че од њи хо вих раз ли чи тих жи вот них ис ку ста ва, по зи ва и суд бо-
но сних опре де ље но сти. 

У за кљу чним раз ма тра њи ма ис ти че мо да, као до сле дан уче ник Ру соа, 
фран цу ских про све ти те ља и бри тан ских еко но ми ста, Џејмс Фа зи при па да 
оном кру гу ми сли ла ца, и ви ше, по ли тич ких де лат ни ка XIX ве ка чи ја је уло га 
би ла у то ме да Евро пом ши ре де мо крат ски по ре дак и ра ди кал ну по ли тич ку 
те о ри ју. Ње гов ра ди ка ли зам био је ви ше ко ре нит у зах те ва њу по ли тич ких 
не го еко ном ских про ме на, што се до не кле мо же при пи са ти чи ње ни ци да је 
при па дао про те стант ском окру же њу и имао ху ге нот ско по ре кло, ма да оно 
ни је би ло пре суд но. Одва ја ње од сен си мо ни ста и ре во лу ци о нар ног кар бо на-
ри зма би ло је пра ће но ин тен зив ним про у ча ва њем еко ном ског ли бе ра ли зма 
и бан кар ских ин сти ту ци ја, чи ји је до бар по зна ва лац и праг ма ти чар био. Био 
је ру ши лац кал ви ни стич ког иден ти те та Же не ве и њен нај зна чај ни ји дру-
штве ни и по ли тич ки ре фор ма тор. Фе де ра ли ста по убе ђе њу, био је истин ски 
пред став ник де вет на е сто ве ков не Швај цар ске, др жа ве ја ког сред њег ста ле жа 
и очвр сну ле гра ђан ске бур жо а зи је. Маг нет за по ли тич ке еми гран те при ву као 

143 На Фа зи ја су ве ли ки ути цај ималe, осим Џо на Ло ка и То ма са Хоб са, иде је Се мју е ла 
Пу фен дор фа (1632–1694), про фе со ра при род ног пра ва у Хај дел бер гу и Лун ду. Он је био 
зва ни чан исто ри чар швед ских и пру ских кра ље ва. Ње го во де ло Људ ско и при род но пра во 
(Le dro it de la na tu re et des gens, 1672), у пре во ду Жа на Бар бе ра ка (1675–1745), про фе со ра при-
род ног пра ва у Бер ли ну, Ло за ни и Гро нин ге ну, из вр ши ло је пре су дан ути цај на фор ми ра ње 
те о ри је су ве ре ни те та. По Бар бе ра ку, прин ци пи при род ног пра ва су би ли љу бав пре ма са мо ме 
се би, дру штве ност и ре ли ги ја. H. Ro sen blatt, Ro us se au and Ge ne va. From the First Di sco ur se 
to the So cial Con tract 1749–1762, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 1997, 96–98. 

144 „Мно ге ин гле ске, ру ске и не мач ке по ро ди це до се ља ва ју се у Швај цар ску ра ди шко-
ло ва ња сво је де це [...] у швај цар ским уни вер зи те ти ма сти че се омла ди на ско ро из свих кул-
тур них зе ма ља.” В. Јо ва но вић, Успо ме не..., 188. Б. Ми ло са вље вић, нав. де ло, 239. 

145 Ме ђу пи сци ма ко је је чи тао на ла зи ли су се, из ме ђу оста лог, и бо та ни чар Кар дал 
Ба бинг тон (1808–1895), шкот ски по ли ти чар Хен ри Карл дер вуд (1830–1897), фран цу ски по-
ли ти чар Жил Бар ни, на уч ник Огист Конт, фи ло зоф Кон ди јак, исто ри чар Фи стел де Ку ланж 
и др. ИАБ, ЛФВЈ, К-1 / III, 5. 

146 Јо ва но вић је био ми ни стар финансијa (1876–1880), пред сед ник Срп ског уче ног дру-
штва, члан Срп ске кра љев ске ака де ми је. Б. Ми ло са вље вић, нав. де ло, 25.
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је и Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, ко ји ће о ње му пи са ти по хвал но и на дах ну то. 
Јо ва но вић је у Фа зи ју про на шао по ли тич ког исто ми шље ни ка, при ја те ља, 
ин те лек ту ал ног са го вор ни ка. Осим то га, у по знан ству са њим, Јо ва но вић је 
на ста вио да уоб ли ча ва вла сти те иде је о срп ској са мо у пра ви и ко ре ни ма срп-
ске де мо кра ти је. 

Швај цар ци и Ср би би ли су, прем да раз ли чи ти по вер ском опре де ље њу, 
нај слич ни ји по са мо у прав ним те ко ви на ма оби чај ног пра ва и ви со ком сте-
пе ну сло бо дар ских на стро је ња. Прем да је Јо ва но ви ћев по ли тич ки по глед на 
свет и људ ско дру штво по те као из слич них ли те рар них и фи ло зоф ских ко-
ре на као и Фа зи јев, не ма сум ње да је Јо ва но ви ће во пре га ла штво на срп ској 
на ци о нал ној иде ји тој иде ји да ло осо бен и лич ни пе чат. Та иде ја, не рет ко на-
зи ва на „ли бе рал ном по име ну, де мо крат ском по ка рак те ру”, би ла је су штин-
ски на ме ње на на ци о нал ном осло бо ђе њу срп ског на ро да.

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

Ма КONSTANTIN DRA GAŠ
In sti tu te for Bal kan stu di es
Кnez Mi ha i lo va 35/IV, Bel gra de, Ser bia
kon stan tin.dra gas @bi.sa nu.ac .rs 

JA MES FAZY (1794–1878) AND VLA DI MIR JO VA NO VIĆ (1833–1922):  
AC QU A IN TAN CE, IN FLU EN CES, IDE AS

SUM MARY: The pa per exa mi nes the li fe and po li ti cal ide as of Ja mes Fazy (1794–1878), 
Swiss ra di cal po li ti cian, along with si mi la ri ti es and dif fe ren ces in this type of ide as with the 
ide as and po li ti cal agen da of Vla di mir Jo va no vić (1833–1922), fa mo us Ser bian de moc ra tic 
thin ker of 19th cen tury. Ac cor ding to ava i la ble so ur ces, the ir fri en dship la sted from 1864 to 1866, 
when Jo va no vić, as po li ti cal re fu gee from Ser bia, pu blis hed ma ga zi nes Slo bo da (La Li berté) 
and Srp ska Slo bo da (La Li berté Ser be) in Ge ne va and la ter, du ring 1870. Un for tu na tely, among 
many ac qu a in tan ces from abroad, Fazy did not re cord in his me mo irs that he met Jo va no vić. 
They sha red si mi lar vi ews on de moc ra tic ra di ca lism, but they lo o ked at the pro blems of na ti o-
na lism dif fe rently. In the pa per, the emp ha sis is pla ced on Fazy’s ide as and li fe ca re er, with 
the aim of di sco ve ring the to uch po ints he had with Jo va no vić, espe ci ally in po li ti cal vi ews. 
Fazy ena bled him to get ac qu a in ted with the Swiss po li ti cal and eco no mic system, which he 
wan ted to apply in cer tain me a su re in ru ral, pe a sant Ser bia, but, on the ot her hand, Jo va no vić 
was able to pre ser ve the au to nomy of his own po li ti cal opi nion in re la tion to the ave ra ge ra di cal 
Eu ro pean con cept of de moc ra tic tho ught of 19th cen tury.

KEYWORDS: Ja mes Fazy, Vla di mir Jo va no vić, Ge ne va, Ge ne va re vo lu tion, Ra di ca lism, 
De moc racy



БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА / BI BLI O GRAPHY
UDC 050(497.113 Novi Sad):93/94”1970/2019”
https://doi.org/10.18485/ms_zmsi.2020.101.4
БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА

В Л А  Д И  М И Р  М .  Н И  КО Л И Ћ
Ма ти ца срп ска
Ма ти це срп ске 1, Но ви Сад, Ср би ја
vni ko lic @ma ti ca srp ska.org .rs

ЗБОР НИК МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ ЗА ИСТО РИ ЈУ  
САДРЖАЈПОАУТОРИМА: 

БРО ЈЕ ВИ 1–100 (1970–2019)

Кроз Ма ти чи ну исто ри ју, од са мих ње них по че та ка 1826, ши ре ње ак тив-
но сти на свим по љи ма уве ћа ло је и по ро ди цу ње них из да ња, а са мим тим и 
пе ри о дич них пу бли ка ци ја. Од лу ком Оде ље ња за дру штве не на у ке и Управ ног 
од бо ра, на кон све ске број 54 из Збор ни ка за дру штве не на у ке, као по себ на пе-
ри о дич на пу бли ка ци ја из дво јио се Збор ник за исто ри ју. До све ске број 28 (1983) 
на зив ча со пи са био је Збор ник за исто ри ју. На слов ко ји је та да про ме њен у 
Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју за др жан је до да нас. Ча со пис уре ђу је Уред-
ни штво на чи јем је че лу глав ни уред ник. До са да шњи глав ни уред ни ци би ли су 
ака де мик Слав ко Га ври ло вић (1970–2004), ака де мик Ми лош Бла го је вић (2005–
2012), проф. др Во јин Да бић (2013–2017) и др Пе тар Кре стић (од 2018). Уред ни штво 
је са ста вље но од до ма ћих и ино стра них чла но ва. Иа ко се по да ци о свим би блио-
граф ским је ди ни ца ма у ча со пи су на ла зе и у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ном си сте-
му са уза јам ном ка та ло ги за ци јом у ва жни јим би блио те ка ма у Ср би ји, на мет ну ла 
се по тре ба да се у ча со пи су, на јед ном ме сту, об ја ви по пис свих ау то ра и њи хо вих 
чла на ка ко ји су об ја вље ни од пр вог до ју би лар ног – сто тог бро ја ча со пи са, ко ји 
је иза шао 2019. го ди не. За пу них 50 го ди на из ла же ња, на око 20.000 стра ни ца, 
об ја вље не су 1.872 би бли о граф ске је ди ни це, ко је об у хва та ју члан ке и рас пра-
ве, при ло ге и гра ђу, освр те, при ка зе и бе ле шке, исто ри о гра фске и ме то до лошке 
прилоге, би бли о гра фи ју, не кро ло ге, на ра тив не из во ре, са оп ште ња итд. 
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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

Чланциирасправе. – [100/2019]: 9–23.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 23.

AНОНИМ
Bi bli o gra fi ja ra do va dr Ni ko le Mi lu ti no vi ća

Библиографије. – [1/1970]: 191–195.
Би бли о гра фи ја ра до ва др Рај ка Л. Ве се ли но ви ћа

Библиографије. – [36/1987]: 225–239.

АНТИЋ,Чедомир
Бри тан ске ве сти о Све то ан дреј ској скуп шти ни

Прилозииграђа. – [63–64/2001]: 231–250.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 249–250.

АНТОЛОВИЋ,Михаел
Tho mas Ca sa gran de, Die volk sde utsche SSDi vi sion “Prinz Eu gen”. Die 
Ba na ter Schwa ben und die na ti o nal so zi a lischen Kri eg sver brec hen, Cam pus 
Ver lag, Frank furt am Main, 2003, 368 S.

Приказиибелешке. – [71–72/2005]: 199–201.
Кнут Ћел ста ти, Про шлост ни је ви ше што је не кад би ла. Увод у исто
ри о гра фи ју. Ге о по ли ти ка, Бе о град 2004, са нор ве шког пре вео Иван 
Ра јић, стр. 347.

Приказиибелешке. – [73/2006]: 240–241.
John Le wis Gad dis, The Lan dsca pe of Hi story. How hi sto rian map the past, 
Ox ford Uni ver sity Pres, Ox ford 2002, стр. 192.

Приказиибелешке. – [74/2006]: 202–204.
Нем ци у Ју жној Угар ској у XIX ве ку

Прилозииграђа. – [79–80/2009]: 183–202.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 201–202.

Ni els H. Ro e mer, Je wish Scho lar ship and Cul tu re in Ni ne te enthCen tury 
Ger many. Bet we en Hi story and Fa ith, The Uni ver sity of Wi scon sin Press, 
Ma di son 2005, p. 251.

Приказиибелешке. – [79–80/2009]: 212–215.
Од исто ри зма до пост мо дер ни зма: Исто ри о гра фи ја у XX ве ку (Ge org 
G. Ig gers, Geschichtswis sen schaft im 20. Ja hr hun dert. Ein Kri tischer Über blick 
im In ter na ti o na len Zu sam men hang, Ne u a us ga be, Van den ho eck & Ru precht, 
Göttingen, 2007, s. 175)

Приказиибелешке. – [79–80/2009]: 215–217.
Зо ран Ја ње то вић, Нем ци у Вој во ди ни, ИНИС, Бе о град 2009, 382 стр.

Приказиибелешке. – [81/2010]: 134–137.
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Mag num opus Че до ми ра По по ва – Исто ри ја Евро пе у „Ду гом 19. ве ку”
Историографија. – [83/2011]: 159–182.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 182.

Евро па као иза зов и ин спи ра ци ја. (Ric hard J. Evans, Co smo po li tan Islan ders. 
Bri tish Hi sto ri ans and the Eu ro pean Con ti nent, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
New York 2009, p. 255.

Приказиибелешке. – [83/2011]: 194–197.
An na von der Goltz, Hin den burg: Po wer, Myth, and the Ri se of the Na zis, 
Ox ford, New York 2009, pp. 325

Приказиибелешке. – [84/2012]: 158–161.
Не мач ка на ци о нал на ма њи на у Ју го сла ви ји као пред мет не мач ке исто-
ри о гра фи је (1945–2010)

Историографијаиметодологија. – [87/2013]: 137–151.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 151.

Ду шко М. Ко ва че вић, Ру си ја у ме ђу на род ним од но си ма 1856–1894. Од 
Крим ског ра та до са ве за са Фран цу ском, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 
2012.

Приказиибелешке. – [89/2014]: 107–109.
Ани ка Мом ба у ер, Узро ци Пр вог свет ског ра та. Спо ре ња и са гла сно сти, 
Бе о град: CLIO, 2013, пре ве ла са ен гле ског Ксе ни ја То до ро вић, 226 стр.

Приказиибелешке. – [90/2014]: 130–132.
Пр ви свет ски рат: ста ре и но ве кон тро вер зе (Ми ле Бје ла јац, 1914–2014: 
За што ре ви зи ја? Ста ре и но ве кон тро вер зе о узро ци ма Пр вог свет ског 
ра та, Бе о град: Ме ди ја цен тар „Од бра на”, 2014, 248 стр.) 

Прикази. – [92/2015]: 108–109.
Ре фор ми са на исто ри ка – то ри ја исто риј ске на у ке Јер на Ри зе на

Историографијаиметодологија. – [93/2016]: 105–118.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 117–118.

ʻПри го данʼ збор ник по све ћен обе ле жа ва њу Ве ли ког ра та (Збор ник ра
до ва са Ме ђу на род не кон фе рен ци је Ар хив, ме ди ји и кул ту ра се ћа ња у 
Пр вом свет ском ра ту, Но ви Сад, 29–30. ок то бар 2014, уред ни ци Дра-
га на Ћи ра ко вић и Ми ро слав Ја ћи мо вић, Но ви Сад: Ар хив Вој во ди не, 
2014, 391 стр.)

Приказиибелешке. – [93/2016]: 121–122.
По глед на исто ри ју Евро пе из не у о би ча је не пер спек ти ве (Phi lipp Blom, 
Vr to gla ve go di ne. Eu ro pa, 1900–1914, pre veo s en gle skog Go ran Schmidt, 
Za greb: Frak tu ra, 2015, 572 str.)

Приказиибелешке. – [94/2016]: 129–131.
Исто ри чар као кри ти чи ин те лек ту а лац (Че до мир По пов, Исто ри ја на 
де лу. Раз го во ри 1982–2012, при ре ди ла др Је ле на По пов, Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад 2016, 627 стр.)

Приказиибелешке. – [95/2017]: 113–114.

АНТОНИЋ,Здравко
Све до че ње Ва се Чу бри ло ви ћа о Са ра јев ском атен та ту и свом там но ва-
њу, 1914–1918.

Прилозииграђа. – [46/1992]: 163–180. 
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АРСЕЊЕВ,Алексеј
Но ви Сад – „Но во остр во” Пе тро гра да. По во дом 300. го ди шњи це Пе-
тро гра да

Приказиибелешке. – [67–68/2003]: 251–264.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 264.

Ко за ци у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји
Чланциирасправе. – [69–70/2004]: 137–157.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 157.

БАБОВИЋ,Танита
Ви зан ти ја из ме ђу Осман ског цар ства и За па да (Ne vra Ne ci po ğlu, Byzan
ti um bet we en the Ot to mans and the La tins: po li tics and so ci ety in the la te 
em pi re, Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 2009, 374 pg.)

Прикази. – [92/2015]: 97–100.

БАДА,Золтан
Her czeg Géza, Magyarország külpolitikàja 896–1919; Kos suth Känyvkiadó, 
Bu da pest 1987, 389 str.; Juhász Gyula, Magyarország külpolitikája 1919–1945; 
Kos sut Könyvkiadó, Bu da pest 1988, 486 str.

Приказиибелешке. – [40/1989]: 207–209.

БАЈИН,Зоран
Ми ро слав Спа лај ко вић на Фри дјун го вом про це су

Чланциирасправе. – [85/2012]: 89–112.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 112.

БАНДОБРАНСКИ,Милан
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 че ња, Срп ска пра во слав на цр кве на 
оп шти на но во сад ска, Но ви Сад 2018, 283 стр.)

Приказиибелешке. – [100/2019]: 145–146.

БАТАКОВИЋ,ДушанТ.
Фран цу ски ути ца ји у Ср би ји 1835–1914. Че ти ри ге не ра ци је „па ри зли ја”

Чланциирасправе. – [56/1997]: 73–95.
Ре зи ме на фран цу ском је зи ку: 95.

БАТРИЋЕВИЋ,Ђуро
Кул тур но-про свјет на ми си ја Јо ва на Па вло ви ћа у Цр ној Го ри

Прилозииграђа. – [14/1976]: 171–192.

БАШИЋ,Весна
Кра так опис све те и нај слав ни је ла вре Хи лан да ра, Ки ри ла Ми хај ло ви-
ћа, из да ње Ар хи ва Вој во ди не, Но ви Сад 1998.

Приказиибелешке. – [58/1998]: 278–279.
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БЕКИЋ,Томислав
Сиг фрид Ка пер и ње гов не по зна ти спис о Ср би ји

Наративниизвори. – [43/1991]: 161–204.
Пи сма Хер ма на Вен де ла Ста но ју Ста но је ви ћу

Прилозииграђа. – [47–48/1993]: 167–184.
Сиг фрид Ка пер и ње гов на пис о Ка ра ђор ђу

Наративниизвори. – [56/1997]: 219–236.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 236.

БЕЛИЋ,Угљеша
Проф. др Ран ко Кон чар. Би бли о гра фи ја ра до ва

Библиографија. – [95/2017]: 71–84.

БЕЛОВ,МихаилВалерјевич1

В. А. Па нов: Письмо К. С. Ак са ко ву
Грађаиприлози. – [91/2015]: 85–94.
Ре зи ме на срп ском: 93.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 94. 

БЕРИЋ,ДушанМ.
Ко ста Ми лу ти но вић, Вој во ди на и Дал ма ци ја 1760–1914, Но ви Сад 1973, 
стр. 394.

Приказиибелешке. – [8/1973]: 199–200.
Ja ro slav Ši dak, Stu di je iz hr vat ske po vi je sti XIX sto lje ća, Za greb 1973, str. 404.

Прикази. – [9/1974]: 184–186.
Слав ко Га ври ло вић, Вој во ди на и Ср би ја у вре ме пр вог устан ка, Ин сти-
тут за из у ча ва ње исто ри је Вој во ди не, се ри ја Мо но гра фи је, књ. 9, Но ви 
Сад 1974, стр. 473.

Прикази. – [13/1976]: 233–237.
„Про ект” Љу бо ми ра Ива но ви ћа из 1866. го ди не о устан ку хри шћа на у 
европ ској Тур ској

Прилозииграђа. – [27/1983]: 151–171.
Со ци јал ни и по ли тич ки по кре ти у европ ској Тур ској 1848–1862. и ау стриј-
ска Вој на гра ни ца

Чланциирасправе. – [29/1984]: 7–47.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 46–47.

На род на ин те ли ген ци ја – све ште ни ци и учи те љи на ве ле и здај нич ким 
про це си ма у Бо сни и Хер це го ви ни 1914–1918.

Чланциирасправе. – [35/1987]: 51–81.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 80–81.

Бо сна и Хер це го ви на од кра ја XVI II ве ка до 1914. у нај но ви јој ју го сло-
вен ској исто ри о гра фи ји

Историографија. – [37/1988]: 173–200.
Аграр ни си стем и про дук тив ност по љо при вре де у Хер це го ви ни – при-
лог про у ча ва њу со ци јал них прет по став ки устан ка 1852–1862.

1 БЕ ЛОВ, Ми ха ил Ва лерьевич (Ни жни Нов го род, Ру си ја)
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Чланциирасправе. – [38/1988]: 17–38.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 37–38.

Став Ау стри је пре ма устан ку у Хер це го ви ни по сле бит ке на Гра хов цу 
(ле то 1858 – про ле ће 1861. го ди не)

Чланциирасправе. – [40/1989]: 45–80.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 78–80.

Ук ме ћи ва ње се ља штва и осло бо ди лач ки по крет у Бо сни и Хер це го ви ни 
1804–1878.

Чланциирасправе. – [43/1991]: 43–99.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 98–99.

Је дан не по зна ти до ку мент о Бу њев ци ма у вре ме Ве ли ке ис точ не кри зе, 
1875–1878. го ди не

Прилозииграђа. – [44/1991]: 117–120.
По нов но из да ва ње са бра них де ла Сло бо да на Јо ва но ви ћа, пут ка нор-
мал ном од но су пре ма кла сич ном у срп ској кул ту ри

Историографија. – [45/1992]: 205–210.
Ср би ја и су сед не зе мље на ста рим ге о граф ским кар та ма. Из да вач: Га-
ле ри ја Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, 70, Бе о град 1991, 228 стр.

Приказиибелешке. – [45/1992]: 211–212.
Ми шље ње јед ног фран цу ског ди пло ма те о ста њу Тур ског цар ства и 
европ ске по ли ти ке у вре ме Ве ли ке ис точ не кри зе 1875–1878.

Прилозииграђа. – [49/1994]: 161–169.
Др Ђор ђе Ми кић, Ба ња Лу ка на Кра ји ни хва ла, Ба ња Лу ка 1995; стр. 446.

Приказиибелешке. – [53/1996]: 234–235.

БЕШЛИН,Бранко
Ђу ра Јо ва но вић у Бо сан ско-хер це го вач ком устан ку и срп ско-тур ским 
ра то ви ма 1875–1878.

Прилозииграђа. – [36/1987]: 131–139.
Ми ле Бје ла јац, Вој ска Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 1918–1921, 
Бе о град, На род на књи га, 1988, стр. 357.

Приказиибелешке. – [41/1990]: 211–213.
Деј вид Ме кен зи, Апис, Деч је но ви не, Гор њи Ми ла но вац, 1989, стр. 328.

Приказиибелешке. – [42/1990]: 200–202.
Ми лош Д. Ра дој чин, То ва ри ше во – Из про шло сти се ла и ста нов ни штва, 
Но ви Сад, Ма ти ца срп ска, 1991, 439 стр.

Приказиибелешке. – [44/1991]: 212–213.
Ми лан Ри сто вић, Не мач ки но ви по ре дак и Ју го и сточ на Евро па 1940/41–
1944/45. – Пла но ви о бу дућ но сти и прак са, Бе о град, Вој но и зда вач ки и 
но вин ски цен тар, 1991; 417 стр.

Приказиибелешке. – [50/1994]: 244–247. 
Кул тур но-про свет ни ча со пи си Не ма ца у Вој во ди ни из ме ђу два свет ска рата

Прилозииграђа. – [52/1995]: 155–169.
Ре зи ме на срп ском је зи ку: 167.

Џе ралд Џејмс Ви троу, Вре ме кроз исто ри ју, пре вео Бран ко Ву чи че вић, 
Бе о град, Срп ска књи жев на за дру га, 1993, 265 стр.

Приказиибелешке. – [52/1995]: 199–201.
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Der land wirt (Die Land post) – Ча со пис за по љо при вре ду и за дру гар ство 
Не ма ца у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји

Прилозииграђа. – [53/1996]: 161–169.
Ka trin Bo eckh, Von den bal kan kri e gen zum Еrsten Wel tkri eg – Kle in sta a
ten po li tik und et nische Selbstbe stim mung auf dem Bal kan, München 1996 
(Од бал кан ских ра то ва до Пр вог свет ског ра та – по ли ти ка ма лих др жа-
ва и ет нич ко са мо о пре де ље ње на Бал ка ну); 418 стр.

Приказиибелешке. – [55/1997]: 216–218.
Ли сјен Фе вр, Јед на суд би на, Мар тин Лу тер, Но ви Сад, 1996, стр. 246.

Приказиибелешке. – [57/1998]: 230–232.
Die De utschen in Ost mit tel – und Südo ste u ro pa, Geschic hte – Wirtschaft 
– Recht – Sprac he, Band 1–2, He ra us ge ge ben von Ger hard Grimm und Kri-
sta Zach, München, Ver lag Südost de utsches Kul tu werk, 1995–1996. (Нем ци 
у сред њој и ју го и сточ ној Евро пи – Исто ри ја, при вре да, пра во, је зик)

Историографија. – [58/1998]: 233–245.
Не мач ка ка то лич ка штам па у Вој во ди ни и њен спор са на ци о нал со ци-
ја ли сти ма 1935–1941. го ди не

Чланциирасправе. – [59–60/1999]: 107–123.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 123.

Жан Де ли мо, На ста нак и учвр шћи ва ње ре фор ма ци је. Пре ве ла с фран-
цу ског Је ле на Ста кић, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 
Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад 1998, 428 стр.

Приказиибелешке. – [59–60/1999]: 245–248. 
Срп ски ли бе ра ли зам у 19. ве ку – ге не за, иде је, стра нач ке по де ле

Чланциирасправе. – [67–68/2003]: 59–104.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 104.

Ака де мик Че до мир По пов (1936–2012)
Некролози. – [85/2012]: 163–168.

БЕШЛИН,Миливој
При лог исто ри ји ју го сло вен скосо вјет ских од но са: За бе ле шка о при је му 
со вјет ског ам ба са до ра код пред сед ни ка Ти та 30. ав гу ста 1968. го ди не

Приказиибелешке. – [77–78/2008]: 165–186.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 186.

Зо ран Ја ње то вић, Де ца ца ре ва, па стор чад кра ље ва – на ци о нал не ма
њи не у Ју го сла ви ји 1918–1941, Инис, Бе о град 2005.

Приказиибелешке. – [77–78/2008]: 248–252.
Ло рејн М. Лис, Одр жа ва ње Ти та на по вр ши ни – Сје ди ње не Др жа ве, 
Ју го сла ви ја и Хлад ни рат, БМГ, Бе о град 2003.

Приказиибелешке. – [77–78/2008]: 258–261.
При лог про у ча ва њу Tреће кри зе у ју го сло вен ско-со вјет ским од но си ма 
1968. – по вер љи ва пре пи ска Л. И. Бре жње ва и Ј. Б. Ти та –

Прилозииграђа. – [81/2010]: 113–128.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 128.

Мо мир Са мар џић, Од Сан Сте фа на до Слив ни це – Ср би ја про тив Бу
гар ске 1878–1886, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад 2008, стр. 346.

Приказиибелешке. – [81/2010]: 130–133.
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БИКАР,Федора
Па три от ска де лат ност Ми хај ла Пу пи на кроз при зму ње го вих пи са ма

Прилозииграђа. – [20/1979]: 183–192.
Бен ко вач ки крај кроз вје ко ве, Збор ник I, Бен ко вац 1987, с тр. 412.

Приказиибелешке. – [37/1988]: 215–217.
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Прилозииграђа. – [65–66/2002]: 231–233.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 233.

Бит ка код Ку си ћа но вем бра 1848.
Прилозииграђа. – [65–66/2002]: 235–237.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 237.

Гра ни чар ски по се ди у Бач кој жу па ни ји 1728. го ди не
Прилозииграђа. – [69–70/2004]: 223–226.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 226.

На ред ба ца ра Јо си фа II из 1787. о про ме ни је вреј ских име на и пре зи ме на 
у не мач ка

Прилозииграђа. – [69–70/2004]: 259–263.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 263.

Ро до слов пле мић ке по ро ди це Са плон цаи
Прилозииграђа. – [73/2006]: 167–170.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 170.

Де сет пи са ма Са ве Те ке ли је из раз до бља 1814–1840.
Прилозииграђа. – [73/2006]: 171–193.
Ре зи ме на ру ском је зи ку: 193.

Опис вер ских обје ка та Пе тро ва ра дин ског Шан ца из пе ра бач ког вла ди ке 
Ви са ри о на Па вло ви ћа

Прилозииграђа. – [73/2006]: 195–201.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 201.

Два до ку мен та из 1844. о Срп ским Мо ра ви ца ма у Гор ском Ко та ру
Прилозииграђа. – [75–76/2007]: 121–125.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 125.

Мол ба Јо ва на Су бо ти ћа за цен зор ско зва ње у Бу ди му из 1842.
Прилозииграђа. – [79–80/2009]: 143–146.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 146.

При ло зи би о гра фи ји на род ног ка пе та на Ми ло ша Вој но ви ћа
Прилозииграђа. – [79–80/2009]: 147–156.
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Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 156.
О пре бе га ва њу срп ског ста нов ни штва из Ба на та у Бач ку то ком пр ве 
по ло ви не XVI II ве ка

Прилозииграђа. – [83/2011]: 119–126.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 126.

По да ци о гра ни чар ској по ро ди ци Вој но вић из Ма зи на (Лич ка ре ги мен та)
Прилозииграђа. – [83/2011]: 127–133.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 131.

При лог исто ри ји ма на сти ра Ра ков ца
Прилозииграђа. – [84/2012]: 111–118.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 118.

По пис све штен ства Бу дим ске епар хи је из 1771/1772. го ди не2

Прилозииграђа. – [85/2012]: 131–139.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 139.

По пис про фе со ра Ве ли ке пра во слав не но во сад ске гим на зи је из 1830. 
го ди не3

Грађаиприлози. – [89/2014]: 91–104.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 104.

По пис Бач ке епар хи је 1811. го ди не
Грађаиприлози. – [91/2015]: 73–83.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 83.

За пи сник Но во сад ске цр кве не оп шти не из 1849. го ди не
Грађаиприлози. – [94/2016]: 115–121.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 120–121.

Пре го во ри из ме ђу срп ске и ма ђар ске стра не но вем бра 1848. го ди не
Чланциирасправе. – [95/2017]: 39–45.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 45.

Ми гра ци је срп ског ста нов ни штва у Ба нат у вре ме Ау стро-тур ског ра та 
1737–1739.

Чланциирасправе. – [99/2019]: 21–29.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 29.

ГАВРИЛОВИЋ,Марко
Ср би у де ли ма ау стриј ског хро ни ча ра То ма са Ебен дор фе ра

Чланциирасправе. – [98/2018]: 7–29.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 28–29.

ГАВРИЛОВИЋ,Никола
Су срет ца ра Јо си фа II и ми тро по ли та Мој се ја Пут ни ка у Кар лов ци ма, 
1788. го ди не

Прилозииграђа. – [1/1970]: 91–96. 
„Re vue des Étu des SudEst Eu ropéen nesˮ (Édi ti ons de lʼAcadémie de la 
Re pu bli que So ci a li ste de Ro u ma nie, Bu ca rest), t. I–VII, 1963–1969.

Периодика. – [1/1970]: 181–184.

2 Ко а у тор: Не над Нин ко вић
3 Ко а у тор: Не над Нин ко вић
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Сим по зи јум о срп ско (ју го сло вен ско)-ру мун ским од но си ма
Научнискупови. – [2/1970]: 195–197.

Ру ске се ми на ри је и ми шље ње кар ло вач ког ми тро по ли та Мој се ја Пут-
ни ка о њи ма

Прилозииграђа. – [5/1972]: 128–133.
Re vue des Etu des SudEst Eu ropéen nes (Edi tion de l A̓cadémie de la Re pu-
bli que So ci a li ste de Ro u ma nie, Bu ca rest), t. VI II, 1–4, 1970.

Часописи. – [5/1972]: 227–228.
Ру мун ски хро ни чар о ба нат ским Ср би ма у Ау стро-тур ском ра ту 1788–
1790. го ди не

Прилозииграђа. – [6/1972]: 122–129.
О јед ном не по зна том на став ни ку фран цу ског је зи ка код угар ских Ср ба 
са по чет ка XIX ве ка

Прилозииграђа. – [8/1973]: 112–116.
Шко ле у Сла вон ској вој ној гра ни ци у зим ском те ча ју 1789–1790. го ди не

Прилозииграђа. – [10/1974]: 81–101.
Тре ћи ме ђу на род ни кон грес за из у ча ва ње ју го и сточ не Евро пе у Бу ку-
ре шту

Часописи. – [11/1975]: 232–233.4
Ста ње шко ла на те ри то ри ји Не мач ко-ба нат ске гра ни чар ске ре ги мен те, 
Илир ско-ба нат ског ба та љо на и вој них ко му ни те та на кра ју школ ске 
1839. го ди не

Прилозииграђа. – [12/1975]: 126–141.
Ста ње на род них шко ла на те ри то ри ји Бан ског, Ва ра ждин ског и Гор њо-
кар ло вач ког ге не ра ла та и вој них ко му ни те та кра јем че твр те де це ни је 
XIX ве ка

Прилозииграђа. – [12/1975]: 142–162.
Рад те ми швар ског вла ди ке Ви ћен ти ја Јо ва но ви ћа Ви да ка на осни ва њу 
срп ских и ру мун ских шко ла у Ба на ту

Прилозииграђа. – [13/1976]: 103–112.
Од го вор на на пис Сре те Пе ци њач ког, об ја вљен у бр. 13 из 1976. го ди не 
Збор ни ку за исто ри ју Ма ти це срп ске у Но вом Са ду

Полемика. – [16/1977]: 203–205.
Днев ник Уро ша Не сто ро ви ћа о оби ла ску шко ла из 1810. го ди не

Наративниизвори. – [17/1978]: 133–162.
О ру мун ском пре во ду Ра ји ће вог Ма лог ка ти хи зи са

Чланциирасправе. – [18/1978]: 7–17.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 17.

Да ни јел Ла за ри ни и пи та ње ди рек то ра та срп ских и ру мун ских три ви-
јал них шко ла у Ба на ту у XVI II ве ку

Прилозииграђа. – [19/1979]: 175–183.
Су коб Уро ша Не сто ро ви ћа и Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа око на род ног 
про све ћи ва ња

Чланциирасправе. – [25/1982]: 13–29.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 29.

4 Ве ро ват но се ра ди о На уч ном ску пу 
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Dr Sil viu Anu ic hi, Re laţii  bi se ri cești  românosîrbe în se co le le al XVIIlea 
și al XVI IIlea  (Ру мун скосрп ски цр кве ни од но си у XVII и XVI II ве ку), 
Bu ku rești  1980, с. 192. (Док тор ска те за). Edi tu ra In sti tu tu lul Bi blic și di 
Mi si u ne al Bi se ri cii Or to do xe Române.

Приказиибелешке. – [25/1982]: 199–200.
Срп ске и ру мун ске гра ни чар ске шко ле од Те мишвар ског са бо ра до по-
ја ве Уро ша Не сто ро ви ћа (1790–1810)

Прилозииграђа. – [26/1982]: 179–195.
Срп ске три ви јал не шко ле у угар ском про вин ци ја лу од Те ми швар ског 
са бо ра до по ја ве Уро ша Не сто ро ви ћа (1790–1810)

Прилозииграђа. – [30/1984]: 85–98.

ГАВРИЛОВИЋ,Славко
За пи си о Вр шцу XIX ве ка

Прилозииграђа. – [1/1970]: 105–112.
По да ци за исто ри ју Но ви на серб ских 1813–1816.

Прилозииграђа. – [1/1970]: 113–117.
Из ве шта ји о ста ри на ма у Срем ској вој ној гра ни ци 1815–1816.

Прилозииграђа. – [1/1970]: 118–122.
По жар у Вр шцу 1824. го ди не

Прилозииграђа. – [1/1970]: 123–125.
Не ко ли ко по да та ка о Гр ци ма-до бро вољ ци ма у Вој во ди ни 1848–1849.

Прилозииграђа. – [1/1970]: 126–128.
До ку мен ти о по мо ћи Ср ба Тр шћа на и Ду бров ча на срп ском по кре ту у 
Вој во ди ни 1848–1849.

Прилозииграђа. – [1/1970]: 129–131.
Гра ђа из зе мун ских ар хи ва за исто ри ју Пр вог срп ског устан ка I–I II

Критике,оценеиприкази. – [1/1970]: 149–150.
Jo sip Adam ček, Se ljač ka bu na 1573. Iz da nje Od bo ra za pro sla vu 400-go diš nji ce 
se ljač ke bu ne 1573. u Do njoj Stu bi ci. Za greb 1968. 202.

Критике,оценеиприкази. – [1/1970]: 150–152.
Др Ни ко ла Л. Га ће ша, Аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја у Бач кој 1918–1941. 
Изд. Ма ти це срп ске, Но ви Сад 1968, 287.

Критике,оценеиприкази. – [1/1970]: 165–167.
Ла зар Ће лап, Зе мун ски вој ни ко му ни тет (1717–1881), Спо ме ник СА НУ 
CXVII, Бе о град 1967, 105.

Белешке. – [1/1970]: 174–175.
Хро ни ка о Ср би ма у Бе лој Цр кви XVI I I –XIX ве ка

Прилозииграђа. – [2/1970]: 92–95.
Но ви при лог исто ри ји Цр но го ра ца у Пе ро ју

Прилозииграђа. – [2/1970]: 106–107.
„Ву ко вар ски до га ђа ји”, бро шу ра из Ре во лу ци о нар не 1848.

Прилозииграђа. – [2/1970]: 111–116.
Ђор ђе Стра ти ми ро вић о сво јој уло зи на бој ним по љи ма 1848–1849.

Прилозииграђа. – [2/1970]: 117–122.
Из во ри за исто ри ју Сло ва ка у Вој во ди ни до сре ди не XIX ве ка

Саопштењасанаучнихскупова. – [2/1970]: 164–167.
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Agrártörténe ti sze mle 1–2, 3–4 / 1969. Iz da je: A magyаr tudományos akadémia, 
Bu da pest 1969.

Часописи. – [2/1970]: 193–194.
Спо ро ви око „Ми тро по лиј ског ри та” у XVI II ве ку

Прилозииграђа. – [3/1971]: 85–89.
На се ља ва ње Сло ва ка у Но ви Слан ка мен (1791)

Прилозииграђа. – [3/1971]: 105–108.
Епи скоп Јо сиф Пут ник о ста њу се ља штва у Сла во ни ји 1808. го ди не

Прилозииграђа. – [3/1971]: 109–111.
Епи скоп Јо сиф Пут ник о при ли ка ма у Хр ват ској, Сла во ни ји и Бо сни 
1809. го ди не

Прилозии грађа. – [3/1971]: 112–114.
Kru no slav Tka lac, Ba bo gred ska kom pa ni ja u sa sta vu Brod ske gra ni čar ske 
re gi men te. Iz da nje pi sca, Žu pa nja 1970, стр. 140.

Прикази. – [3/1971]: 180–181.
Др Ду шан Ка шић, Ма на стир Ра ко ви ца, Бе о град 1970, стр. 87.

Прикази. – [3/1971]: 190.
Сре та Пе ци њач ки, Пра во слав нотри ви јал не шко ле на под руч ју кар ло вач
ке ми тро по ли је у 1772. го ди ни. Из да ње Пе да го шког дру штва СР Ср би је, 
Бе о град 1969, стр. 72.

Прикази. – [3/1971]: 190–191.
Шај ка шка у глад ним го ди на ма 1813–1817.

Прилози. – [4/1971]: 113–118.
Ста ти стич ки по да ци о Сло ва ци ма и Нем ци ма у Бач кој и Сре му 1818. 
го ди не

Прилози. – [4/1971]: 119–120.
Ша бац у про шло сти, књ. 1, Ша бац 1970, стр. 501.

Прикази. – [4/1971]: 202–203.
Др Бран ко Пе ру ни чић, Упра ва ва ро ши Бе о гра да 1820–1912, Бе о град 
1970. Из да ње Му зе ја гра да Бе о гра да, стр. 1047.

Прикази. – [4/1971]: 211–214.
Сте ван Ра до ва но вић, Из кул тур не исто ри је Зе му на, Зе мун 1970, стр. 220.

Белешке. – [4/1971]: 216–217.
Уво ђе ње оп штин ских жит них ма га зи на у Вој ној гра ни ци (1803)

Прилозииграђа. – [5/1972]: 144–152.
Срем ски сто чар ски тр гов ци о сво јим те шко ћа ма 1811–1813.

Прилозииграђа. – [5/1972]: 153–155.
Ко лек тив не ту жбе и пред став ке у Шај ка шком ба та љо ну (1783–1848)

Прилозииграђа. – [5/1972]: 156–160.
Dr Stje pan An to ljak, Po moć ne isto rij ske na u ke, Kra lje vo 1971, str. 295.

Прикази. – [5/1972]: 209–210.
Др Ду шан Ка шић, Срп ски ма на сти ри у Хр ват ској и Сла во ни ји, Бе о град 
1971, стр. 374.

Прикази. – [5/1972]: 210–211.
Ivan Er ceg, Trst i biv še hab sburš ke ze mlje u me đu na rod nom pro me tu (Mer-
kan ti li zam u dru goj po lo vi ci 18. sto lje ća), Za greb 1970, str. 231.

Прикази. – [5/1972]: 211–212.
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Gra đa za hi sto ri ju gra da Osi je ka i Sla vo ni je, knji ga 1–3, iz da nje Hi sto rij skog 
ar hi va u Osi je ku 1965–1970.

Белешке. – [5/1972]: 221.
Срем, Ба нат и Бач ка од кра ја XVI II до сре ди не XIX ве ка

Чланциирасправе. – [6/1972]: 9–26.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 26. 

Ста ти стич ки по да ци о Ср би ма Срем ске ар хи ди је це зе 1800–1820. го ди не
Прилозииграђа. – [6/1972]: 130–140.

Пред лог из 1849. о зе мљо ра сте ре ће њу у Ба на ту
Прилозииграђа. – [6/1972]: 141–145.

При ви ле ги ја По ти ског ди штрик та из 1751. го ди не
Прилозииграђа. – [7/1973]: 119–123.

Су мар ни по пис пра во слав них Кар ло вач ке ми тро по ли је 1821. го ди не
Прилозииграђа. – [7/1973]: 129–132.

Ве сти о Све то за ру Ми ле ти ћу из 1856–1857. го ди не
Прилозииграђа. – [7/1973]: 137–139.

Agrártörténe ti sze mle, изд. MTA Bu da pest 1971, бр. 1–2, 3–4.
Часописи. – [7/1973]: 223–224.

Ми си ја гро фа Ј. Мај ла та ме ђу Ср би ма и Ру му ни ма 1808. го ди не
Прилозииграђа. – [8/1973]: 100–111.

По да ци о Цр но гор ци ма у Пе ро ју из 1841. и 1844. го ди не
Прилозииграђа. – [8/1973]: 117–120.

Др Ве ли мир Ми хај ло вић, Гра ђа за реч ник стра них ре чи у пред ву ков ском 
пе ри о ду (Од вре ме на пре Ве ли ке се о бе до Ву ко вог Рјеч ни ка 1818. го ди не), 
I том (А–Љ), Но ви Сад 1972, стр. 347.

Приказиибелешке. – [8/1973]: 209–210.
Ми си ја дво ји це ау стриј ских офи ци ра у Ср би ји 1811. го ди не

Прилозииграђа. – [9/1974]: 102–108.
По да ци о Ми ли са ву Пе тро ви ћу, то по лив цу из Пр вог срп ског устан ка

Прилозииграђа. – [10/1974]: 102–107.
На се ља ва ње Не ма ца у Ру му у вре ме Јо си фа II

Прилозииграђа. – [11/1975]: 118–126.
По да ци из аграр не исто ри је Ру си на у Кр сту ру (1824)

Прилозииграђа. – [12/1975]: 123–125.
Про шлост Срем ске Ми тро ви це у тра ди ци ји с по чет ка XVI II ве ка

Прилозииграђа. – [13/1976]: 95–96.
О на уч ном ме то ду др Гој ка Де сни це и ре цен зен ти ма ње го ве књи ге „Зе мун 
и Пр ви уста нак (1804–1813)”

Полемике. – [13/1976]: 208–223.
Др Ве ли мир Ми хај ло вић, Гра ђа за реч ник стра них ре чи у пред ву ков ском 
пе ри о ду, II том (М–Ш), Но ви Сад 1974, 349–838.

Прикази. – [13/1976]: 231–233.
Ср би у Хр ват ској у XVI II ве ку 

Чланциирасправе. – [14/1976]: 7–57.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 56–57.

Из исто ри је Ср ба у Угар ској и Сла во ни ји у XVI II ве ку
Чланциирасправе. – [15/1977]: 7–50.



79

Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 49–50.
По ку шај на се ља ва ња Ср ба у Пру ску сре ди ном XVI II ве ка

Прилозииграђа. – [15/1977]: 131–132.
Ћи рил ске ис пра ве и пи сма из Сре ма сре ди ном XVI II ве ка

Прилозииграђа. – [16/1977]: 109–116.
При лог исто ри ји По ду нав ске вој не гра ни це око сре ди не XVI II ве ка

Прилозииграђа. – [16/1977]: 117–120.
Из тр го вач ке и суд ске прак се кне за Ми ло ша

Прилозииграђа. – [16/1977]: 121–122.
По во дом на пи са „У ко рак с вре ме ном” об ја вље ног на стра ни ца ма но во-
сад ског Днев ни ка5

Полемика. – [16/1977]: 237–245.
Кул тур но-по ли тич ки раз ви так Ср ба у Хаб сбур шкој мо нар хи ји од Са бо ра 
1790. до ре во лу ци је 1848.

Чланциирасправе. – [18/1978]: 19–30.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 30.

Све до чан ство о Ал бан ци ма и Кли мен та ма из дру ге по ло ви не XVI II 
ве ка

Прилозииграђа. – [18/1978]: 85–86.
Le xi con la ti ni ta tis me dii ae vi Iu go sla vi ae (Rječ nik sred njo vje kov nog la ti ni-
te ta Ju go sla vi je). Vo lu men I, Za greb 1973, str. XXI + 633; Vo lu men II, Za greb 
1978, str. 635–1362.

Прикази. – [18/1978]: 167.
Алек са Ивић, Спи си беч ких ар хи ва о пр вом срп ском устан ку. Књи га 
I–XI, Бе о град –Су бо ти ца 1935–1977.

Прикази. – [18/1978]: 167–170.
Ра до слав Пе ро вић, Пр ви срп ски уста нак. Ак та и пи сма, Књи га I, 1804–
1808, Бе о град, На род на књи га, 1977, стр. 453.

Прикази. – [18/1978]: 170–171.
Ду шан Пе ро вић, Из исто ри је пр вог срп ског устан ка, Бе о град, „Сло во 
љуб ве”, 1979, стр. 218.

Приказиибелешке. – [19/1979]: 209–211.
Ми тро вач ки тр гов ци и Пр ви срп ски уста нак

Прилозииграђа. – [20/1979]: 103–112.
По ма га ње Ма ти це срп ске 1840-тих го ди на

Прилозииграђа. – [20/1979]: 113–118.
Окру жни це из 1727, 1771. и 1811. про тив раз бој ни штва у на шим зе мља ма 
под ау стриј ском вла шћу

Прилозииграђа. – [21/1980]: 79–87.
Из ве штај ко мор ског са вет ни ка Г. И. Ебер ла о Сла во ни ји и Сре му пр ве 
по ло ви не XVI II ве ка 

Прилозииграђа. – [22/1980]: 111–131.
Рас пра ва у Бе чу 1737. о дру штве но-еко ном ским од но си ма у Сла во ни ји 
и Сре му

Прилозииграђа. – [23/1981]: 89–103.

5 Ко а у тор ски текст: Н. Л. Га ће ша, Ч. По пов, С. Ћир ко вић, А. Фо ри шко вић
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Ми та Ко стић и ње го ви ра до ви из со ци јал но-еко ном ске исто ри је од XVI 
до XIX ве ка

Безкатегоризације. – [24/1981]: 11–16.
Ур ба ри јал на екс пло а та ци ја кме та у ју жној Угар ској XVI I I –XIX ве ка

Прилозииграђа. – [25/1982]: 77–82.
При лог пи та њу тр го ви не сви ња ма из ме ђу Ау стри је и Ср би је у пр вој 
по ло ви ни XIX ве ка

Прилозииграђа. – [27/1983]: 141–150.
Све до че ње Ву ка Ка ра џи ћа о се би и о Хај дук-Вељ ку (1814–1815)

Прилозииграђа. – [28/1983]: 141–142.
На ред бе ко ман де Шај ка шког ба та љо на из обла сти дру штве ног и при-
вред ног жи во та 1815–1816.

Прилозииграђа. – [28/1983]: 143–148.
Пре су да из 1748. због по ку ша ја еми гри ра ња у Тур ску

Прилозииграђа. – [29/1984]: 131–132.
По да ци о кућ ној за дру зи и јав ној без бед но сти у Вој ној гра ни ци кра јем 
XVI II ве ка

Прилозииграђа. – [30/1984]: 103–114.
Јед но све до че ње о бу на ма у Хр ват ској и Сла во ни ји 1751. и 1755. го ди не

Прилозииграђа. – [31/1985]: 51–53.
По да ци о бу ни Пе ре Се ге дин ца 1735. го ди не (По во дом 250-го ди шњи це)

Прилозииграђа. – [32/1985]: 143–156.
За вр шно са слу ша ње из 1811. во ђа Кру шчич ке бу не

Прилозииграђа. – [33/1986]: 99–111.
При лог исто ри ји срп ско-ру ских ве за у вре ме Пру ског ра та (1711)

Прилозииграђа. – [34/1986]: 125–130.
Ли те ра ту ра и из во ри за исто ри ју Вој не гра ни це у ју жној Угар ској и Сла-
во ни ји од кра ја XVII до сре ди не XIX ве ка

Историографија. – [36/1987]: 191–213.
In me mo ri am: Др Рај ко Л. Ве се ли но вић (30. XII 1912 – 2. XI 1987)

Некролози. – [36/1987]: 223–225.
Сом бор у бор би за ели бер та ци ју 1745–1749.

Чланциирасправе. – [37/1988]: 43–79.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 77–79.

Основ ни гра ни чар ски за кон из 1807 (1808) го ди не
Наративниизвори. – [38/1988]: 139–176.

По да ци о Тур ци ма у Ве ли кој Ка њи жи и Ило ку из вре ме на Ве ли ког 
беч ког ра та

Прилозииграђа. – [39/1989]: 101–106.
Ве сти о зе мљо тре си ма у Сла во ни ји, Сре му и Ср би ји у XVI II и пр вој 
по ло ви ни XIX ве ка

Прилозииграђа. – [39/1989]: 107–108.
Урош Не сто ро вић 1812. го ди не о пра во слав ни ма у Хаб сбур шкој мо нар-
хи ји и њи хо вом др жа њу пре ма Ру си ји

Прилозииграђа. – [40/1989]: 107–114.
Пле мић ка ди пло ма по ро ди це Ла за ре вић из Чу ру га (1751)

Прилозииграђа. – [41/1990]: 113–115.
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In me mo ri am: Др Алек сан дар Фо ри шко вић (Но ви Бе чеј, 16. IX 1932 – 
Но ви Сад, 28. II 1990)

Некролози. – [41/1990]: 215–216.
Пре сек исто ри је ур ба ри јал ног про це са ста рог Ву ко ва ра (Од сре ди не 
XVI II до сре ди не XIX век)

Прилозииграђа. – [42/1990]: 133–135.
Око из бо ра по ли циј ских кон фи де на та за вој ну гра ни цу 1812. го ди не

Прилозииграђа. – [42/1990]: 137–141.
О бор би Ср ба у Хаб сбур шкој мо нар хи ји за по ли тич ко-те ри то ри јал ну 
ау то но ми ју (1690–1850)

Чланциирасправе. – [43/1991]: 7–24.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 23–24.

Пле мић ка по ве ља по ро ди це Пре ра до вић из 1722. го ди не
Прилозииграђа. – [43/1991]: 131–134.

Срп ски на ци о нал ни про грам па три јар ха Ар се ни ја IV Јо ва но ви ћа Ша ка-
бен те из 1736/37. го ди не

Чланциирасправе. – [44/1991]: 39–48.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 48.

„За штит но пи смо” из 1708. ири шког оберк не за Жи ва на Мла де но ви ћа
Прилозииграђа. – [45/1992]: 121–124.

Пле мић ка ди пло ма (ко виљ ско-но во сад ско-арад ске) по ро ди це Про да но вић 
из 1792. го ди не

Прилозииграђа. – [45/1992]: 125–133.
Ал ба Кун тић, Из исто ри је бач ких Бу ње ва ца, Спо ме ник СА НУ CXXXII, 
Оде ље ње исто риј ских на у ка 8, Бе о град 1991, 137–240.

Приказиибелешке. – [45/1992]: 214–215.
Сом бор – гра ни чар ски ша нац (1687–1745)

Чланциирасправе. – [46/1992]: 7–48.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 46–48.

Ка пе тан Сте ван Сур дуч ки о би ци код Фел два ра 2/13. ју ла 1848.
Прилозииграђа. – [46/1992]: 135–136.

Пле мич ка по ве ља од 1751. по ро ди це Ко сић из Ко ви ља у Бач кој
Прилозииграђа. – [47–48/1993]: 137–140.

Сте ван Бу гар ски, Днев ник Са ве Те ке ли је бе смрт ног бла го де те ља на ро да 
срп ског во ђен у Бе чу 1795–1797, из да ње Ма ти це срп ске, Но ви Сад 1992, 
189 стра ни ца

Приказиибелешке. – [47–48/1993]: 199–201.
Илир ска двор ска кан це ла ри ја у Бе чу (1791–1792)

Чланциирасправе. – [49/1994]: 7–30.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 29–30.

Окру жни ца из 1779. го ди не о су зби ја њу раз бој ни штва у Сла во ни ји и Срему
Прилозииграђа. – [49/1994]: 133–136.

Ау стри ја и срп ско-тур ски од но си 1812–1813. го ди не
Чланциирасправе. – [50/1994]: 7–31.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 30–31.

При ло зи за би о гра фи је Ср ба-офи ци ра у Хаб сбур шкој мо нар хи ји око 
сре ди не XVI II ве ка
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Прилозииграђа. – [50/1994]: 157–179.
За пис о ро ду Бе ри ћа

Прилозииграђа. – [50/1994]: 197–204.
Др Дин ко Да ви дов, Срп ске при ви ле ги је цар ског до ма Хаб сбур шког (Нови 
Сад 1994; 155 стр.)

Приказиибелешке. – [51/1995]: 225–228.
На се ља ва ње Ср ба у се вер ну Хр ват ску, Сла во ни ју и за пад ни Срем (XV–
XIX век)

Чланциирасправе. – [52/1995]: 21–39
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 37–39.

На сто ја ња па три јар ха Ар се ни ја Чар но је ви ћа око пра ва на де се ти ну и 
зе мљи шни по сед (1690–1706)

Чланциирасправе. – [53/1996]: 7–38.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 33–38.

Срп ско пи та ње пре ма из ве шта ји ма ау стриј ских ди пло ма та Штир ме ра 
и Ху де ли ста 1815–1817.

Прилозииграђа. – [53/1996]: 87–116.
Ва си ли је Кре стић, Гра ђа о Ср би ма у Хр ват ској и Сла во ни ји (1848–1914), 
књ. I–II, Бе о град, 1995.

Историографија. – [53/1996]: 207–211.
Га шпар Ул мер, За нат ство у Су бо ти ци 1686–1779, Су бо ти ца 1995; 198 стр.

Приказиибелешке. – [53/1996]: 221–222.
Све то зар Ми ле тић – Од еми ненс-ђа ка до на ци о нал ног ре во лу ци о на ра

Чланциирасправе. – [54/1996]: 87–106.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 105–106.

Си ме он Ара ниц ки, Пра во слав на срп ска па ро хи ја у Ста рој Па зо ви кра
јем 1911. го ди не, Ср. Кар лов ци 1912; ре принт из да ње: Ста ра Па зо ва 1995; 
208 стр.

Приказиибелешке. – [54/1996]: 240–242.
По здрав но сло во Ни ка но ра Гру ји ћа вој во ди Сте ва ну Шу пљик цу (1848)

Прилозииграђа. – [55/1997]: 147–150.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 150.

Пе тар Кре стић, Пре ча ни и Шу ма дин ци, Те о дор Па вло вић и „Серб ске на
род не но ви не” о Кне же ви ни Ср би ји (1838–1848). Из да ње Исто риј ског ин-
сти ту та СА НУ и Ма ти це срп ске, Бе о град – Но ви Сад 1996; V + 166 стр.

Приказиибелешке. – [55/1997]: 209–211.
Де кре ти за плем. Пе тра Ко си ћа, за став ни ка из пр ве по ло ви не XVI II ве ка

Прилозииграђа. – [56/1997]: 147–151.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 151.

Алек са Ивић, Исто ри ја Ср ба у Вој во ди ни од нај ста ри јих вре ме на до 
осни ва ња По ти скопо мо ри шке гра ни це (1703), Из да ње Ма ти це срп ске, 
Но ви Сад 1929; 540 стр. (Ре принт-из да ње: Ма ти ца срп ска, Те ми швар ски 
од бор, Но ви Сад 1996)

Приказиибелешке. – [56/1997]: 242.
По да ци о сла вон ској гра ни вој но-пле мић ке по ро ди це Ми ло ра до вић у 
XVI II ве ку

Прилозииграђа. – [57/1998]: 99–115.
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Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 115.
Јо ван Су бо тић у Срп ском на род ном по кре ту 1848–1849.

Чланциирасправе. – [58/1998]: 55–73.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 72–73.

Ха џи Бо жи дар Па у ко вић, Пу ста ре у Сре му, Ру ма 1997; 57 стр.
Критика. – [58/1998]: 261–268.

На по ме не уз књи гу Фри дри ха Ви ље ма фон Та у беа Исто риј ски и ге о
граф ски опис Кра ље ви не Сла во ни је и Вој вод ства Сре ма, Из да ње: Ма тица 
срп ска, Но ви Сад 1998, 253 стр.

Критика. – [58/1998]: 269–272.
Ва си ли је Ђ. Кре стић, Ле ци на срп ском је зи ку (1848–1849), Но ви Сад 1998; 
371 стр.

Приказиибелешке. – [58/1998]: 280–281.
Рат но опи са ни је Јо ва на Ма ле ти ћа из 1848–1849. го ди не

Наративниизвори. – [59–60/1999]: 207–229.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 229.

Ю. В. Костяшов, Сербы в Ав стрийск ой мо нар хии в XVI II ве ке, Ка лин град 
1997; 220 стр. 

Историографија. – [59–60/1999]: 231–238.
Де јан Ме да ко вић, Ср би у Бе чу, „Про ме теј”, Но ви Сад 1998; 391 стр.

Историографија. – [59–60/1999]: 238–240.
Гра ђа за би о гра фи је офи ци ра По ти ско-по мо ри шке вој не гра ни це (Пр ва 
по ло ви на XVI II ве ка)

Прилозииграђа. – [61–62/2000]: 109–128.
Ре зи ме на ру ском је зи ку: 128.

Ма ли при лог би о гра фи ји исто ри ча ра Па вла Ју лин ца 
Прилозииграђа. – [61–62/2000]: 129–130.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 130.

По да ци о бу ње вач кој офи цир ској по ро ди ци Мар ко вић (од кра ја XVII 
до сре ди не XVI II ве ка)

Прилозииграђа. – [61–62/2000]: 131–135.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 135.

Др Мар ко Атла гић, Гр бо ви плем ства у Сла во ни ји и Вој во ди ни у но вом 
ве ку с по себ ним освр том на гр бо ве срп ског плем ства. Из да ње „Пер га-
мент”, При шти на 1997; 244 стр.

Историографија. – [61–62/2000]: 201–216.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 216.

Хр ват ски бан Јо сип Је ла чић и Срп ска Вој во ди на 1848–1849.
Чланциирасправе. – [63–64/2001]: 57–82.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 81–82.

Ин струк ци ја ми тро по ли та Па вла Не на до ви ћа из 1765. за во ђе ње по сло ва 
у Срем ској ар хи ди је це зи

Прилозииграђа. – [63–64/2001]: 173–186.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 186.

Пред лог из 1792. о но би ли та ци ји углед них Ср ба у Угар ској
Прилозииграђа. – [63–64/2001]: 191–209.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 208–209.
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Ми та Ко стић, Но ва Ср би ја и Сла ве но ср би ја (по но вље но из да ње), Но ви 
Сад 2001; 189 стр. + 5 ма па

Приказиибелешке. – [63–64/2001]: 305–306.
Гра ни чар ски вој ни ко му ни те ти и штаб ска ме ста у Срем ској вој ној гра-
ни ци (XVI II– XIX век) 

Чланциирасправе. – [65–66/2002]: 9–23.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 22–23.

Три на ест нео бја вље них спи са из 1735–1736. о Бу ни Пе ре Се ге дин ца
Прилозииграђа. – [65–66/2002]: 139–172.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 169.

Сло бо дан и кра љев ски град Сом бор. Збор ник до ку ме на та о ели бер та-
ци ји 1745/1749. (Сом бор 1999/2001, 156 стр.)

Приказиибелешке. – [65–66/2002]: 311–313.
Љу би во је Це ро вић, Ср би у Укра ји ни, Но ви Сад 2002; 412 стр.

Приказиибелешке. – [65–66/2002]: 315–316.
Др Рас ти слав Пе тро вић, Шће пан Ма ли – за го нет ка је ре ше на, Бе о град 
2002; 325 стр.

Приказиибелешке. – [65–66/2002]: 317.
Ми ро сла ва Ву ле тић, Ла ћа рак, Но ви Сад, Ма ти ца срп ска, 2002, 432 стр.

Приказиибелешке. – [65–66/2002]: 317–319.
О ка пе та ну Те о до ру Про да но ви ћу-Чу пи ћу („Чу пи Ка пе та ну”), ју на ку и 
пу ста хи ји с по чет ка XVI II ве ка

Чланциирасправе. – [67–68/2003]: 51–58.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 58.

Мол ба из 1716. ста нов ни ка Сре ма ра ди за шти те од на си ља Ту ра ка и 
Та та ра

Прилозииграђа. – [67–68/2003]: 121–124.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 123.

Две пред став ке па три јар ха Ар се ни ја IV из 1738. го ди не
Прилозииграђа. – [67–68/2003]: 125–133.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 132.

Ве сти о Ср би ји, Бо сни и Ба на ту уо чи и у то ку Ау стро-тур ског ра та 1716. 
го ди не

Прилозииграђа. – [67–68/2003]: 135–150.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 150.

По да ци из 1746. о офи ци ри ма По ти ске и По мо ри шке вој не гра ни це
Прилозииграђа. – [67–68/2003]: 151–174.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 174.

На тра гу ма сон ске ло же у Пе тро ва ра ди ну по чет ком XIX ве ка
Прилозииграђа. – [67–68/2003]: 175–180.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 180.

Ар хив ски спи си о слу жбо ва њу и осо би на ма вој во де Сте ва на Шу пљик ца
Прилозииграђа. – [67–68/2003]: 181–192.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 192.

Из ве шта ји о ин ста ла ци ји кне за Ми ло ша Обре но ви ћа 1830. и ње го вој 
аб ди ка ци ји 1839. го ди не

Прилозииграђа. – [67–68/2003]: 193–199.
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Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 199.
Не ко ли ко пи са ма Љу де ви ту Га ју из Осе ка и Сре ма у про ле ће 1848. го ди не

Прилозииграђа. – [67–68/2003]: 201–210.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 210.

Ау стри ја и уста нич ка Ср би ја 1804–1815.
Чланциирасправе. – [69–70/2004]: 25–35.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 35

Два пи сма Те о до ра Фи ли по ви ћа (Бо же Гру је ви ћа) и Ата на си ја Стој ко ви ћа 
из 1804–1805.

Прилозииграђа. – [69–70/2004]: 159–171.
Ре зи ме на ру ском је зи ку: 171.

Ве сти о Ср би ји и срп ској еми гра ци ји из 1815. и 1817. го ди не (Ис пи си 
Авра ма Ђу ки ћа из Рат ног ар хи ва у Бе чу)

Прилозииграђа. – [69–70/2004]: 173–196.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 196.

Де сет из ве шта ја о Дру гом срп ском устан ку и кне зу Ми ло шу Обре но ви ћу 
(1815)

Прилозииграђа. – [69–70/2004]: 197–204.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 171.

Пре пи ска око вра ћа ња из Сре ма пред ме та цр кве у Ора шцу (1815–1819)
Прилозииграђа. – [69–70/2004]: 205–213.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 213.

Ин фор ма ци ја из 1688. о пу те ви ма за осва ја ње Бе о гра да и Бо сне од стра не 
ау стриј ске вој ске

Прилозииграђа. – [69–70/2004]: 215–222.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 222.

До ку мен та о ма на сти ру Све та Ана у Сла во ни ји из пр ве по ло ви не XVI II 
ве ка

Прилозииграђа. – [69–70/2004]: 227–234.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 234.

Про ме мо ри ја из 1736. о Ср би ма у Ау стриј ској ца ре ви ни
Прилозииграђа. – [69–70/2004]: 235–247.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 247.

Че ти ри до ку мен та из 1741. о ми гран ти ма из Ср би је у Ау стриј ску мо нар-
хи ју

Прилозииграђа. – [69–70/2004]: 249–258.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 258.

Ми тро по лит Јо сиф Ра ја чић 1846. го ди не о по ли тич ким и вер ским пи-
та њи ма Ср ба у Угар ској

Прилозииграђа. – [69–70/2004]: 265–273.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 273.

Ака де мик Вла ди мир Сто јан че вић као исто ри чар Пр вог срп ског устан ка 
1804–1813.

Историографија. – [69–70/2004]: 315–319.
Про фе сор др Ни ко ла Га ће ша (Ис тра жи вач при вред не и дру штве не исто-
ри је XIX и XX ве ка)

Историографија. – [69–70/2004]: 331–333.
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Де јан Ме да ко вић, Ср би у За гре бу („Про ме теј”, Но ви Сад 2004, 231 стр.)
Приказиибелешке. – [69–70/2004]: 335–336.

Ро ман Му лић, Исто ри ја Срп ске ре во лу ци је. Све до чан ства ве ли ких са
вре ме ни ка, 1804–1813, Бе о град 2004, 233 стр.

Приказиибелешке. – [69–70/2004]: 343–344.
Дра го Ње го ван, При са је ди ње ње Вој во ди не Ср би ји. При лог по ли тич кој 
исто ри ји Ср ба у Вој во ди ни до 1921. го ди не, Но ви Сад, Му зеј Вој во ди не, 
2004, 378 стр.

Приказиибелешке. – [69–70/2004]: 347–348. 
Де сет спи са из 1790–1791. о срп ском пи та њу у Угар ској

Прилозииграђа. – [71–72/2005]: 117–137.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 137.

Пред став ка ау стриј ској вла ди из 1850-их го ди на о за по ста вље но сти 
Ср ба у Мо нар хи ји и но во ство ре ном Вој вод ству Ср би ји

Прилозииграђа. – [71–72/2005]: 151–158.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 157–158.

Два до ку мен та о срп ско-ру мун ским од но си ма у Кар ло вач кој ми тро по-
ли ји сре ди ном XIX ве ка

Прилозииграђа. – [71–72/2005]: 159–171.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 171.

„Ши ја ци” у Сом бо ру сре ди ном XVI II ве ка
Прилозииграђа. – [73/2006]: 163–166.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 166.

Де јан Ме да ко вић, Јо сиф II и Ср би, Про ме теј, Но ви Сад 2006; 151 стр.
Историографија. – [73/2006]: 203–206.

Иса и ја Ђа ко вић. Ар хи ман дрит гр ге те шки, епи скоп је но пољ ски и ми тро-
по лит кру ше дол ски

Чланциирасправе. – [74/2006]: 7–35.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 35.

Урош Не сто ро вић као кон фи дент Беч ке по ли ци је у вре ме Пр вог срп ског 
устан ка

Историографија. – [74/2006]: 141–168.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 167–168.

ГАЛ,Ђерђ
Др Ми лан Ван ку, Ма ла ан тан та 1920–1938, Ти то во Ужи це, 1969, стр. 398.

Критике,оценеиприкази. – [1/1970]: 163–165.
Тörténel mi sze mle, A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi 
intézetének értesitője, 1969, XII, évfolyam Nr. 1–2.

Периодика. – [1/1970]: 184–185.
Штрајк у но во сад ској фа бри ци шра фо ва (1935) и у твор ни ци Бра ће Кра мер 
(1940)

Прилозии грађа. – [3/1971]: 158–175. 
Исто ри ја ве за ма ђар ског, сло вач ког и ру мун ског на ро да са на ро ди ма 
Ју го сла ви је,Но ви Сад, 1969, стр. 206.

Белешке. – [3/1971]: 189.
При ло зи за исто ри ју Ру му на, Но ви Сад 1970, стр. 165.
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Белешке. – [3/1971]: 189–190.
Történel mi Sze mle, br. 1, 2, 3, 4, 1970.

Часописи. – [4/1971]: 225–228.
Документизабългарскатаисторияизмаджарските държав ни ар хи ви 
1868–1878. Българ ска ака де мия на на у ки те. Со фия 1966, стр. 186.

Прикази. – [5/1972]: 216–217.
Le o nard Bi an chi, Právne formy monopolizácie za buržoáznej ČSR, Vi da tel’stvo 
Slo ven skej Akadémie Vied, Bra ti sla va 1965, str. 272.

Прикази. – [5/1972]: 217–218.
Kábelgyártásunk 75 éve 1891–1966, Bu da pest 1966, стр. 232. (Мо но гра фи ја 
по све ће на 75-то го ди шњи ци про из вод ње ка бло ва у Ма ђар ској)

Прикази. – [6/1972]: 207–208.
Ко му ни стич ка Пар ти ја и ре во лу ци о нар ни Рад нич ки По крет у Вој во ди ни 
1919–1941, том I–II, Но ви Сад – Срем ски Кар лов ци 1971. При ре ди ли 
Да ни ло Ке цић, Ми лен ко Па лић и Ђор ђе Ми ла но вић.

Прикази. – [6/1972]: 216–217.
A magyar történettudomány válogatott bibliográfiája 1945–1968, Akadémi ai 
kiadó, Bu da pest 1971, str. 855.

Прикази. – [6/1972]: 218–219.
Is to ria Romăniei, Com pen diu. Edi tu ra Di dac ti ca si Pe da go gi ca, Bu cu rest 1971, 
стр. 591.

Прикази. – [6/1972]: 219.
Ју го сло вен ски и сред њо е вроп ски син ди кат же ле за ра

Чланци ирасправе. – [7/1973]: 9–58.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 57–58.

Kemény G. Gábor, Mocsáry La jos: А népek barátságáért, Po li ti kaikö nyvkiadó 
– Bu ku rest 1972, стр. 262.

Приказиибелешке. – [8/1973]: 204–206.
Сен ћан ске све ске. Do bos János, Сен ћан ски ко му ни сти 1919–1944. – Zen tai 
kommunisták 1919–1944; Сен та 1969, стр. 145; Tri polzsky Géza, Zentától 
Han gonyig (Од Сен те до Хан го ња), Сен та 1970, стр. 78; Székely Ilo na, Halálra 
itélve (На смрт осу ђен), Сен та 1971, стр. 64; Ka to na Pál, Meggyőződésből 
tet tem, (Из уве ре ња сам чи нио), Сен та 1972, стр. 69.

Приказиибелешке. – [8/1973]: 206–208.
Die Hab sbur ger mo nar chie 1848–1918, Band 1 die Wirtscha ftlic he Ent wic klung, 
Ver lag der Österreichischen Aka de mie der Wis sen schaf ten, Wi en 1973, 666.

Прикази. – [10/1974]: 210–215.
Far kas Márton, Ka to nai Összeomlás és For ra da lom 1918ban, Akadémi ai 
Ki a do, Bu da pest 1969, 428.

Прикази. – [10/1974]: 216–217.
Уред ба о кар те ли ма и њен ути цај на рад кар те ли са них фа бри ка у Кра-
ље ви ни Ју го сла ви ји

Чланциирасправе. – [11/1975]: 76–95.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 95.

Цр на ме та лур ги ја, ме та ло пре ра ђи вач ка ин ду стри ја и стра ни ка пи тал 
у Кра ље ви ни СХС

Чланциирасправе. – [12/1975]: 57–72.
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Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 72.
Ми лен ко Па лић, Рад нич ки по крет у Вој во ди ни 1921–1929, Но ви Сад 
1973, стр. 420.

Прикази. – [12/1975]: 234–237.
Уста нак у Ју го сла ви ји 1941. и Евро пи, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет-
но сти, Бе о град 1973, стр. 583.

Прикази. – [12/1975]: 237–239.
Ору жа ни су коб жан дар ме ри је и се ља ка из Ста рих Ба но ва ца 1930. го ди не

Прилозииграђа. – [13/1976]: 187–194.
Arató En dre, A feudális nem ze tiségtől a polgári nem ze tig, Aka de mi ai 
könyvkiadó, Bu da pest 1975, стр. 174.

Часописи. – [14/1976]: 230–232.
Ко му ни стич ки по крет у Ба на ту и се ве ро и сточ ној Бач кој сре ди ном 1929. 
го ди не пре ма из ве шта ју ве ли ког жу па на Бе о град ске обла сти

Безкатегорије. – [16/1977]: 51–59.
Из ве штај о при ли ка ма у ко ло ни стич ким на се љи ма ју жног Ба на та 1931. 
го ди не

Прилозииграђа. – [24/1981]: 183–196.
Јав но мне ње Угар ске о ју го сло вен ском пи та њу у то ку Пр вог свет ског 
ра та

Чланциирасправе. – [39/1989]: 29–54.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 54.

ГАЛИЋ,Драгица Ви де ти: КОЉАНИН,Драгица

ГАЋЕША,НиколаЛ.
Срем ска Ми тро ви ца (Syrmi um). Из да ње Скуп шти не оп шти не и Му зе ја 
Сре ма у Срем ској Ми тро ви ци, 1969, 244.

Белешке. – [1/1970]: 171.
Др Ни ко ла Ми лу ти но вић

Некролози. – [1/1970]: 190–191.
С. Га ври ло вић, Ру ма – тр го ви ште у Сре му 1718–1848/49, Но ви Сад 1969, 
стр. 238.

Прикази. – [3/1971]: 178–180.
Др То дор Стој ков, Опо зи ци ја у вре ме ше сто ја ну ар ске дик та ту ре 1929–
1935, Бе о град 1969, стр. 536.

Прикази. – [3/1971]: 183–185.
Dr Bra ni slav Gli go ri je vić, De mo krat ska stran ka i po li tič ki od no si u Kra lje
vi ni Sr ba, Hr va ta i Slo ve na ca, Be o grad 1970, стр. 619.

Прикази. – [3/1971]: 185–187.
Слав ко Га ври ло вић, Из књи жев ноисто риј ске пре пи ске ми тро по ли та 
Стра ти ми ро ви ћа, Збор ник МС за књи жев ност и је зик бр. 15, 102–114, 
226–283; бр. 16, 125–141, 292–307; бр. 17, 111–128, 275–290; бр. 18, 532–550.

Белешке. – [5/1972]: 216–217.
I. Ka ra man, Pri vre da i druš tvo Hr vat ske u XIX sto lje ću, Sve u či liš te u Za gre-
bu, In sti tut za hr vat sku po vi jest, Ras pra ve i član ci 1, Za greb 1972, str. 365.

Прикази. – [7/1973]: 207–208.
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Дал ма ци ја 1870. Ра до ви са знан стве ног ску па у по во ду сто го ди шњи це 
по бје де На род не стран ке на из бо ри ма за Са бор Дал ма ци је, Ши бе ник –
За дар сту де ни 1970, За дар 1972.

Приказиибелешке. – [8/1973]: 200–204.
В. Кре стић – Н. Пе тро вић, Про то кол кне за Ми ло ша Обре но ви ћа 1824–
1825, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти и Ар хив Ср би је, По себ на 
из да ња, књи га CDLX, Оде ље ње исто риј ских на у ка, књи га 1, Бе о град 
1973, стр. 690.

Прикази. – [9/1974]: 186–187.
И. Јак шић, Из по пи са ста нов ни штва Угар ске по чет ком XVI II ве ка, III, 
Вој во ђан ски му зеј, при ло зи и гра ђа, књ. 5, Но ви Сад 1974, стр. 230.

Прикази. – [12/1975]: 228.
Ан дреј Ми тро вић, Вре ме не тр пе љи вих, По ли тич ка исто ри ја ве ли ких 
др жа ва Евро пе 1919–1939, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1974, стр. 
621.

Прикази. – [12/1975]: 233–234.
Нем ци у аграр ној ре фор ми и вла сни штву об ра ди вог зе мљи шта у Вој во-
ди ни 1919–1941.

Чланциирасправе. – [13/1976]: 71–94.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 93–94.

Исто ри ја Бе о гра да, I–I II, Про све та, Бе о град 1974.
Прикази. – [13/1976]: 225–228.

Ме ђу на род ни на уч ни скуп Ве ли ке си ле и Ср би ја пред Пр ви свет ски рат, 
одр жан 13–15. сеп тем бра 1974. Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 
На уч ни ску по ви, књ. IV, Оде ље ње исто риј ских на у ка, књ. 1, Бе о град 
1976, стр. 843.

Приказиибелешке. – [15/1977]: 207–210.
Свет ска еко ном ска кри за 1929–1934. го ди не и њен од раз у зе мља ма југо
и сточ не Евро пе, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Бал ка но ло шки 
ин сти тут, По себ на из да ња, књ. 5, Бе о град 1976, стр. 424.

Приказиибелешке. – [15/1977]: 213–216.
По во дом на пи са „У ко рак с вре ме ном” об ја вље ног на стра ни ца ма но-
во сад ског Днев ни ка6

Полемика. – [16/1977]: 237–245.
Спе ци фич но сти дру штве не струк ту ре у Вој во ди ни из ме ђу два свет ска 
ра та

Чланциирасправе. – [17/1978]: 85–99.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 99.

Кон цеп ци ја Ко му ни стич ке Пар ти је Ју го сла ви је о аграр ном пи та њу и 
се ља штву то ком на род но о сло бо ди лач ког ра та и со ци ја ли стич ке ре во-
лу ци је (1941–1945)

Чланциирасправе. – [19/1979]: 9–48.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 47–48.

Про ме не у аграр но-по се дов ним од но си ма и ми гра ци о на по ме ра ња у 
Вој во ди ни 1943.

6 Ко а у тор ски текст: С. Га ври ло вић, Ч. По пов, С. Ћир ко вић, А. Фо ри шко вић
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Чланциирасправе. – [21/1980]: 57–68.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 68.

При вре да Вој во ди не из ме ђу два свет ска ра та
Чланциирасправе. – [22/1980]: 83–110.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 109–110.

Че до мир По пов, Ср би ја на пу ту осло бо ђе ња. Бор ба за по ли тич ки пре
о бра жај и др жав ну не за ви сност 1868–1878. На уч на књи га, Бе о град 1980.

Приказиибелешке. – [22/1980]: 174–175.
С. Д. Ми ло ше вић, Из бе гли це и пре се ље ни ци на те ри то ри ји оку пи ра не 
Ју го сла ви је, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, ИРО На род на књи га, Бео-
град 1981, стр. 394.

Приказиибелешке. – [24/1981]: 212–214.
В. Сто јан че вић, Ср би ја у вре ме Пр вог устан ка 1804–1813, Би бли о те ка 
На род ног му зе ја у Ле сков цу, књ. 28, Ле ско вац 1980.

Приказиибелешке. – [24/1981]: 214–216.
Је дан до ку мент о спро во ђе њу ко ло ни за ци је у Ју го сла ви ји по сле Дру гог 
свет ског ра та

Прилозииграђа. – [28/1983]: 161–200.
Ла зар Ра кић, Ра ди кал на стран ка у Вој во ди ни 1902–1919. Фи ло зоф ски 
фа кул тет, Ин сти тут за исто ри ју. Мо но гра фи је, књ. 22, Но ви Сад 1983, 
стр. 226.

Приказиибелешке. – [29/1984]: 200–202.
С. Га ври ло вић, Ми тро ви ца, тр го ви ште у Сре му XVI II и XIX ве ка (1716–
1848), СА НУ по себ на из да ња, књ. DLVI II, Оде ље ње исто риј ских на у ка, 
књ. 9, Бе о град 1984, 224 стр.

Приказиибелешке. – [31/1985]: 175–176.
А. Ра де нић – К. Че хак – Ш. Ме са рош, Рад нич ки по крет у Вој во ди ни до 
кра ја Пр вог свет ског ра та, Исто ри ја Са ве за ко му ни ста Вој во ди не, I том, 
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Је дан при мер од но са град ских вла сти пре ма коц кар ским игра ма у Кар-
ло вач ком ко му ни те ту кра јем XVI II ве ка

Прилозииграђа. – [79–80/2009]: 123–128.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 128.

По пис ин вен та ра кар ло вач ке бол ни це из 1836. го ди не
Прилозииграђа. – [79–80/2009]: 129–142.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 142.

По пис Цар ско-кра љев ског сло бод ног вој ног ко му ни те та Кар ло ва ца из 
1840. го ди не

Прилозииграђа. – [81/2010]: 89–97.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 97.

Где и код ко га су би ли сме ште ни по сла ни ци на Бла го ве штен ском са бо ру 
1861. у Срем ским Кар лов ци ма

Прилозииграђа. – [83/2011]: 135–148.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 148.

Суд би на ар хи ва Срп ског на род ног по кре та 1848–1849.
Грађаиприлози. – [100/2019]: 109–115.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 115.

ДИМИЋ,Љубодраг
Ђор ђе Стан ко вић, Ис ку ше ња ју го сло вен ске исто ри о гра фи је, „Рад”, Бео-
град, 1988, 295 стр.
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Приказиибелешке. – [42/1990]: 203–204.
In me mo ri am: Бран ко Пе тра но вић (1927–1994)

Некролог. – [52/1995]: 171–181.
Шко ло ва ње срп ске цр кве не ели те у Ру си ји (Вла ди слав Пу зо вић, Ру ски 
пу те ви срп ског бо го сло вља. Шко ло ва ње Ср ба на ру ским ду хов ним ака
де ми ја ма 1849–1917, Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет, Ин сти тут за 
те о ло шка ис тра жи ва ња и Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2017, 850 стр.)

Приказиибелешке. – [96/2017]: 165–166.

ДИНИЋКНЕЖЕВИЋ,Душанка
Ф. Ба бин гер, Мех мед Осва јач и ње го во до ба, Но ви Сад 1968, 476.

Прикази. – [2/1970]: 181–182.
Сим по зи јум о Вла си ма у XV и XVI ве ку

Прикази. – [9/1974]: 192–193.
М. Бла го је вић, Зе мљо рад ња у сред њо ве ков ној Ср би ји, Бе о град 1973, 463.

Прикази. – [11/1975]: 205–208.
Р. Ми хаљ чић, Крај срп ског цар ства, Бе о град 1975, стр. 325.

Приказиибелешке. – [15/1977]: 201–203.
Ду бро вач ки ар хив као из вор за про у ча ва ње под руч ја да на шње Вој во-
ди не у сред њем ве ку

Прилозииграђа. – [19/1979]: 151–158.
Де сан ка Ко ва че вић-Ко јић, Град ска на се ља сред њо вје ков не бо сан ске 
др жа ве, Са ра је во 1978, стр. 421.

Приказиибелешке. – [19/1979]: 207–209.
В. Ата на сов ски, Пад Хер це го ви не, Бе о град 1979, 262.

Приказиибелешке. – [21/1980]: 171–172. 
Ду бров ча ни у слу жби угар ских вла да ра то ком сред њег ве ка

Чланции расправе. – [31/1985]: 7–18.
Ре зи ме на фран цу ском је зи ку: 18.

Р. Ми хаљ чић, Ла зар Хре бе ља но вић, Исто ри ја –Кул т–Пре да ње, Бе о град 
1984, стр. 375.

Приказиибелешке. – [31/1985]: 173–175.
М. Јан ко вић, Епи ско пи је и ми тро по ли је срп ске цр кве у сред њем ве ку, Исто-
риј ски ин сти тут у Бе о гра ду – На род на књи га, Бе о град 1985, стр. 227.

Приказиибелешке. – [34/1986]: 193–194.
Сло вен ски жи ваљ у ур ба ним на се љи ма сред њо ве ков не ју жне Угар ске

Чланциирасправе. – [37/1988]: 7–42.
Ре зи ме на фран цу ском је зи ку: 41–42.

Р. Ми хаљ чић, „Бој на Ко со ву” (Крај срп ског цар ства; Ла зар Хре бе ља
но вић и ју на ци Ко сов ске ле ген де), БИГЗ 1989.

Приказиибелешке. – [42/1990]: 193–197.
М. Спре мић, Де спот Ђу рађ Бран ко вић и ње го во до ба, Бе о град 1994, 857 
стр.

Приказиибелешке. – [52/1995]: 202–206.
На ша кри тич ка исто ри о гра фи ја о срп ском жи вљу на под руч ју да на шње 
Вој во ди не у сред њем ве ку

Историографија. – [54/1996]: 193–230.
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Ре зи ме на срп ском је зи ку: 229–230.
Си ма Ћир ко вић, Ср би у сред њем ве ку, Бе о град 1995; 271 стр.

Приказиибелешке. – [54/1996]: 231–232. 
М. Бла го је вић, Др жав на упра ва у срп ским сред њо ве ков ним зе мља ма, 
Бе о град 1997, стр. 333.

Приказиибелешке. – [58/1998]: 273–275.
С. Ми шић, Хум ска зе мља у сред њем ве ку, Бе о град 1996, 384 стр.

Приказиибелешке. – [58/1998]: 275–277.
Ђ. То шић, Тре бињ ска област у сред њем ви је ку, Исто риј ски ин сти тут 
СА НУ, Бе о град 1998; 301 стр.

Приказиибелешке. – [59–60/1999]: 243–245.

ДОСТЈАН,ИринаСтепанова
Срп ска те ма ти ка у ру ској пу бли ци сти ци пр ве тре ћи не XIX ве ка

Чланциирасправе. – [26/1982]: 7–30.
Без ре зи меа.

ДОШЛИЋ,Ненад
На бав ка ави о на „ДО-17” за по тре бе ва зду хо по лов ства вој ске Кра ље ви не 
Ју го сла ви је

Прилозииграђа. – [55/1997]: 197–204.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 204.

До га ђа ји у зо ни деј ства Мо рав ске вој ске од сре ди не сеп тем бра до по чет-
ка но вем бра 1876. го ди не по из ве шта ји ма но во сад ске За ста ве

Прилозииграђа. – [58/1998]: 159–171.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 171.

ДРАГАШ,Константин
Би о гра фи ја про фи ње ног фа ши сте (Eu ge nio di Ri en zo, Ci a no. Vi ta pub bli ca 
e pri va ta del “ge ne ro di re gi me” nel l’I ta 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.]

Приказиибелешке. – [100/2019]: 153–155.

ДРЕЗГИЋ,Оливера
Срем ска Ми тро ви ца рат не 1914. го ди не

Прилозииграђа. – [46/1992]: 149–162.

ДРЧА,Милан
Кра так осврт на еди ци ју „Вој во ди на у бор би”

Чланциирасправе. – [23/1981]: 73–78.
Без ре зи меа.

ДУКУЉЕВ,Јованка
Рад нич ка ака де ми ја у Пан че ву 1920.

Прилозииграђа. – [3/1971]: 152–157.
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ДУЛИЧЕНКО,АлександарДмитријевич
При лог про у ча ва њу исто ри је јед ног не спо ра зу ма: бач ки Ру си ни и за-
по ро шки Ко за ци

Прилозииграђа. – [6/1972]: 117–121.
Ру си ни у Ју го сла ви ји у ау стриј ско-ма ђар ским из во ри ма XVI I I –XIX 
ве ка (Исто ри о граф ски пре глед)

Прилозииграђа. – [12/1975]: 115–122.

ДУРКОВИЋ-ЈАКШИЋ,Љубомир
О по чет ку ју го сло вен ске по ли ти ке Ада ма Чар то ри ског (1841–1843)

Чланциирасправе. – [9/1974]: 30–65.
Ре зи ме на фран цу ском је зи ку: 64–65.

ЂЕКИЋ,Ђорђе
За пис Рај чи на Су ди ћа као исто риј ски из вор

Чланциирасправе. – [55/1997]: 25–48.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 48.

ЂЕРЂ,Шпира
На ци о нал на по ли ти ка ле ви це у Пе штан ској ре во лу ци ји мар та 1848.

Чланциирасправе. – [1/1970]: 27–36. 
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 35–36.

ЂЕРЕ,Золтан
Kristó Gyula, A vármegyék kialakulása Мagyarországon, Magvető Kiadó, 
Bu da pest 1988, стр. 641. (Ђу ла Кри што, На ста нак жу па ни ја у Ма ђар ској)

Приказиибелешке. – [39/1989]: 187–189.
Csehország a Hab sburg Мonarchiában 1618–1918, Gon do lat, Bu da pest 1989, 
229 str. (Че шка у Хаб сбур шкој Мо нар хи ји 1618–1918)

Приказиибелешке. – [41/1990]: 207–208.
Шан дор Ме са рош, По ло жај Ма ђа ра у Вој во ди ни 1918–1929, Но ви Сад 
1981, стр. 281, и Ма ђа ри у Вој во ди ни 1929–1941, Но ви Сад, 1989, стр. 401.

Приказиибелешке. – [41/1990]: 208–210.
Ста нов ни штво Бач ко-бо дро шке жу па ни је пре ма по пи су Лу до ви ку са 
На ђа из 1828. го ди не

Прилозииграђа. – [42/1990]: 143–149.
Др А. Хе ге диш – др К. Чо ба но вић, Де мо граф ска и аграр на ста ти сти ка 
Вој во ди не 1767–1867, Но ви Сад 1991.

Приказиибелешке. – [44/1991]: 209–210.
Јо жеф Га лан таи, Три ја нон и за шти та ма њи на (Galántai József, Trianón 
és a ki sebbségv éde lem, Bu da pest 1989).

Приказиибелешке. – [44/1991]: 211–212.
Де мо граф ске при ли ке у Вој во ди ни пре ма по пи су Ла јо ша На ђа из 1828. 
го ди не

Прилозииграђа. – [46/1992]: 101–133.
Ко ре ни – Gyökerek (Прав ни по ло жај и ста нов ни штво Су бо ти це 1391–
1828), Исто риј ски ар хив Су бо ти ца, I, Су бо ти ца 1991, 297.
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Приказиибелешке. – [47–48/1993]: 193–194.
Иштван Ке фер – Маг да ле на Ве се ли но вић Шулц, Ју жно сло вен ски на ро
ди у ма ђар ској пе ри о ди ци 1780–1800, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 408 стр.

Приказиибелешке. – [51/1995]: 230–231.
Hab sbur gok és Magyarország a XVI–X VI II században, Де бре цен 1997; 132 
стр.

Приказиибелешке. – [59–60/1999]: 248–251.
Днев ник кра љев ског ко ме са ра Пе тра Чар но је ви ћа из 1848. го ди не

Наративниизвори. – [61–62/2000]: 241–275.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 275.

ЂОКИЋ,Небојша
Са ве знич ка по моћ тех нич кој мо дер ни за ци ји срп ске вој ске 1915. го ди не 
– На о ру жа ње коп не не вој ске и рат не мор на ри це –

Прилозииграђа. – [55/1997]: 183–196.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 196.

Бор бе на Са ви и Ду на ву то ком Пр вог срп ског устан ка
Чланциирасправе. – [69–70/2004]: 49–60.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 60.

ЂУРЂЕВ,Бранислав
„Азиј ски на чин про из вод ње” и не(раз ви так) ка пи та ли зма у Ки ни

Методологијаитеорија. – [27/1983]: 185–202.

ЂУРИЋ,Ђорђе
Вла ди мир Сто јан че вић, Ср би и Ар ба на си 1804–1912, Про ме теј, Но ви 
Сад 1994, 333 стр.

Прилозииграђа. – [53/1996]: 229–231.
Вла ди мир Сто јан че вић, Ср би и Бу га ри, 1804–1878, Про ме теј, Но ви Сад 
1995, 359 стр.

Приказиибелешке. – [54/1996]: 236–238.
Пе тр Пе тро вич Чер ка сов, Дми трий Вик то ро вич Чер ни шев ский, История
императорской Рос сии, ОтПётраВеликого до Ни ко лая II, Ме жду на-
род ние от но ше ния, Мо сква 1994, 448 стр.

Приказиибелешке. – [55/1997]: 206–209.
Ди митър Дран дийски, Априлскотовъстание1876впресатанаАвстро-
-Унгария, На род на та би бли о те ка Св. Ки рил и Ме то дий, Со фия 1996; 634 
стр. 

Приказиибелешке. – [56/1997]: 250–252.
Јев ге ниј Вик то ро вич Тар ле (1875–1955), по во дом из ла ска књи ге Б. С. Ка-
га но ви ча: ЕвгенийВикторовичТарлеиПетербургскаяшколаисториков

Историографија. – [58/1998]: 247–259.
О срп ским сту ден ти ма у Ци ри ху 70-их го ди на XIX ве ка пре ма се ћа њи ма 
јед ног од њих

Прилозииграђа. – [61–62/2000]: 195–199.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 199.

Спољ на по ли ти ка вла де са мо стал них ра ди ка ла 1905. го ди не
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Чланциирасправе. – [63–64/2001]: 83–110.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 110.

По ли тич ка де лат ност Јо ва на Жу јо ви ћа за вре ме осло бо ди лач ких ра то ва 
1912–1918. При лог про у ча ва њу исто ри је срп ске на уч не ели те

Чланциирасправе. – [65–66/2002]: 69–101.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 100–101.

Ка рак те ри стич ни срп ски ин те лек ту а лац из ме ђу два кра ља и две кра-
љи це из ди на сти је Обре но вић

Научнискупови. – [77–78/2008]: 215–224.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 223–224.

ЂУРОВИЋ,Смиљана
Др Ни ко ла Га ће ша, Аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја у Ба на ту 1919–1941. 
Ин сти тут за из у ча ва ње исто ри је Вој во ди не – Ма ти ца срп ска – Оде ље ње 
за дру штве не на у ке, Но ви Сад 1972, стр. 420. 

Приказиибелешке. – [7/1973]: 215–218.
Бра ни слав Ђур ђев, Раз ви так чо ве чан ства и дру штво, Фи ло зоф ски фа-
кул тет у Но вом Са ду, ОО УР Ин сти тут за исто ри ју, Но ви Сад 1980, стр. 356.

Приказиибелешке. – [26/1982]: 235–238.
При ло зи за исто ри ју бан кар ства у Вој во ди ни, Но ви Сад 1998; 233 стр.

Приказиибелешке. – [59–60/1999]: 257–260.

ЕКМЕЧИЋ,Милорад
Не ко ли ко уло ма ка о ру ској по ли ти ци пре ма Ју жним Сло ве ни ма у ври-
је ме ре во лу ци је 1848. го ди не

Чланциирасправе. – [26/1982]: 31–62.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 61–62.

Ру си ја и на род ни по кре ти Бал ка на 1848. го ди не
Чланциирасправе. – [32/1985]: 7–50.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 48–50.

На род ни по кре ти као фак тор у од но си ма ве ли ких си ла на Бал ка ну 
1848–1849.

Чланциирасправе. – [43/1991]: 25–42.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 42.

До зре ва ње иде је о срп ској на ци о нал ној др жа ви го ди не 1806.
Чланциирасправе. – [57/1998]: 65–86.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 85–86.

Бал кан ска по ли ти ка Ау стро-Угар ске по сле Бер лин ског кон гре са
Научнискупови. – [75–76/2007]: 143–156.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 156.

ЕРЦЕГ,Иван
Il pro ble ma sto ri co dei sa la ri, Ri vi sta sto ri ca ita li a na, fa sci co lo II, Na po li 1966.

Прикази. – [6/1972]: 205–206.
Wil li A. Bo elc ke, Ver fa sun gswan del und Wirtschaftsstruk tur. Die mit te lal ter liche 
und ne u ze i tlic he Ter ri to ri al geschic hte ost mit tel de utscher Adel she rrschaf ten 
als Be i spiel, Würzburg 1969, str. 614.
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Прикази. – [7/1973]: 200–201.
Vi eh wirtschaft und Hir ten kul tur, Akadémi ai Kiadó, Bu da pest 1969, str. 903.

Прикази. – [7/1973]: 202–205.

ЖЕЉСКИ,Реља
Френ клин Л. Форд, Евро па у до ба ре во лу ци ја 1780–1830, Clio, Бе о град 
2005, стр. 514.

Приказиибелешке. – [73/2006]: 242–245.

ЖИВАНОВ,Сава
Осно ви спољ не по ли ти ке Ру си је кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка

Чланциирасправе. – [71–72/2005]: 59–99.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 98–99.

Ру си ја у ме ђу на род ним кри за ма (1908–1914)
Чланциирасправе. – [73/2006]: 89–139.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 138–139.

ЖИВКОВИЋ,Душан
Раз ви так на род не вла сти од пр вих НОО до на ци о нал ног ко ми те та осло-
бо ђе ња Ју го сла ви је (1941–1943)

Чланциирасправе. – [5/1972]: 84–107.
Ре зи ме на ру ском је зи ку: 106–107.

ЖИВКОВИЋ,Тибор
Од но си Ава ра и по ду нав ских Сло ве на 579–626. го ди не

Чланциирасправе. – [56/1997]: 7–18.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 18.

Сло ве ни Пе ло по не за у „Жи ти ју Ни ко на Ме та но и та”
Чланциирасправе. – [61–62/2000]: 9–26.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 26.

О се вер ним гра ни ца ма Ср би је у ра ном сред њем ве ку
Чланциирасправе. – [63–64/2001]: 7–17.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 17.

Си но ви За ви ди ни
Чланциирасправе. – [73/2006]: 7–25.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 24–25.

ЖИВОЈИНОВИЋ,ДрагољубР.
Бен џа мин Ди зра е ли и ју жно сло вен ски на ро ди у вре ме Ве ли ке ис точ не 
кри зе 1875–1878.

Чланциирасправе. – [14/1976]: 59–97. 
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 96–97.

Ус по ста вља ње ди пло мат ских и тр го вин ских од но са из ме ђу САД и Ср бије 
1878–1881.

Чланциирасправе. – [25/1982]: 31–49.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 48–49.
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Ју го сло вен ске зе мље у по ли ти ци Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва до 
1918. го ди не

Чланциирасправе. – [29/1984]: 49–68.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 67–68.

Ве ли ка Бри та ни ја и Да нун цио у Ри је ци 1919.
Чланциирасправе. – [30/1984]: 43–58.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 57–58.

ЖИВОТИЋ,Александар
Ју го сло вен ско-е ги пат ски од но си 1922–1941.

Чланциирасправе. – [74/2006]: 49–70.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 69–70.

Ју го сла ви ја, ве ли ке си ле и ма ке дон ско пи та ње (1944–1947)
Чланциирасправе. – [85/2012]: 113–130.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 130.

Сло бо дан Се ли нић, Пар ти ја и ди пло ма ти ја у Ју го сла ви ји 1945–1952, 
Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је, Бе о град 2013.

Прикази ибелешке. – [85/2012]: 150–152.
Ни ки та Бон да рев, ЗагадкаТито. Мо сков ские годыИосипа Бро за (1935–
1937 гг.), Рос сийски й ин сти тут стра те ги че ских ис сле до ва ний, ФИВ, 
Мо сква 2012.

Приказиибелешке. – [86/2012]: 85–86.
Хр ват ско до мо бран ство у Ср би ји 1914.

Чланциирасправе. – [91/2015]: 39–56.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 56.

Срп ски вој ни гу би ци 1914. При лог ис тра жи ва њу7

Грађа. – [99/2019]: 85–105.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 105.

ЖУТИЋ,Никола
Со кол Кра ље ви не Ју го сла ви је и Ри мо ка то лич ка цр ква (1929–1934)

Чланциирасправе. – [42/1990]: 57–86.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 86.

ЗАЈЦЕВ,В.В.
Ру си ја и Ср би ја у вре ме на ме сни штва и ра ди кал ских вла да 1889–1892.

Чланциирасправе. – [33/1986]: 39–85.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 84–85.

ЗЕЛЕНОВИЋ,Јелена
Ћу та њу је до шао крај [Гор да на Сто ја ко вић, Сав ка Су бо тић (1834–1918). 
Же на ко ја ни је ни шта пре ћу та ла, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2018, 
261 стр.]

Приказиибелешке. – [99/2019]: 133–135.

7 Ко а у то ри: Мра о вић, Ма ри ја на и Ми ле тић, Мар ко.
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ЗИРОЈЕВИЋ,Олга
Управ на по де ла да на шње Вој во ди не и Сла во ни је у вре ме Ту ра ка

Чланциирасправе. – [1/1970]: 11–26.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 25–26.

Ömer Bar kan, Edir ne Askerî Kas sa mi ʼna Âit Te re ke Def ter le ri (1545–1659), 
Tűrk Ta rih Ku ru mi, Bel ge ler, Tűrk Ta rih Bel ge le ri Der gi si, Cilt III, Sayi 5–6, 
1966, An ka ra 1968, 479.

Критике,оценеиприкази. – [1/1970]: 145–149.
Сме де рев ски сан џак бег Али-бег Ми ха ло глу

Чланциирасправе. – [3/1971]: 9–27.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 26–27.

Cen giz Or hon lu, Osman li ta ri hi ne áid bel ge ler tel hi sler (1597–1607), Is tan-
bul Üni ver si te si Ede biyat Facűlte si Yayin la ri No: 1511. XXIX + 149 (с 15 
фак си ми ла), Is tan bul 1970. 

Белешке. – [4/1971]: 215.
Ka nu ni De vri Bu din Ta hrir Def te ri (1546–1562), izd. Dr. Gyula Kaldy-Nagy, 
An ka ra Uni ver si te si Dil ve Ta rih-Coğ rafya Fakűlte si Yayin la ri: 177, An ka ra 
1971, str. 374.

Прикази. – [7/1973]: 200.
Турска утврђена места на подручју данашње Војводине, Славоније и 
Барање

Прилозииграђа. – [14/1976]: 99–143.
“Il fa mo so pon te d’Es sek”

Прилозииграђа. – [35/1987]: 83–90.
Die Ste u er kon skrip tion des Sandschaks Stuhlwe is sen burg aus den Ja hren 
1563 bis 1565, un ter Mit wir kung von Is tvan Hunyadi, be ar be i tet von Jo sef 
Ma tuz, A székesféhervári szandzsák 1563–1565, evi adoösszeírása, Hunyadi 
István közreműködésével közzétes zi Ma tuz Jósef, Islam wis sen scha ftlic he 
Qu el len und Tex te aus de utschen Bi bli ot he ken, Band 3, he ra us ge ge ben von 
Kla us Schwarz, Ver lag aku, Bam berg 1986, стр. 395 (с фак си ми ли ма и 
кар та ма).

Приказиибелешке. – [35/1987]: 211–212.
Bet we en the Da nu be and the Ca u ca sus, A Col lec tion of Pa pers Con cer ning 
Ori en tal So ur ces on the Hi story of the Pe o ples of Cen tral and So uth-Ea stern 
Eu ro pe, Aca demy of Sci en ces of the U. S. S. R. In sti tu te for Ori en tal Stu di es 
Hun ga rian Aca demy of Sci en ces Re se arch Gro up for Al ta i stic Stu di es, Edi ted 
by György Ka ra, Aka de mi ai Kiadó Bu da pest 1987, стр. 373.

Приказиибелешке. – [37/1988]: 201–202.
Је дан при мер (не)по у зда но сти на род не тра ди ци је

Прилозииграђа. – [43/1991]: 129–130.
Је дан при лог исто ри ји га ли пољ ских Ср ба по во дом сту ди је: Fe ri dun M. 
Eme cen, Asir baš la rin da bir göčün ta rih če si Ge li bo luʼ da Si rem sürgünle ri, 
Osman li Araš tir ma la ri X, The Jo ur nal of Ot to man Stu di es, Is tan bul 1990, 
161–179. (Фе ри дун М. Еме џен, Крат ка исто ри ја јед ног пре се ље ња с по-
чет ка XVI ве ка, про те ри ва ње Сре ма ца на Га ли по ље).

Приказииграђа. – [44/1991]: 203–204.
Цар ски по се ди у Сре му у вре ме тур ске вла сти
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Прилозииграђа. – [45/1992]: 71–77.
Нај ра ни ји тур ски по пис Ти те ла

Прилозииграђа. – [47–48/1993]: 133–135.
Ри бо лов на сред њем Ду на ву (XVI и XVII век)

Прилозииграђа. – [49/1994]: 111–120.
Тур ске ве сти о Ра ва ни ци до кра ја XVI ве ка

Чланциирасправе. – [50/1994]: 99–110.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 108–109.

Бе чеј под Тур ци ма
Чланциирасправе. – [52/1995]: 41–53.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 53.

Крај тур ске вла да ви не у Пан че ву
Прилозииграђа. – [55/1997]: 121–125.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 125.

ЗЛАТКОВИЋ,Бранко
Уз бу дљи ва при по вест о сло је ви то сти ма ко сов ских ле ген ди (Не над Љу-
бин ко вић, Од Ко сов ске бит ке до ко сов ске ле ген де. Ма ти ца срп ска, Но ви 
Сад 2018, 182 стр.)

Приказиибелешке. – [98/2018]: 157–160.

ЗРНИЋ,Лазар
Срп ски учи тељ ски кон викт у Но вом Са ду 1890–1941.

Прилозииграђа. – [17/1978]: 111–131.

ИВАНИШЕВИЋ,Миливоје
Исто ри ја Ре пу бли ке Срп ске (Не над Кец ма но вић, Че до мир Ан тић: Исто
ри ја Ре пу бли ке Срп ске, Бе о град: Не дељ ник, 2016, 517 стр.). Осврт на 
по гла вље: „Гра ђан ски рат у БиХ”

Осврти. – [95/2017]: 85–96.

ИВАНОВ,АлександарД.
Вој во да Ми лош Бел му же вић у Шле ској

Чланциирасправе. – [94/2016]: 19–27.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 27.

Уби ство Дми тра Јак ши ћа у Сме де ре ву
Чланциирасправе. – [99/2019]: 7–19.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 19.

ИГЊАТОВИЋ,Ђорђе
Ве се лин Трайков, Ра ков ски и балканските на ро ди, Со фия 1971, стр. 504.

Прикази. – [5/1972]: 213–216.
Са рад ни ци и до пи сни ци Рад ни ка Све то за ра Мар ко ви ћа

Чланциирасправе. – [26/1982]: 63–100.
Ре зи ме на ру ском је зи ку: 100.

Оп ту жбе про тив Љу бе на Ка ра ве ло ва по сле уби ства кне за Ми ха и ла 
Обре но ви ћа 1868. го ди не
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Прилозииграђа. – [65–66/2002]: 249–261.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 261.

ИДВОРЕАНСТЕФАНОВИЋ,Братислава
Срп ска стра да ња у Ру му ни ји (Mi o drag Mi lin, Ţvet co Mi ha i lov, An drei 
Mi lin: Sârbii în Gol go ta Bǎ rǎ ga nu lui: noi con tri buţii. Ti mişoa ra: Mir ton; 
Uni u nii Sârbiilor din România, 2016 / Ми о драг Ми лин, Цвет ко Ми хај лов, 
Ан дреј Ми лин: Ср би у Ба ра ган ској гол го ти: но ви при ло зи. Те ми швар: 
Мир тон и Са вез Ср ба у Ру му ни ји, 2016, 432 стр.)

Приказиибелешке. – [94/2016]: 126–128.

ИЛИЈИН,ДушанМ.
Од штет на по ли ти ка Кра ље ви не СХС на Кон фе рен ци ји ми ра (ја ну ар– 
јун 1919)

Чланциирасправе. – [92/2015]: 61–76.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 76.

Еко ном ско-фи нан сиј ска по за ди на ју го сло вен ског не пот пи си ва ња Уго-
во ра о ми ру са Ау стри јом у сеп тем бру и но вем бру 1919.

Чланциирасправе. – [99/2019]: 73–84.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 84.

ИЛИЋ,Јелена Ви де ти: ИЛИЋМАНДИЋ,Јелена

ИЛИЋ,Снежана
Ри сто Ра ду ло вић као уред ник ли ста На род

Чланциирасправе. – [98/2018]: 81–89.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 88–89.

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

Чланциирасправе. – [100/2019]: 57–68.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 68.

ИЛИЋМАНДИЋ,Јелена
„Цр ква зва на ма на стир” Де ја но вац и пи та ње шко ло ва ња пра во слав не 
де це у Гра ди шкој ре ги мен ти по ло ви ном 18. ве ка

Чланциирасправе. – [88/2013]: 25–45.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 44–45.

На се ља ва ње по ти ских и по мо ри шких гра ни ча ра у Ба нат (1751–1753)
Чланциирасправе. – [89/2014]: 35–51.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 50–51.

Бо ја на Миљ ко вић Ка тић, По љо при вре да Кнежевинe Србијe (1834–1867), 
Бе о град: Исто риј ски ин сти тут, 2014, 382 стр.

Приказиибелешке. – [90/2014]: 126–129.
По сле ди це ра та и ку ге у Пан че вач ком ди стрик ту (1737–1739)

Чланциирасправе. – [92/2015]: 9–18.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 18.
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ИШТВАНИЋ,Живан
Гра ђа о срп ским тр гов ци ма и за на тли ја ма у Бе лој Цр кви у XIX ве ку8

Прилозииграђа. – [37/1988]: 107–112.
О пр вом бе ло цр кван ском срп ском не дељ ном ли сту

Прилозииграђа. – [38/1988]: 115–118.
Гра ђа о је вреј ским за на тли ја ма и тр гов ци ма у Бе лој Цр кви у XIX ве ку

Прилозииграђа. – [40/1989]: 115–126.
Гра ђа о срп ским тр гов ци ма и тр го ви на ма у Бе лој Цр кви у XIX ве ку

Прилозииграђа. – [41/1990]: 139–146.
Гра ђа о срп ским за на тли ја ма и ра ди о ни ца ма у Бе лој Цр кви у XIX ве ку

Прилозииграђа. – [42/1990]: 151–162.
Гра ђа о срп ским тр гов ци ма у Бе лој Цр кви с кра ја XVI II ве ка до 1860. 
го ди не

Прилозииграђа. – [45/1992]: 135–143.
Гра ђа о срп ским за на тли ја ма у Бе лој Цр кви од 1800. до 1865. го ди не

Прилозииграђа. – [46/1992]: 137–147.
Гра ђа о срп ским за на тли ја ма и тр гов ци ма у Бе лој Цр кви од 1918. до 1941. 
го ди не

Прилозииграђа. – [52/1995]: 125–137.
Или ја Сав ков: Исто ри ја апо те кар ства на тлу да на шње Вој во ди не, 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2014, 350 стр.

Осврти. – [91/2015]: 95–96.

ИШТВАНИЋ,Марјан
Гра ђа о срп ским тр гов ци ма и за на тли ја ма у Бе лој Цр кви у XIX ве ку9

Прилозииграђа. – [37/1988]: 107–112.

ЈАГОДИЋ,Милош
Срп ски сту ден ти у Па ри зу сре ди ном ше зде се тих го ди на 19. ве ка

Прилозииграђа. – [79–80/2009]: 175–182.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 182.

Алек сан дра Мар ко вић Но ва ков, Пра во слав на срп ска бо го сло ви ја у Призре
ну (1871–1890), Епар хи ја ни шка и Епар хи ја ра шко-при зрен ска, Ниш 2011.

Приказиибелешке. – [85/2012]: 146–147.
Би бли о те ка Ли це ја 1846. го ди не

Грађаиприлози. – [88/2013]: 101–140.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 140.

ЈАКШИЋ,Дејан
Нај ста ри ја ар хив ска гра ђа Ар хи ва Вој во ди не – уз бу дљив пут от кри ва ња 
до ку ме на та (Пут до ку мен та. Ме то де и ре зул та ти ис тра жи ва ња вре
ме на на стан ка нај ста ри јих ар хив ских до ку ме на та у Ар хи ву Вој во ди не, 
при ре ди ли Зо ран Сте ва но вић и Ве сна Ба шић, Ар хив Вој во ди не, Но ви 
Сад 2016, 202 стр.)

8 Ко а у тор: Мар јан Иштва нић
9 Ко а у тор: Жи ван Иштва нић
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Прикази. – [94/2016]: 123–125.
Но ва се ри ја све за ка ана ли тич ког ин вен та ра Ар хи ва Вој во ди не – Дру-
штво за Срп ско на род но по зо ри ште (Не над Пре до је вић, Дру штво за 
Срп ско на род но по зо ри ште – Но ви Сад (1861–1941), Ана ли тич ки ин вен-
тар, све ска 1, Ар хив Вој во ди не, Но ви Сад 2016, 440 стр.)

Приказиибелешке. – [96/2017]: 167–169.

ЈАКШИЋ,Иван
Отва ра ње срп ске учи тељ ске шко ле у Сен тан дре ји 1812. го ди не

Прилозииграђа. – [33/1986]: 113–121.

ЈАНКОВИЋ,Живорад
При ло зи исто риј ске са др жи не об ја вље ни у „Гла сни ку”, слу жбе ном ли-
сту Срп ске пра во слав не цр кве од 1945. до 1985. го ди не

Библиографија. – [43/1991]: 221–243.

ЈАНКОВИЋ,Марија
Јо ван ка Ка лић, Ср би у по зном сред њем ве ку, СА НУ, Бал ка но ло шки 
ин сти тут, По себ на из да ња 56, Бе о град 1994; 214 стр.

Приказиибелешке. – [53/1996]: 222–225.

ЈАЊУШИЋ,Галина
E. J. Hob sbawm, Do ba re vo lu ci je. Evro pa 1789–1848, Za greb 1987, 294 str.

Прилозииграђа. – [40/1989]: 213–216.

ЈЕЛИЋ,ДаркоБ.
О је ван ђе љи ма у Ири гу у вре ме ку ге 1795/96. го ди не10

Грађаиприлози. – [94/2016]: 91–113.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 112–113.

ЈЕРИЋ,Кристиан
На ци о нал но пи та ње на Угар ском са бо ру од 1861. до 1868. го ди не

Чланциирасправе. – [90/2014]: 71–99.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 99.

При лог ди пло мат ској де лат но сти Ива на Ива ни ћа у Бу дим пе шти
Чланциирасправе. – [97/2018]: 107–112.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 112.

ЈЕРКОВ,Добрила
Регистар. – [37/1988]: 219–234.
Регистар. – [38/1988]: 197–206.
Регистар. – [39/1989]: 213–223.
Регистар. – [40/1989]: 225–238.
Регистар. – [41/1990]: 235–246.
Регистар. – [42/1990]: 225–235.
Регистар. – [43/1991]: 245–257.

10 Ко а у то ри: Јо ван Мак си мо вић, Ве ра Нов ко вић, Бра ни слав Јо ви чић
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Регистар. – [44/1991]: 223–235.
Регистар. – [45/1992]: 249–266.
Регистар. – [46/1992]: 251–271.
Регистар. – [47–48/1993]: 211–221.
Регистар. – [49/1994]: 219–233.
Регистар. – [50/1994]: 251–266.
Регистар. – [51/1995]: 249–264.
Регистар. – [52/1995]: 225–246.
Регистар. – [53/1996]: 249–262.

ЈОВАНОВИЋ,ВладанЖ.
Кул тур но-про свет на ми си ја Ра до сла ва Гру ји ћа у Ско пљу 1920–1937.

Прилозииграђа. – [84/2012]: 143–154.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 154.

ЈОВАНОВИЋ,Владимир
Устав од „ко ри ца до ко ри ца” (не ки ма ње по зна ти де та љи око Уста ва из 
1888)

Прилозииграђа. – [56/1997]: 193–200.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 200.

Краљ Ми лан и бу гар ска кри за 1886–1887.
Прилозииграђа. – [57/1998]: 157–168.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 168.

ЈОВАНОВИЋ,Јован
Лав Ни ко ла је вич Тол стој о анек си ји Бо сне и Хер це го ви не 1908. го ди не

Прилозииграђа. – [43/1991]: 149–159.

ЈОВАНОВИЋ,Мирјана
Регистар. – [6/1972]: 227–242.
Регистар. – [7/1973]: 229–241.
Регистар. – [8/1973]: 228–241.
Регистар. – [9/1974]: 195–208.
Регистар. – [10/1974]: 227–244.
Регистар. – [11/1975]: 235–254.
Регистар. – [12/1975]: 249–262.
Регистар. – [13/1976]: 241–252.
Регистар. – [14/1976]: 235–248.
Регистар. – [15/1977]: 227–242.
Регистар. – [16/1977]: 247–261.
Регистар. – [17/1978]: 213–226.
Регистар. – [18/1978]: 219–232.
Регистар. – [19/1979]: 235–236.
Регистар. – [20/1979]: 245–258.
Регистар. – [21/1980]: 179–188.
Регистар. – [22/1980]: 193–204.
Регистар. – [23/1981]: 219–230.
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Регистар. – [24/1981]: 217–227.
Регистар. – [25/1982]: 211–222.
Регистар. – [26/1982]: 249–263.
Регистар. – [27/1983]: 227–238.
Регистар. – [28/1983]: 207–216.
Регистар. – [29/1984]: 203–218.
Регистар. – [30/1984]: 213–226.
Регистар. – [31/1985]: 193–207.
Регистар. – [32/1985]: 199–210.
Регистар. – [33/1986]: 209–223.
Регистар. – [34/1986]: 217–235.
Регистар. – [35/1987]: 223–240.
Регистар. – [36/1987]: 241–254.

ЈОВАНОВИЋ,Мирослав
Te mo ig na ges Fran ca is sur les Ser bes et la Ser bie 1912–1918. Фран цу зи о 
Ср би ма и Ср би ји 1912–1918: Из бор, увод ни тек сто ви, пре вод и ко мен тар 
Ми ха и ло Па вло вић: На род на књи га, Бе о град 1988; 389.

Приказиибелешке. – [39/1989]: 204–206.
Мир ја на Сте фа нов ски, Срп ска по ли тич ка еми гра ци ја о пре у ре ђе њу 
Ју го сла ви је 1941–1943; На род на књи га, Бе о град 1988; 337.

Приказиибелешке. – [39/1989]: 206–207.

ЈОВАНОВИЋ,Надежда
Са рад ња Дра го љу ба Јо ва но ви ћа са Ле то пи сом Ма ти це срп ске

Прилозииграђа. – [52/1995]: 139–153.
Гру па за со ци јал ну и кул тур ну ак ци ју

Прилозииграђа. – [53/1996]: 125–159.

ЈОВАНОВИЋЈАКШИЋ,Иванка
Из успо ме на Сто ја на Јак ши ћа

Прилозииграђа. – [23/1981]: 177–204.

ЈОВИН,Славко
Ути цај здрав стве них при ли ка на иш че зну ће срп ског жи вља у се лу Гло жану

Прилозииграђа. – [15/1977]: 161–165.
Џе лат ски так са то ри јум из 1772. го ди не

Прилозииграђа. – [20/1979]: 87–90.
Тра гом до ку ме на та из здрав ства 1789. го ди не

Прилозииграђа. – [27/1983]: 139–140.

ЈОВИЧИЋ,Бранислав
О је ван ђе љи ма у Ири гу у вре ме ку ге 1795/96. го ди не11

Грађаиприлози. – [94/2016]: 91–113.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 112–113.

11 Ко а у то ри: Јо ван Мак си мо вић, Дар ко Б. Је лић, Ве ра Нов ко вић
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ЈУДИН,Љубомирка Ви де ти: КРКЉУШ,Љубомирка

КАЛИЋ,Јованка
По да ци Абу Ха ми да о при ли ка ма у Ју жној Угар ској сре ди ном XII ве ка

Чланциирасправе. – [4/1971]: 25–37.
Ре зи ме на фран цу ском је зи ку: 36–37.

КАРАМАН,Игор
Со ци јал но-еко ном ске при ли ке у ју го сла вен ским зе мља ма Хаб сбур шке 
мо нар хи је у до ба ка сног фе у да ли зма (1650–1848)

Чланциирасправе. – [9/1974]: 7–29.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 28–29.

КАРАМИЈАЛКОВИЋ,Ненад
Хер ман Ав густ Мај нерт – док тор без гра ни ца

Чланциирасправе. – [92/2015]: 19–37.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 37.

КАСАШ,Александар
Dr Bog dan Kri zman, Vanj ska po li ti ka jugoslаvenske dr ža ve 1918–1941, Za greb 
1975, str. 199.

Приказиибелешке. – [15/1977]: 210–213.
Ме ђу на род ни на уч ни скуп: Кул тур нопо ли тич ки по кре ти на ро да Хаб
сбур ше Мо нар хи је у XIX ве ку

Скупови. – [16/1977]: 233–235.
Др Да ни ло Ке цић, Ре во лу ци о нар ни рад нич ки по крет у Зре ња ни ну 1918–
1941, том IV 1938–1941, Зре ња нин 1977, стр. 838.

Приказиибелешке. – [17/1978]: 205–207.
Др Да ни ло Ке цић, Син ди кал ни по крет др во дељ ских рад ни ка у Вој во ди ни 
1935–1941, Ар хив Вој во ди не Срем ски Кар лов ци, Фи ло зоф ски фа кул тет 
– ОО УР Ин сти тут за исто ри ју Но ви Сад и Му зеј со ци ја ли стич ке ре во-
лу ци је Вој во ди не Но ви Сад, Но ви Сад 1978, стр. 595.

Прикази. – [18/1978]: 183–185.
Др Ни ко ла По по вић, Ју го сло вен ски до бро вољ ци у Ру си ји 1914–1918, Бео-
град 1977, стр. 423.

Прикази. – [18/1978]: 185–187.
В. К. Вол ков, Mюнхен ский сговор и бал кан ские страны, Мо сква 1978, 
стр. 327.

Приказиибелешке. – [22/1980]: 179.
Гру па ау то ра, Ме ђу на род ни од но си и вањ ска по ли ти ка со ци ја ли стич ке 
Ју го сла ви је, Цен тар дру штве них дје лат но сти Са ве за со ци ја ли стич ке 
омла ди не Хр ват ске, За греб 1979, стр. 683.

Приказиибелешке. – [22/1980]: 180–182.
Са оп ште ња са на уч ног ску па: Ти то, рад нич ка кла са и син ди ка ти, Рад-
нич ка штам па, Бе о град 1979, стр. 606.

Скупови. – [22/1980]: 185–188.



112

Је дин стве ни син ди ка ти рад ни ка и на ме ште ни ка Вој во ди не од 1945. до 
1948. 

Чланциирасправе. – [23/1981]: 31–61.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 60–61.

Вељ ко Вла хо вић, Са бра ни ра до ви, том 1–7, Бе о град –Ти то град 1981. (стр. 
2169).

Приказиибелешке. – [25/1982]: 204–206.
Еко ном ске ме ре вој не упра ве за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу (17. ок то бар 1944 
– 15. фе бру ар 1945)

Прилозииграђа. – [27/1983]: 173–183.
Др Ду шан По пов, Срп ска штам па у Вој во ди ни 1918–1941, Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад 1983, стр. 519.

Приказиибелешке. – [30/1984]: 194–197.
Пр ве го ди не са мо у пра вља ња у Вој во ди ни

Чланциирасправе. – [38/1988]: 61–86.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 85–86.

О јед ном не у спе лом по ку ша ју спа ја ња Но вог Бе че ја и Вра ње ва из ме ђу 
два свет ска ра та (При лог исто ри ји ова два на се ља)

Приказиибелешке. – [39/1989]: 167–174.
Ме мо ран дум Ен дреа Бај чи-Жи лин ског упу ћен Ми кло шу Хор ти ју по-
во дом кр во про ли ћа у Бач кој 1942. го ди не

Прилозииграђа. – [46/1992]: 181–202.
Јед но све до чан ство о Април ском ра ту у Бач кој 1941. го ди не

Прилозииграђа. – [49/1994]: 171–177.
За пи си Ла за ра Дун ђер ског о свом жи во ту и сти ца њу по ро дич ног имет ка

Наративниизвори. – [51/1995]: 213–223.
По ли тич ки и еко ном ски жи вот Бе че ја 1944–1955. го ди не12

Чланциирасправе. – [52/1995]: 67–94.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 93–94.

Ко ме је Бог дан Дун ђер ски, ве ле по сед ник ста ро бе чеј ски и ср бо бран ски, 
оста вио сво је има ње?

Прилозииграђа. – [55/1997]: 169–182.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 181–182.

Сре тен Ву ко са вље вић о ре ше њу на ци о нал ног пи та ња у Бач кој по сле 
Дру гог свет ског ра та

Прилозииграђа. – [58/1998]: 219–223.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 223.

КАТИЋ,Срђан
Бит ке код Оси је ка и Хар ша ња 1687. го ди не

Прилозииграђа. – [49/1994]: 121–132.

КАШИЋ,ДушанЉ.
По сла ни ци на На род но-цр кве ном са бо ру 1749. у Кар лов ци ма

Прилозииграђа. – [2/1970]: 96–105.

12 Ко а у тор: Ран ко Кон чар
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КЕМЕЊ,ГаборГ.
Мо ти ви збли жа ва ња у исто ри ји ма ђар ско-ју жно сло вен ских ве за (1790–1914)

Чланциирасправе. – [6/1972]: 27–50.
Ре зи ме на ма ђар ском је зи ку: 50.

КЕЦИЋ,Данило
Же не Вој во ди не у рад нич ком и ре во лу ци о нар но-де мо крат ском по кре ту 
у пред ве чер је ре во лу ци је

Чланциирасправе. – [29/1984]: 81–115.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 115.

Ди пло мат ске ми си је Ми хај ла Пу пи на
Прилозииграђа. – [51/1995]: 127–136.

На ци о нал но-по ли тич ки рад Вељ ка Пе тро ви ћа за вре ме Пр вог свет ског 
ра та

Чланциирасправе. – [52/1995]: 55–65.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 64–65.

Ре кви ри ра ње зво на срп ских пра во слав них хра мо ва Те ми швар ске епар-
хи је 1916–1917.

Прилозииграђа. – [59–60/1999]: 173–191.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 191.

КЛЕУТ,Марија
Јед но све до че ње о го ди на ма 1848–1849.

Прилозииграђа. – [58/1998]: 139–143.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 143.

КЛИМЕК,Антонин
Че хо сло вач ка ин ду стри ја на о ру жа ња и Ју го сла ви ја из ме ђу два свет ска 
ра та

Чланциирасправе. – [27/1983]: 99–119.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 118–119.

КЉАИЋ,Лепосава
Ар хи ман дрит Сте фан Ил кић 1875–1963.

Прилозииграђа. – [69–70/2004]: 285–290.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 290.

КОВАЧЕВИЋ,ДушкоМ.
Ми ли ца Нин ко вић (1854–1881)

Прилозииграђа. – [29/1984]: 143–158.
Жи во та Ђор ђе вић, Чу курче сма 1862. – Сту ди ја о од ла ску Ту ра ка из 
Ср би је, Но лит, Бе о град 1983, стр. 316.

Приказиибелешке. – [29/1984]: 188–189.
На ци о нал ни и про све ти тељ ски рад Па вла Ар ши но ва (1855–1930)

Прилозииграђа. – [30/1984]: 159–174.
При ло зи за би о гра фи ју Је ле не Ил ке Мар ко вић, Пе тра и Ан ке Нин ко вић

Прилозииграђа. – [31/1985]: 81–87.
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Ђор ђе Ми кић, Ау строугар ска и Мла до тур ци 1908–1912, Ин сти тут за 
исто ри ју у Ба ња Лу ци, Ба ња Лу ка, 1983, стр. 346.

Приказиибелешке. – [31/1985]: 181–182.
Ру си ја и анек си о на кри за 1908–1909, До ку мен ти из со вјет ских ар хи ва, 
При ре дио Бран ко Па ви ће вић, из да вач Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и 
умјет но сти, Ти то град 1984, стр. 749.

Приказиибелешке. – [32/1985]: 192–193.
По ли тич ки и про све ти тељ ски рад Ва се Жив ко ви ћа (1819–1891)

Чланциирасправе. – [33/1986]: 7–38.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 38.

Мла ден Сте фа но вић, Збор Ди ми три ја Љо ти ћа 1934–1945; из да вач: На-
род на књи га, Бе о град 1984, стр. 360.

Приказиибелешке. – [34/1986]: 206–208.
Вла ди мир Сто јан че вић, Ср би ја и Бу гар ска од Сан сте фан ског ми ра до 
Бер лин ског кон гре са, Бе о град 1986, стр. 248.

Приказиибелешке. – [34/1986]: 213–214.
Хри шћан ска реч о ре ше њу Ис точ ног пи та ња од Ј[акова] И[гњато вића]13

Наративниизвори. – [36/1987]: 161–175.
Ја ков Иг ња то вић о Ис точ ном пи та њу 

Наративниизвори. – [36/1987]: 177–190.
Змај у Ис точ ној кри зи 1875–1878.14

Прилозииграђа. – [37/1988]: 99–106.
Све до че ње Ђу ре Ву ки че ви ћа о Ја ко ву Иг ња то ви ћу, Ма ђа ри ма и Хр ва-
ти ма у вре ме за се да ња Угар ског и Хр ват ског са бо ра 1861. го ди не

Прилозииграђа. – [39/1989]: 118–123.
Ја ков Иг ња то вић о срп ском би ћу Цр но го ра ца

Прилозииграђа. – [39/1989]: 125–127.
Став Ја ко ва Иг ња то ви ћа пре ма Ма ђа ри ма у угар ској др жа ви

Чланциирасправе. – [40/1989]: 25–44.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 44.

Од јек Ве ли ке се о бе Ср ба у де лу Ја ко ва Иг ња то ви ћа
Чланциирасправе. – [42/1990]: 19–26.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 26.

Епи скоп шу ма диј ски Са ва, Пи сма па три јар ха Ге ор ги ја Бран ко ви ћа, 
Кра гу је вац, 1994.

Приказиибелешке. – [52/1995]: 223–224. 

КОВАЧЕВИЋ,КаталинХ.15

КОВАЧЕК,Божидар
Ма са рик и Ма ти ца срп ска

Чланциирасправе(јубилеј). – [61–62/2000]: 103–108.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 108.

13 С не мач ког пре вео Стра хи ња К. Ко стић
14 Ко а у тор: Че до мир По пов
15 Ви де ти: Хе ге диш Ко ва че вић, Ка та лин
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КОВИЈАНИЋ,Ристо
Све то зар Ми ле тић на сту ди ја ма

Прилозииграђа. – [14/1976]: 153–157.

КОЛАКОВИЋ,Раденка
Ду шан ка Ди нић-Кне же вић, Ду бров ник и Угар ска у сред њем ве ку, Но ви 
Сад 1986, 245 стра на.

Приказиибелешке. – [39/1989]: 189–190.

КОЉАНИН,Драгица16

Љу бо мир Та бач ки, Ки кин да у на род но о сло бо ди лач ком ра ту и ре во лу цији, 
Ин сти тут за исто ри ју, Еди ци ја „Вој во ди на у бор би”, Но ви Сад 1982, 
стр. 555.

Приказиибелешке. – [27/1983]: 219–220.
Мир ја на Сте фа нов ски, Срп ска по ли тич ка еми гра ци ја о пре у ре ђе њу 
Ју го сла ви је 1941–1943, На род на књи га, Бе о град, 1988, 337.

Приказиибелешке. – [42/1990]: 213–216.
Ме мо а ри па три јар ха срп ског Га ври ла, Сфа и рос, Бе о град, 1990, стр. 390.

Приказиибелешке. – [44/1991]: 214–216. 
Ге но цид над Ср би ма у Дру гом свет ском ра ту

Научнискупови. – [44/1991]: 219–221.
Зво ни мир Го лу бо вић, Ра ци ја у ју жној Бач кој 1942. го ди не, Исто риј ски 
му зеј Вој во ди не, Но ви Сад, 1992, стр. 357.

Приказиибелешке. – [46/1992]: 247–249.
При са је ди ње ње Вој во ди не Кра ље ви ни Ср би ји 1918, збор ник, Но ви Сад, 
Му зеј Вој во ди не, Ин сти тут за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та, 1993, 
272 стр.

Приказиибелешке. – [50/1994]: 242–244.

КОМАР,ГоранЖ.
Да ли су то паљ ски Жив ко ви ћи при па да ли ро ду Вла ди сла ви ћа?

Прилозииграђа. – [74/2006]: 79–87.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 87.

Са вин ски ар хи ман дрит Ле он ти је (Авра мо вић)
Прилозииграђа. – [75–76/2007]: 113–120.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 120.

Бо ке шки и дал ма тин ски ис по вјед ник пра во сла вља про то син ђел Ки рил 
Цвјет ко вић (1791–1857)

Прилозииграђа. – [77–78/2008]: 69–75.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 75.

При ло зи би о гра фи ји ви со ко пре о све ће ног ми тро по ли та Сте фа на Љу би-
бра ти ћа

Прилозииграђа. – [79–80/2009]: 97–121.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 121.

Вла ди ка Са ва ти је Љу би бра тић Ру ђић – при ло зи би о гра фи ји –

16 ГА ЛИЋ, Дра ги ца
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Чланциирасправе. – [82/2010]: 23–57.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 57.

Ма на стир Ро жде ства Пре све те Бо го ро ди це (Пот пла ни на) у Ра ти ше ви-
ни код Хер цег Но вог

Чланциирасправе. – [84/2012]: 47–62.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 62.

КОМАТИНА,Ивана
Ана Дан до ло – пр ва срп ска кра љи ца?

Чланциирасправе. – [89/2014]: 7–22.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 22.

КОНДРАТЈЕВА,ВeраНиколајевна
Још јед ном о ау то ру про кла ма ци је од 1. ма ја 1872. го ди не 

Прилозииграђа. – [3/1971]: 124–126.

КОНЧАР,Ранко
Не ки ме то до ло шки про бле ми у про у ча ва њу на ци о нал ног пи та ња у НОБ-у 
Вој во ди не

Саопштењасанаучнихскупова. – [2/1970]: 161–164.
Ује ди ње на омла ди на срп ска – Збор ник ра до ва. Ма ти ца срп ска – Исто-
риј ски ин сти тут, Бе о град – Но ви Сад 1968, 62.

Белешке. – [2/1970]: 191–192.
Hr vo je Mat ko vić, Sve to zar Pri bi će vić i Sa mo stal na de mo krat ska stran ka do 
še sto ja nu ar ske dik ta tu re, In sti tut za hr vat sku po vi jest, Za greb 1972, str. 270.

Прикази. – [7/1973]: 213–215.
Но во сад ска ре зо лу ци ја из 1932. го ди не

Прилозииграђа. – [8/1973]: 131–148.
Фор ми ра ње По кра јин ског на род но о сло бо ди лач ког од бо ра Вој во ди не 1943.

Чланциирасправе. – [19/1979]: 49–60.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 60.

При лог пи та њу кон цеп ци је КПЈ пре ма дру штве но-еко ном ском раз во ју 
Ју го сла ви је у пе ри о ду „ре во лу ци о нар ног ета ти зма”

Чланциирасправе. – [21/1980]: 69–77.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 77.

На род но о сло бо ди лач ка бор ба као оквир и об лик со ци ја ли стич ке ре во-
лу ци је у Ју го сла ви ји

Чланциирасправе. – [23/1981]: 7–16.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 16.

Исто ри ја Са ве за ко му ни ста Ју го сла ви је, ко лек тив ау то ра, Из да вач ки 
цен тар Ко му нист (На род на књи га), Рад, Бе о град, 1985, 483. 

Приказиибелешке. – [34/1986]: 215–216.
Спо ра зум Цвет ко вић –Ма чек и Вој во ди на

Чланциирасправе. – [44/1991]: 65–92.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 92.

Је дан по глед Дра го љу ба Јо ва но ви ћа на ју го сло вен ско на ци о нал но пи-
та ње
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Историографија. – [50/1994]: 205–228.
Дра го љуб Јо ва но вић о Ју го сла ви ји и Бал кан ској фе де ра ци ји

Прилозииграђа. – [51/1995]: 91–126.
По ли тич ки и еко ном ски жи вот Бе че ја 1944–1955. го ди не17

Чланциирасправе. – [52/1995]: 67–94.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 93–94.

Не ко ли ко за па жа ња о ка рак те ру ра та у Ју го сла ви ји 1941–1945.
Чланциирасправе. – [53/1996]: 79–85.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 85.

Сре тен Ву ко са вље вић о др жав но прав ним про бле ми ма Ју го сла ви је 1946. 
го ди не

Чланциирасправе. – [55/1997]: 111–120.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 120.

КОЊЕВИЋ,Миле
Не ки по да ци о удје лу Ср ба у укуп ној на ци о нал ној струк ту ри Хр ват ске

Прилози. – [4/1971]: 165–176.
Мје сто и уло га „Хр ват ске пра во слав не цр кве” у уста шкој по ли ти ци 
пре ма Ср би ма

Прилозииграђа. – [7/1973]: 180–189.
Са мо стал на де мо крат ска стран ка и спо ра зум од 8. ок то бра 1937. го ди не

Чланциирасправе. – [8/1973]: 30–50.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 50.

Са мо стал на де мо крат ска стран ка и спо ра зум Цвет ко вић –Ма чек
Чланциирасправе. – [10/1974]: 7–54.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 52–54.

Кон сти ту и са ње је дин стве них син ди ка та Вој во ди не 1945.
Безкатегорије. – [16/1977]: 25–35.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 35.

КОРОКНАИ,Акош
Nagy István, A Magyar Ka ma ra 1686 – 1848, Akadémi ai Kiadó, Bu da pest 
1971, стр. 374.18 

Прикази. – [10/1974]: 197–201.
Kállay István, Sza bad királyi városok gazdálkodása Mária Terézia korában.19 
(При вре ђи ва ње сло бод них и кра љев ских гра до ва за вре ме вла да ви не 
Ма ри је Те ре зи је), Bu da pest 1972. 

Прикази. – [10/1974]: 201–205.

КОСИЋ,Василије
Ко му ни стич ка де лат ност у Ре ал ној гим на зи ји у Ве ли кој Ки кин ди 

Прилозииграђа. – [6/1972]: 177–182.

17 Ко а у тор: Алек сан дар Ка саш
18 Са ма ђар ског пре вео: Та ди ја Гро син гер
19 Пре ве ла Ка та лин Сто ја но вић-Ка ић
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КОСТИЋ,Јагода
Dr Ko sta Mi lu ti no vić, Štrosmаjer i ju go slo ven sko pi ta nje, In sti tut za iz u ča-
va nje isto ri je Voj vo di ne, No vi Sad 1976, str. 281.

Приказиибелешке. – [15/1977]: 207.
Ис тра жи ва ња IV, из да ње Ин сти ту та за из у ча ва ње исто ри је Вој во ди не, 
Но ви Сад 1975, стр. 415.

Часописи. – [15/1977]: 224–225.
Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, књи га XVI II/1, XVI II/2 
(1975)

Часописи. – [15/1977]: 225–226.

КОСТИЋ,МиланП.
Из Пр вог свет ског ра та, 1914–1918.

Чланциирасправе. – [51/1995]: 143–181.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 180–181.

КОСТИЋ,Мита
Срп ски сту ден ти на уни вер зи те ти ма у Ха леу, Лај пци гу и Ге тин ге ну у 
XVI II сто ле ћу20,21

Чланциирасправе. – [44/1991]: 19–38.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 38.

КОСТИЋ,Надежда
На се ља ва ње Ни шли ја и То пли ча на у Срем ским Кар лов ци ма у 18. ве ку

Прилозииграђа. – [65–66/2002]: 173–179.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 179.

КОСТИЋ,СтрахињаК.
Ју го сло ве ни у Вин те ро вом при ка зу раз во ја сло бод не ми сли у Ду нав ској 
Мо нар хи ји

Прикази. – [9/1974]: 175–184.

КОСТЈАШОВ,ЈуријВ.
Па вле Ју ли нац у ру ској слу жби

Прилозииграђа. – [50/1994]: 147–156.
Ру ски по сла ник у Бе чу Хер ман Кар ло Кај зер линг и Ср би

Чланциирасправе. – [56/1997]: 59–71.
Ре зи ме на ру ском је зи ку: 70–71.

Но ва све до че ња о жи во ту Јо ва на Ба ле ви ћа
Прилозииграђа. – [57/1997]: 117–123.
Ре зи ме на ру ском је зи ку: 123.

20 Пре вео с не мач ког То ми слав Бе кић.
21 Рад је об ја вљен у не мач ком ча со пи су Südost de utsche For schun gen (München), Bd. III, 

heft 2, 1–24. под на сло вом “Ser bische Stu den ten an den Universitätten Hal le, Le ip zig und Göttingen 
im 18. Ja hr hun dert”.
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КРАЈЧОВИЧ,Милан
Сло вач ки по ли ти чар Ми лан Хо џа у по ли тич кој исто ри ји Вој во ди не 
по чет ком XX ве ка

Чланциирасправе. – [6/1972]: 51–83.
Ре зи ме на сло вач ком је зи ку: 82–83.

Сло ва ци у по ли тич ком раз вит ку Тро јед не Кра ље ви не у дру гој по ло ви ни 
XIX ве ка

Прилозииграђа. – [14/1976]: 193–212.
Сло вач ко-ју го сло вен ски од но си у то ку Пр вог свет ског ра та 1914–1918.

Прилозииграђа. – [25/1982]: 133–152.
Про грам ме мо ран ду ма Сло ва ка из 1861. го ди не (Сло вач ко-ју го сло вен ски 
од но си у 60-тим го ди на ма XIX ве ка)22

Прилозииграђа. – [39/1989]: 129–148.
Срп ско-сло вач ки од но си у Ре во лу ци ји 1848–1849.

Чланциирасправе. – [59–60/1999]: 7–16.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 16.

КРАЉ,Марија
О по сле ди ца ма де фо ре ста ци је у дру гој по ло ви ни XIX ве ка

Чланциирасправе. – [100/2019]: 43–55.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 54–55.

КРЕСТИЋ,ВасилијеЂ.
Wac law Fel czak, Ugod ba we gi er skochor vac ka 1868 ro ku, Wroc law –War sza wa 
 –Kra kow 1969, стр. 240.

Критике,оценеиприкази. – [1/1970]: 154–157.
Un garn – Ja hr buch, Ze itschrift für Kun de Un garns und ver wand te Ge bi e te, 
Band 1, Ma inz 1969, 240.

Часописи. – [3/1971]: 200–201.
О су ко бу Све то за ра Ми ле ти ћа са Ни ком Мак си мо ви ћем из 1873. го ди не

Прилози. – [4/1971]: 143–150.
So nja Jor dan, Die Ka i ser lic he Wirtschaftspo li tik im Ba nat im 18. Ja hr hun dert, 
Ver lag R. Ol den burg, München 1967, стр. 212. 

Белешке. – [4/1971]: 216.
За пле ње но пи смо Светoзара Ми ле ти ћа упу ће но Ла зи Ко сти ћу

Прилозииграђа. – [7/1973]: 140–142.
Но ви по да ци о Све то за ру Ми ле ти ћу из 1857. го ди не

Прилозииграђа. – [10/1974]: 125–130.
Ср би у Вој во ди ни за вре ме Ба хо ва ап со лу ти зма (1849–1860)

Чланциирасправе. – [13/1976]: 53–69.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 68–69.

Ми ле ти ћев по зив срп ској омла ди ни да се оку пи око Сла вјан ке
Прилозииграђа. – [13/1976]: 153–155.

О Ђор ђу Стра ти ми ро ви ћу и ње го вом по ли тич ком про гра му из 1872. 
го ди не

22 Пре вод са сло вач ког: Јо зеф Ва ли хо ра.
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Чланциирасправе. – [18/1978]: 31–49.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 48–49.

Управ ном од бо ру Ма ти це срп ске
Изјава. – [18/1978]: 233.

Но ва гра ђа о Блгар ској днев ни ци
Прилозииграђа. – [20/1979]: 123–130.

О суб вен ци о ни са ним ли сто ви ма Вој во ди не на не мач ком и ма ђар ском 
је зи ку (1867–1914)

Чланциирасправе. – [21/1980]: 7–39.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 38–39.

Дру штво срп ског на прет ка
Прилозииграђа. – [22/1980]: 151–164.

Из исто ри је срп ско-хр ват ских од но са
Прилозииграђа. – [29/1984]: 133–141.

О Ми ха и лу По лит-Де сан чи ћу и ис точ ном пи та њу
Наративниизвори. – [33/1986]: 173–186.

Horst Ha sel ste i ner, Jo seph II. und die Ko mi ta te Un garns. He rrscher recht und 
ständischer Kon sti tu ti o na li smus, Wi en–Köln–Graz 1983, 301.

Приказиибелешке. – [33/1986]: 198–199.
Змај и Хр ва ти

Чланциирасправе. – [36/1987]: 27–55.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 54–55.

„Ја ко срп ство – ја ка Ју го сла ви ја”, из бор чла на ка из Срп ског гла са, ор-
га на Срп ског кул тур ног клу ба. За штам пу при ре дио Ми о драг Јо ви чић, 
На уч на књи га, Бе о град 1991, 200 стр.

Часописи. – [45/1992]: 219–221.
In me mo ri am: Др Фе дор Ни кић (Гр ге тег, 20. I 1894 – Бе о град, 9. VII 1989)

Историографија. – [46/1992]: 203–209.
Спи сак ра до ва Фе до ра Ни ки ћа 

Библиографија. –[46/1992]: 209–213.
Сом бор. Од сло ма ре во лу ци је 1849. до На год бе 1867. го ди не 

Чланциирасправе. – [47–48/1993]: 41–68.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 68.

Пи смо Ми те Кли ци на Ми ла ну Ђ. Ми ли ће ви ћу
Прилозииграђа. – [49/1994]: 149–154.

Че до мир По пов – Је ле на По пов, Ау то но ми ја Вој во ди не – Срп ско пи та ње, 
Срем ски Кар лов ци 1993, 80 стр.

Приказиибелешке. – [50/1994]: 234–238.
Др жав но и исто риј ско пра во Хр ват ске – основ су ко ба са Ср би ма

Чланциирасправе. – [51/995]: 7–20.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 19–20.

Јо ван Ра шко вић, Ду ша и сло бо да, „Сла ви ја”, Но ви Сад 1995; 366 стр.
Приказиибелешке. – [53/1996]: 239–243. 

Јо хан Хри сти фор ба рон Бар тен штајн, О ра се ја ном илир скорас ци јан ском 
на ро ду (1761), Гу тен бер го ва га лак си ја, Бе о град – Ва ље во 1995, за штам пу 
при ре дио Слав ко Га ври ло вић

Прикази ибелешке. – [54/1996]: 234–236.



121

Сло бо дан Јо ва но вић о Хр ва ти ма и срп ско-хр ват ским од но си ма
Чланциирасправе. – [56/1997]: 125–136.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 136.

То маш Га рик Ма са рик и Ср би
Чланциирасправе(јубилеј). – [61–62/2000]: 85–92.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 101–102.

Све то зар Ми ле тић, Са бра ни спи си, књ. I, II, III, Бе о град 1999–2002, 
За вод за из да ва ње уџ бе ни ка и на став на сред ства. За штам пу при ре ди ли 
ака де мик Ч. По пов и мр Д. Ми ка ви ца

Приказиибелешке. – [65–66/2002]: 330–331.
Краљ Ми лан и Јо сип Ју рај Штро сма јер

Научнискупови. – [75–76/2007]: 167–175.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 175.

При лог исто ри ји на стан ка ме мо а ра кра ља Пе тра II Ка ра ђор ђе ви ћа
Прилозииграђа. – [77–78/2008]: 157–164.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 163–164.

Дин ко Да ви дов, Гор ња зе мља. Спо ме ни ци на ро да срп ског. За вод за уџ бе-
ни ке, Бе о град 2008.

Приказиибелешке. – [79–80/2009]: 204–206.
Сми ља Авра мов, Ге но цид у Ју го сла ви ји 1941–1945, 1991..., књ. I, II, Ака-
де ми ја за ди пло мат ску без бед ност, Бе о град 2008.

Приказиибелешке. – [79–80/2009]: 221–223.
Два ре фе ра та о из бо ру про фе со ра исто ри је на Ве ли кој шко ли

Историографија. – [82/2010]: 155–168.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 168.

Од се ља че та и чо бан че та до углед ног исто ри ча ра. По во дом сто го ди шњи-
це ро ђе ња исто ри ча ра Је ре ми је Ми тро ви ћа

Историографија. – [83/2011]: 183–187.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 187.

Тр го вач ки про мет на ца ри нар ни ца ма из ме ђу Ср би је и Ау стро у гар ске 
1867. го ди не

Прилозииграђа. – [84/2012]: 135–142.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 142.

Не до зво љиви про пу сти у Срп ској исто ри ји Че до ми ра Ан ти ћа
Осврти. – [89/2014]: 105–106.

Два пи сма на ших исто ри ча ра
Грађа. – [99/2019]: 107–118.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 117–118.

КРЕСТИЋ,ПетарВ.
Пи сма о „ср пањ ским жр тва ма”

Прилозииграђа. – [39/1989]: 109–112.
Те о дор Па вло вић и ње го во до ба, Збор ник ра до ва, Но ви Сад 1988, стр. 
233.

Приказиибелешке. – [40/1989]: 219–220.
„Серб ске на род не но ви не” о Сте фа ну Се че њи ју 

Прилозииграђа. – [44/1991]: 111–116.
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Ва са Ка зи ми ро вић, Ни ко ла Па шић и ње го во до ба (1845–1926), I–II, Нова 
Евро па, Бе о град 1990.

Приказиибелешке. – [44/1991]: 217–218.
„Шва бе” или „Не мач ка ри” у Серб ским на род ним но ви на ма Те о до ра 
Па вло ви ћа

Чланциирасправе. – [49/1994]: 31–43.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 42–43.

Те о дор Па вло вић и Вук Ка ра џић о кул тур но-по ли тич ким зби ва њи ма 
че тр де се тих го ди на XIX ве ка

Чланциирасправе. – [50/1994]: 33–47.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 46–47.

Јо ван С. Ра дој чић, Ср би – Срп ска Кра ји на, Сла во ни ја, Дал ма ци ја, Хр ват
ска (Би о граф ски лек си кон), Бе о град 1994.

Приказиибелешке. – [52/1995]: 201–202.
Слав ко Га ври ло вић, Гра ђа за исто ри ју Вој не гра ни це у XVI II ве ку, књи га 
II, Бан ска кра ји на XVI I–X VI II век, Бе о град, 1997; 760 стр. 

Приказиибелешке. – [56/1997]: 243–244.
До бро твор ни рад срп ских же на кра јем XIX и по чет ком XX ве ка

Прилозииграђа. – [65–66/2002]: 271–278.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 277–278.

Алек сан дра Ву ле тић, По ро ди ца у Ср би ји сре ди ном 19. ве ка, Исто риј ски 
ин сти тут, Ј. П. „Слу жбе ни гла сник”, Бе о град 2002, стр. 221.

Прикази ибелешке. – [65–66/2002]: 329–330.
Те о дор Па вло вић, но ви нар и по ли ти чар – По во дом две сто го ди шњи це 
ро ђе ња

Чланциирасправе. – [67–68/2003]: 9–21.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 21.

По хва ла вр хов ног жу па на Бач ке, То рон та ла и Вр шач ког окру га Иси до ра 
Ни ко ли ћа Ср бо град ског из 1850. го ди не

Прилозииграђа. – [75–76/2007]: 127–134.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 134.

О по кре та њу Срп ског гла са, гла си ла Срп ске на род не стран ке у Дал мацији
Прилозииграђа. – [75–76/2007]: 135–141.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 141.

Пут у Ца ри град у сви ти кне за Ми ха и ла
Прилозииграђа. – [79–80/2009]: 157–173.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 173.

Успо ме не ка пе та на Ада ма Ко са ни ћа
Прилозииграђа. – [81/2010]: 99–112.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 112.

Те ста мент Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа
Грађаиприлози. – [87/2013]: 129–135.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 135.

Ми ра Ра до је вић, Ми лан Грол, Фи лип Ви шњић, Бе о град 2014, 347.
Приказиибелешке. – [89/2014]: 112–115.

Исто ри ја Ср ба у Тр сту (Кул ту ра Ср ба у Тр сту 1751–1914 = Cul tu ra dei 
Ser bi a Tri e ste 1751–1914 /при ре ди ли M. Пе ри шић и Ј. Ре љић; пре вод Ј. 
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Та на ско вић/; Ар хив Ср би је и Срп ска пра во слав на цр кве на оп шти на, 
Бе о град и Трст 2016, 481 стр.)

Прикази. – [95/2017]: 115–117.
Ми ни стар Ген чић о же нид би кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа

Чланциирасправе. – [98/2018]: 67–79.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 79.

КРЕШИЋ,Огњен
Хри шћа ни као све до ци чи на (şuhud ul-hal) на ка диј ским су до ви ма у 
Осман ском цар ству

Чланциирасправе. – [89/2014]: 23–34.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 34.

КРЖИШНИКБУКИЋ,Вера
По че ци се љач ког рад ног за дру гар ства у Бо сан ској Кра ји ни 1946–1947. 
го ди не

Чланциирасправе. – [39/1989]: 71–90.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 90.

КРИВОКАПИЋ,Гордана
D. Pa vli će vić, Na rod ni po kret 1883. u Hr vat skoj, Za greb 1980, str. 394.

Приказиибелешке. – [26/1982]: 246–248.

КРКЉУШ,Љубомирка
На уч ни скуп у по во ду 50го ди шњи це рас па да Ау строУгар ске мо нар хи је 
и ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве, За греб 1969, стр. 317.

Критике,оценеиприкази. – [1/1970]: 160–162.
Ра ди кал на и де мо крат ска штам па у Вој во ди ни о на ци о нал ном пи та њу 
(1919–1929)

Чланциирасправе. – [36/1987]: 57–89.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 88–89.

Сте фан Ра ди че вић: Ски ца за пор трет јед ног пи сца срп ских за ко на и 
уста ва.

Прилозииграђа. – [49/1994]: 137–147.
Ра дош Љу шић, Исто ри ја срп ске др жав но сти

Историографија. – [65–66/2002]: 287–290.
Прав на при ро да до ку ме на та од 1. де це мбра 1918. го ди не о ства ра њу Кра-
ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца

Чланциирасправе. – [69–70/2004]: 97–117.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 117.

Кнез Ми лан Обре но вић и Све то зар Ми ле тић
Научнискупови. – [75–76/2007]: 177–202.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 201–202.

О про гра му Са ве Те ке ли је за об но ву срп ске др жа ве
Чланциирасправе. – [81/2010]: 7–22.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 22.
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О пре во ди ма угар ског Ме нич ног за ко на, њи хо вим ау то ри ма и кри ти-
ча ри ма

Чланциирасправе. – [95/2017]: 15–38.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 37–38.

Прав ни тер ми ни у епи сто ла ри ма Алек си ја Ве зи ли ћа и Ата на си ја Стој-
ко ви ћа

Чланциирасправе. – [97/2018]: 69–82.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 81–82.

О прав ном по ло жа ју Ср ба у Ју жној Угар ској – ствар ност, же ље и кон тро-
вер зе

Чланциирасправе. – [98/2018]: 31–66.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 66.

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

Чланциирасправе. – [100/2019]: 25–41.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 41.

КРСТИЋ,Александар
Из исто ри је сред њо ве ков них на се ља ју го за пад ног Ба на та (15. век – прва 
по ло ви на 16. ве ка)

Чланциирасправе. – [73/2006]: 27–55.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 54–55.

КРЧМАР,Филип
Јо хан Ај ман, са вре ме ни из вор за из у ча ва ње јо зе фин ске ко ло ни за ци је 
Бач ке

Прилозииграђа. – [82/2010]: 137–144.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 144. 

Тра гом шпан ских ко ло ни ста у Ба на ту
Прилозии грађа. – [82/2010]: 145–154.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 154.

Karl Vo cel ka, Geschic hte Österreichs. Kul turge sellschaftpo li tik, Heyne, 
München 2009, 408.

Приказии белешке. – [82/2010]: 171–173.
Адам Ми лер – Гу тен брун и на ци о нал ни пре по род по ду нав ских Шва ба

Чланциирасправе. – [83/2011]: 45–63.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 63.

При лог би о гра фи ји гро фа Мер си ја
Прилозииграђа. – [83/2011]: 105–118.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 118.

КРШЕВ,Борис
Карл Ја сперс: Свет ска исто ри ја фи ло зо фи је – Књи жев на за јед ни ца 
Но вог Са да, Но ви Сад 1992.

Прикази ибелешке. – [49/1994]: 215–216.
Фер нан Бро дел: Спи си о исто ри ји, СКЗ, Бе о град 1992, 367 стр.

Прикази ибелешке. – [49/1994]: 216–218.
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При лог пи та њу од но са вој во ђан ских ра ди ка ла пре ма Ви дов дан ском 
уста ву

Прилозииграђа. – [50/1994]: 181–195.

КУЗМАНОВИЋ,Славко
О на ци о нал ном пре по ро ду бу ње вач ких Хр ва та

Прилозииграђа. – [20/1979]: 131–159.

КУЗМИЧОВА,ЉудмилаВасиљевна
На ста нак и раз вој ли бе ра ли зма у Ср би ји у дру гој по ло ви ни XIX ве ка23

Прилозииграђа. – [43/1991]: 135–147. 

КУНТИЋ,АлбаМ.
Је дан исто ри о граф ски про ма шај (Др Ан те Се ку лић, На род ни жи вот и 
оби ча ји бач ких Бу ње ва ца) изд. ЈА ЗУ, За греб 1986, стр. 474.

Приказиибелешке. – [38/1988]: 182–188.

ЛАЂЕВАЦ,Љиљана
Исто ри о граф ски ра до ви у Го ди шња ку Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом 
Са ду (1956–1969)

Часописи. – [3/1971]: 193–198.

ЛАЗИЋ,Душан
Ор га ни за ци ја по ли циј ско-оба ве штај не слу жбе „Не за ви сне Др жа ве Хр ват-
ске”. Рав на тељ ство за јав ни ред и су гур ност 

Прилозииграђа. – [6/1972]: 183–194.
Ор га ни за ци ја по ли циј ско-оба ве штај не слу жбе „Не за ви сне Др жа ве Хр ват-
ске” II. Уста шка над зор на слу жба.

Прилозииграђа. – [7/1973]: 143–179.
Ор га ни за ци ја по ли циј ско-оба ве штај не слу жбе „Не за ви сне Др жа ве Хр ват-
ске” III. Глав но рав на тељ ство за јав ни ред и си гур ност

Прилозииграђа. – [8/1973]: 149–173.
Ор га ни за ци ја по ли циј ско-оба ве штај не слу жбе „Не за ви сне Др жа ве Хр ват-
ске” IV. Оба вје штај на слу жба Глав ног рав на тељ ства за јав ни ред и си-
гур ност

Прилозииграђа. – [9/1974]: 130–164.
Ор га ни за ци ја по ли циј ско-оба ве штај не слу жбе „Не за ви сне Др жа ве Хр ват-
ске”. – Уред III – Уста шка од бра на

Прилозииграђа. – [10/1974]: 137–183.
Ор га ни за ци ја по ли циј ско-оба ве штај не слу жбе „Не за ви сне Др жа ве Хр ват-
ске” VI. Ло кал ни ор га ни ре дар стве не слу жбе

Прилозииграђа. – [11/1975]: 164–192.
Ор га ни за ци ја по ли циј ско-оба ве штај не слу жбе „Не за ви сне Др жа ве Хр ват-
ске” – Оба ве штај на слу жба ору жа них сна га НДХ

Прилозииграђа. – [12/1975]: 172–207.

23 С ру ског пре ве ла: Ва лен ти на Де вић Ро ма но ва
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Хр ват ска се љач ка стран ка у Сре му на скуп штин ским из бо ри ма (1918–
1941)

Прилозииграђа. – [16/1977]: 163–193.
Из бо ри за ло кал не ор га не вла сти у срем ском де лу Ба но ви не Хр ват ске 
(1939–1940)

Прилозииграђа. – [25/1982]: 153–176.
Но ви до ку мен ти о на стан ку и раз во ју на род не вла сти у Вој во ди ни

Прилозииграђа. – [33/1986]: 141–145.
Ути цај спо ра зу ма Цвет ко вић –Ма чек на ло кал не ор га не вла сти у Сре му

Прилозииграђа. – [36/1987]: 141–159.
Укљу чи ва ње чла но ва ХСС НОП-у Сре ма

Прилозииграђа. – [37/1988]: 133–172.

ЛАЗИЋСТОЈКОВИЋ,Драгана
Вој но-ад ми ни стра тив но уре ђе ње Сме де рев ског сан џа ка 1739–1788. (Ми-
ро слав Па вло вић, Сме де рев ски сан џак 1739–1788. Вој ноад ми ни стра
тив но уре ђе ње, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2017, 451 стр.)

Приказиибелешке. – [100/2019]: 147–150.

ЛАКИЋ,Зоран
Вла до Стру гар, Срп ство Јан ка Ву ко ти ћа и Ми тра Мар ти но ви ћа, Под-
го ри ца 2008.

Приказиибелешке. – [81/2010]: 137–139.

ЛАЛИЋ,Средоје
Ср би, штаб-офи ци ри и ге не ра ли у ру ској вој сци у XVI II ве ку

Прилозииграђа. – [63–64/2001]: 157–171.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 170–171.

Сер гиј И. Шев чен ко, Укра јин ска суд би на Но ве Ср би је – Исто риј ске 
ски це о про шло сти Ки ро во град ске обла сти – Ки ро во град ска област у 
укра јин ско-срп ским ве за ма 1752–2002, Ки ро во град (Укра ји на) 2004, 
164 стр.

Приказиибелешке. – [69–70/2004]: 338–340.
Во ло ди мир Мильчев и Ольга По сунько : Кан целярія Новосербського
корпусу (Во ло ди мир Миљ чев и Ољ га По суњ ко: Кан це ла ри ја Но во срп ског 
кор пу са). Еди ци ја „Из во ри за исто ри ју ју жне Укра ји не”, том 7, За по рож је, 
Укра ји на 2005, стр. 444.

Приказиибелешке. – [75–76/2007]: 237–238.

ЛАТИНОВИЋ,Горан
О хр ват ским уџ бе ни ци ма из исто ри је

Историографија. – [73/2006]: 211–236.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 236.

Трст у ју го сло вен ско-ита ли јан ским еко ном ским од но си ма из ме ђу два 
свјет ска ра та

Чланциирасправе. – [96/2017]: 109–122.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 122.
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ЛЕБЛ,Арпад
Срп ско-ру мун ска пар ла мен тар на са рад ња за вре ме вла да ви не Ко а ли ци је 
1906–1909.

Прилозииграђа. – [3/1971]: 127–146.
En dre Arató, Keleteurópa történe te a 19. század első felében Bu da pest, 
Akadémi ai Kiadó, 1971, str. 600.

Прикази. – [7/1973]: 208–209.

ЛЕМАЈИЋ,Ненад
Ру жа Ћук, Ср би ја и Ве не ци ја у XI II и XIV ве ку, Исто риј ски ин сти тут – 
Про све та, Бе о град, 1986, стр. 267.

Приказиибелешке. – [35/1987]: 209–211.
Мом чи ло Сто ја ко вић, Бра ни чев ски теф тер, По и ме нич ни по пис по кра
ји не Бра ни че во из 1467. го ди не, Бе о град 1987, стр. 305 + CXLVI та бли 
фак си ми ла

Приказиибелешке. – [38/1988]: 177.
Ко сов ска бит ка у исто ри о гра фи ји, Збор ник ра до ва, књ. 11, Исто риј ски 
ин сти тут, Бе о град, 1990.

Приказиибелешке. – [43/1991]: 205–207.
До ми ник Ман дић, Хр ва ти и Ср би два ста ра раз ли чи та на ро да, На-
клад ни за вод Ма ти це хр ват ске, За греб, 1990, стр. 320.

Приказиибелешке. – [43/1991]: 207–209.
Ср би у Сре му и њи хо ви пр ва ци од кра ја XV до кра ја XVI ве ка

Чланциирасправе. – [52/1995]: 7–19.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 19.

Си ма М. Ћир ко вић, Ра бот ни ци, вој ни ци, ду хов ни ци (Дру штва сред њо-
ве ков ног Бал ка на), Equ i li bri um, Бе о град, 1997.

Приказиибелешке. – [57/1998]: 223–227.

ЛИЛИЋ,Борислава
Срп ско-ру ска вој на са рад ња 1810–1811. у пре де лу Гур гу сов ца и Гор њег 
Ти мо ка

Прилозииграђа. – [61–62/2000]: 171–178.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 178.

Ми гра ци је из нео сло бо ђе них кра је ва Тур ске у Ка ра ђор ђе ву Ср би ју 
1804–1813. го ди не

Чланциирасправе. – [69–70/2004]: 61–76.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 75–76.

ЛУКИЋ,Александар
Ре пу бли кан ски по гле ди Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа

Чланциирасправе. – [86/2012]: 33–50.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 50.

ЉУШИЋ,Радош
На род не скуп шти не у Ср би ји за вре ме пр вог на ме сни штва 1839–1840. 
го ди не
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Чланциирасправе. – [22/1980]: 17–47.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 46–47.

На црт уста ва Ђор ђа Сто ја ко ви ћа за Кне же ви ну Ср би ју из 1860. го ди не
Прилозииграђа. – [26/1982]: 197–209.

Ди ми три је Да ви до вић – се кре тар кне за Ми ло ша Обре но ви ћа
Чланциирасправе. – [32/1985]: 51–69.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 69.

Дра го слав Јан ко вић, Срп ска др жа ва пр вог устан ка, Бе о град 1984, стр. 
290.

Приказиибелешке. – [32/1985]: 184–185. 
Ми лан Ра кић, Кон зул ска пи сма 1905–1911, Бе о град, Про све та, 1985, 409 
(при ре дио, по го вор и ко мен тар на пи сао Ан дреј Ми тро вић)

Приказиибелешке. – [33/1986]: 202–204.
Би о гра фи је о Или ји Га ра ша ни ну. По во дом књи ге Деј ви да Ме кен зи ја, 
Или ја Га ра ша нин – др жав ник и ди пло ма та, Бе о град 1987, стр. 540 (пре вео 
Кр ста Ра до вић)

Приказиибелешке. – [37/1988]: 208–211.

МАКСИМОВИЋ,Јован
О је ван ђе љи ма у Ири гу у вре ме ку ге 1795/96. го ди не24

Грађаиприлози. – [94/2016]: 91–113.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 112–113.

МАЛОВИЋ,Гојко
Оп ти ра ње и исе ља ва ње Ср ба из се ла Ло вре (Ма ђар ска) у Вој во ди ну 
1921–1924.

Чланциирасправе. – [63–64/2001]: 111–155.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 155.

МАМУЗИЋ,Илија
An dri ja Tor kvat Br lić i nje go vo „јugoslovinstvo”

Чланциирасправе. – [20/1979]: 29–55.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 54–55.

Уна пре ђи ва чи про све ти тељ ства у сред њој и ис точ ној Евро пи (Beförderer 
der Aufklärung in Mit tel – und Oste u ro pa, Re dak tion, He intz Ischreyt, Ver lag 
Ul rich Ca man, Ber lin 1979)

Приказиибелешке. – [21/1980]: 174–175.

МАНОЈЛОВИЋ,Мирољуб
Јо а нис Па па дри ја нос: Ме ђу бал кан ске исто риј ске рас пра ве, II том 
(Балкан ски на ро ди. Од по ја ве Ту ра ка до по мор ске бит ке у Наф пак то су, 
сре ди на 14. крај 16. ве ка, Со лун, из да вач: Бра ћа Кир ја ки дис, 2002, 291 
стра ни ца

Приказиибелешке. – [67–68/2003]: 266–267.

24 Ко а у то ри: Дар ко Б. Је лић, Ве ра Нов ко вић, Бра ни слав Јо ви чић
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МАРИНКОВИЋ,Боривоје
„Днев ник јед ног Ср би на” о до га ђа ји ма из ме ђу Ау стри је и Фран цу ске с 
кра ја XVI II сто ле ћа

Прилозииграђа. – [1/1970]: 97–104.
При лог еви ден ти ра њу би бли о гра фи је ра до ва на ших исто ри ча ра

Библиографија. – [2/1970]: 171–179.
При лог би бли о граф ском из у ча ва њу Сте фа на Ра ва ни ча ни на, пи сца с 
кра ја XVII и по чет ка XVI II сто ле ћа

Библиографија. – [3/1971]: 205–213.
Ли те ра ту ра о срп ским пи сци ма XVI II сто ле ћа. Гра ђа о Ха џи Ру ви му 
Не на до ви ћу (1752 – 1804), ле то пи сцу пре ду ста нич ке Ср би је

Библиографија. – [4/1971]: 177–191.
Бе ле шке о Сте фа ну Су бо ти ћу

Прилозииграђа. – [5/1972]: 134–143.
Ли те ра ту ра о срп ским пи сци ма XVI II сто ле ћа. Би о граф ско-би бли о-
граф ски по да ци о Ема ну и лу Јан ко ви ћу (1758?–1791), пи сцу, пре во ди о цу, 
књи жа ру и из да ва чу у Но вом Са ду

Библиографије. – [5/1972]: 187–208.
По во дом за бо ра вље ног члан ка Ила ри о на Ру вар ца о гро фу Ђор ђу Бран-
ко ви ћу

Прилозииграђа. – [6/1972]: 92–104.
Ли те ра ту ра о срп ским пи сци ма XVI II сто ле ћа. Си ме он Сте па но вич 
Пи шче вић (1731–1797) и ње го ви „Ме мо а ри”

Библиографије. – [6/1972]: 195–198.
Ли те ра ту ра о срп ским пи сци ма XVI II сто ле ћа. Ка бо љем по зна ва њу 
Ата на си ја Ди ми три је ви ћа Се ке ре ша (1738–1794), пи сца, пре во ди о ца и 
пр вог зна чај ног књи жев ног ре цен зен та

Библиографије. – [6/1972]: 199–202.
Ли те ра ту ра о срп ским пи сци ма XVI II сто ле ћа. По да ци о Сил ве стру 
По по ви ћу (1700–1771?), на ме сни ку ма на сти ра Ра ков ца, за бо ра вље ном 
пу то пи сцу и жи во пи сцу

Библио графије. – [7/1973]: 191–192.
Ли те ра ту ра о срп ским пи сци ма XVI II сто ле ћа. До са да шња ин те ре со-
ва ња за Јо ва на Ава ку мо ви ћа и ње го во пе снич ко де ло

Библиографије. – [7/1973]: 193–197.
Ли те ра ту ра о срп ским пи сци ма XVI II сто ле ћа. Бе ле шке о Хри сто фо ру 
Же фа ро ви ћу (поч. XVI II сто ле ћа – 1753) и ње го вој „Сте ма то гра фи ји” 
(1741)

Библиографије. – [8/1973]: 175–195.
Ли те ра ту ра о срп ским пи сци ма XVI II сто ле ћа. Тра гом Па ве ла Не на до-
ви ћа-Мла ђег (око 1720–1788), пре во ди о ца „Сте ма то гра фи је” (1741) Хри-
сти фо ра Же фа ро ви ћа и „При ви ле ги ја” (1745) Ма ри је Те ре зи је

Библиографије. – [9/1974]: 165–169.
Ли те ра ту ра о срп ским пи сци ма XVI II сто ле ћа. Гра ђа за све стра ни је испи-
ти ва ње до при но са Па вла Ју лин ца (1730? – 1785) раз вит ку срп ске исто-
ри о гра фи је и пре во ди лач ке књи жев но сти

Библиографије. – [9/1974]: 170–174.
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Ли те ра ту ра о срп ским пи сци ма XVI II сто ле ћа. Пи сац и пре во ди лац 
Ди о ни си је Но ва ко вић (1705–1767), је дан од ра них пред став ни ка на ше 
про све ће но сти

Библиографије. – [10/1974]: 185–191.
Ли те ра ту ра о срп ским пи сци ма XVI II сто ле ћа. По ме ни о Јо ва ну (Со фро-
ни ју) Мла де но ви ћу (1721–1781) и ње го вом до при но су срп ској „схо ла-
стич кој фи ло со фи ји” 

Библиографије. – [10/1974]: 192–193.
Ли те ра ту ра о срп ским пи сци ма XVI II сто ле ћа. Из до ку мен та ци је о 
Ата на си ју Да ска лу „Ср би ну”, пи сцу за бо ра вље ног де ла „О срп ским 
ца ре ви ма” (1699?)

Библиографије. – [11/1975]: 193–195.
Ли те ра ту ра о срп ским пи сци ма XVI II сто ле ћа. Ве сти о Јо ва ну Сте фа-
но ви ћу Ба ло ви ћу (око 1720? – 1758), исто ри ча ру Цр не Го ре и пи сцу пр ве 
„Фи ло соф ске ди сер та ци је” у про шло сти на шег на ро да 

Библиографије. – [11/1975]: 196–197.
Ли те ра ту ра о срп ским пи сци ма XVI II сто ле ћа. Пе тар Аси-Мар ко вић 
(1770–1844), пре во ди лац, пр ви из да вач „ци ган ских” на род них при пове-
да ка и књи жев ни ме це на

Библиографије. – [11/1975]: 198–201.
Ли те ра ту ра о срп ским пи сци ма XVI II сто ле ћа. Све до чан ство о Ћи ри лу 
(Ки ри лу) Хо пов цу (XVI I–X VI II сто ле ће), уче сни ку у до га ђа ји ма тзв. 
Ве ли ке се о бе и пи сцу за ни мљи вог „Ле то пи са”

Библиографије. – [12/1975]: 209–211.
Ли те ра ту ра о срп ским пи сци ма XVI II сто ле ћа. По да ци о жи во ту Јо ва на 
Чар но је ви ћа (1713?–1759) и ње го вом у та ми вре ме на скри ве ном пе снич-
ком ра ду

Библиографије. – [12/1975]: 212–213.
Ли те ра ту ра о срп ским пи сци ма XVI II сто ле ћа. До са да шњи ре зул та ти 
ис тра жи ва ња о Ми ха и лу Мак си мо ви ћу, пр вом са ти рич ком пи сцу код 
Ср ба у XVI II сто ле ћу

Библиографије. – [12/1975]: 214–216.
Ли те ра ту ра о срп ским пи сци ма XVI II сто ле ћа. Бу га рин Пар те ни је Па-
вло вић (1695–1760), пи сац пр ве ау то би о гра фи је у срп ској књи жев но сти 
XVI II сто ле ћа

Библиографије. – [12/1975]: 217–221.
Ли те ра ту ра о срп ским пи сци ма XVI II сто ле ћа. При ло зи би бли о граф ском 
из у ча ва њу Ни ко ле Ди ми три је ви ћа († 1774), епи ско па вр шач ког и те ми-
швар ског, јед ног од на ших пу то пи са ца из 1727. го ди не

Библиографије. – [13/1976]: 195–199.
Ли те ра ту ра о срп ским пи сци ма XVI II сто ле ћа. За хро но ло ги ју по да та ка 
о Мој се ју Ра шко ви ћу (1749?–1773), ау то ру ин те лек ту ал ног Ора ци ја из 
1768. го ди не

Библиографије. – [14/1976]: 213–215.

МАРИНКОВИЋ,Мирјана
Ка пе тан Ми ша Ана ста си је вић и тур ски бро да ри

Прилозииграђа. – [53/1996]: 117–124.
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Ра дош Љу шић, Ми лан Обре но вић – вој во да, ко ман дант и са вет ник 
Руд нич ке на хи је, Гор њи Ми ла но вац 1995, стр. 174.

Приказиибелешке. – [53/1996]: 231–232.
Ра дош Љу шић, Ср би ја 19. ве ка, Бе о град 1994, 417 стр.

Приказиибелешке. – [53/1996]: 233–234.
Ра дош, Љу шић, Ана Са мар џић, Руд нич ка на хи ја 1816–1839, Гор њи Ми-
ла но вац 1995.

Приказиибелешке. – [54/1996]: 244–245.
Ду шан Бе рић, Уста нак у Хер це го ви ни 1852–1862, Бе о град 1994.

Приказиибелешке. – [54/1996]: 245–246.
Алек са Си мић, ка пу ће ха ја у Ца ри гра ду од 1842. до 1843. го ди не

Прилозииграђа. – [58/1998]: 145–157.
Ре зи ме на фран цу ском је зи ку: 157.

Бој на Ми ша ру – 190 го ди на ка сни је, Збор ник ра до ва, Ша бац 1997, 263 стр.
Приказиибелешке. – [58/1998]: 279–280.

Ра дош Љу шић, Ср би ја 19. ве ка (2), Бе о град 1998, 436 стр.
Приказиибелешке. – [58/1998]: 282–283.

Ср би ја пр ве по ло ви не XIX ве ка у Исто ри ји чуд но ва тих до га ђа ја у Бео
гра ду и Ср би ји Ра ши да Бе о гра ђа ни на и Ме мо а ру Ибра хи ма Ман сур- 
-ефен ди је

Прилозииграђа. – [61–62/2000]: 179–186.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 186.

Три до ку мен та за исто ри ју хри шћан ских цр ка ва у Бо сни и Хер це го ви ни25

Прилозииграђа. – [77–78/2008]: 93–100.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 100.

МАРКОВ,Кристијан
Ilo na Czamańska: Mołda wia i Wołoszczyzna wo bec Pol ski, Wę gi er i Tur cji 
w XIV i XV wi e ku (Мол да ви ја и Вла шка у од но су на Пољ ску, Угар ску и 
Тур ску у XIV и XV ве ку”), Wydaw nic two na u ko we uni weryte tu im. Ada ma 
Mic ki e wic za w Po zna niu, Poznań, 1996; 369 стр.

Приказиибелешке. – [67–68/2003]: 265–266.

МАРКОВИЋ,Александра Ви де ти: НОВАКОВ,Александра

МАРКОВИЋ,Живко
Три ва Ми ли тар о бе жа ни ји из Но вог Са да у Фу тог 1849. го ди не

Наративниизвори. – [52/1995]: 183–197.

МАРКОВИЋ,Саша
Иде је о Вој во ди ни др Ни ко ле Ми лу ти но ви ћа, се кре та ра Ма ти це срп ске 
од 1932–1941. го ди не

Прилозииграђа. – [71–72/2005]: 181–193.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 193.

25 Ко а у тор: Не дељ ко Ра до са вље вић
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МАТИЋ,Љиљана
Пор тре ти и ау то пор тре ти мар ша ла Мар мо на

Прилозииграђа. – [41/1990]: 121–137.

МАТИЋ,Марина
Указ ко тор ског ван ред ног про ви ду ра Мар ка Цор ци ја (Mar co Zor zi) брат-
ству Ма на сти ра Са ви на (15. мај 1795)

Грађаиприлози. – [96/2017]: 123–130.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 130.

МЕДАКОВИЋ,Дејан
Ма на стир Сту де ни ца у исто ри ји срп ског на ро да

Чланциирасправе. – [55/1997]: 7–24.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 24.

МЕРЕНИК,Славица
Би бли о гра фи ја проф. др Во ји на С. Да би ћа

Библиографија. – [96/2017]: 159–163.

МЕСАРОШ,Шандор
По ја ва пр вих рад нич ких кул тур но-про свет них дру шта ва у Вој во ди ни 
се дам де се тих го ди на XIX ве ка и њи хов исто риј ски зна чај

Прилозииграђа. – [18/1978]: 155–159.
По ло жај за нат ског и ин ду стриј ског рад ни штва Бач ке до кра ја XIX ве ка

Прилозииграђа. – [19/1979]: 185–198.
Де лат ност срп ско-бу ње вач ког аги та ци о ног од бо ра и на ци о нал но пи та-
ње у Вој во ди ни пре Пр вог свет ског ра та

Прилозииграђа. – [23/1981]: 161–176.

МИКАВИЦА,Дејан
Бран ко Па ви ће вић, Да ни ло I Пе тро вић Ње гош, Бе о град, Књи жев не 
но ви не, 1990, 465 стр.

Приказиибелешке. – [47–48/1993]: 203–204.
Ра дош Љу шић, Књи га о На чер та ни ју, БИГЗ, Бе о град 1993, 181 стр.

Приказиибелешке. – [50/1994]: 238–242.

МИКЕТИЋ,УрошД.
Би бли о гра фи ја 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

Библиографија. – [100/2019]: 117–135.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 135.

МИКИЋ,ПетарГ.
Франц фон Шра уд: Исто ри ја ку ге у Сре му 1795–1796, На уч но дру штво 
за исто ри ју здрав стве не кул ту ре Вој во ди не, Но ви Сад 1995; 185 стр.

Приказиибелешке. – [54/1996]: 246–247.
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МИЛАНОВИЋ,Јасмина
Кнез и краљ Ми лан Обре но вић и Аћим Чу мић

Чланциирасправе. – [83/2011]: 65–84.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 84.

МИЛЕНКОВИЋ,Тома
Ба нат ска ре пу бли ка и Ма ђар ски ко ме са ри јат у Ба на ту (31. ок то бар 1918 
– 20. фе бру ар 1919)

Чланциирасправе. – [32/1985]: 99–142.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 142.

До ла зак из бе гли ца из Ру си је у Вој во ди ну по сле Пр вог свет ског ра та
Чланциирасправе. – [50/1994]: 49–97.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 96–97.

МИЛЕТИЋ,МаркоБ.
До бро вољ ци у Ве ли ком ра ту (До бро вољ ци у Ве ли ком ра ту 1914–1918, 
Збор ник ра до ва, уред ни ци Ср ђан Ру дић, Да ли бор Ден да, Ђор ђе Ђу рић, 
Исто риј ски инсти тут, Ин сти тут за стра те гиј ска ис тра жи ва ња и Ма ти ца 
срп ска, Бе о град – Но ви Сад 2018, 462 стр.)

Приказиибелешке. – [97/2018]: 181–183.
Срп ски вој ни гу би ци 1914. При лог ис тра жи ва њу26

Грађа. – [99/2019]: 85–105.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 105.

МИЛИН,Миодраг
1848 La Români. O is to rie în da te și mǎr tu rii de Cor ne lia Bo dea (1848 код 
Ру му на. Јед на исто ри ја у по да ци ма и све до чан стви ма, ау тор Кор не ли је 
Бо деа), Том 1–2, Edi tu ra Ştiinţifi cǎ și En cic lo pe di cǎ Bu cu rești  1982, 1.276 
стр. и 111 сли ка.

Приказиибелешке. – [30/1984]: 191–192.
При ло зи о срп ско-ру мун ским ве за ма на ме ђи XIX и XX ве ка

Прилозииграђа. – [45/1992]: 149–166.

МИЛИЋ,Даница
По че ци че хо сло вач ко-срп ске еко ном ске са рад ње

Чланциирасправе. – [24/1981]: 67–77.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 77.

МИЛИЋЕВИЋ,Наташа
„Јав ност” у Ср би ји о Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској 1941–1944.

Чланциирасправе. – [89/2014]: 73–89.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 88–89.

МИЛОРАДОВИЋ,Горан
In me mo ri am: Ан дреј Ле о ни до вич Ше мја кин: на уч ни са вет ник Ин сти-
ту та за сла ви сти ку РАН (Ту ла, 1. мај 1960 – Ту ла, 8. март 2018)

Некролози. – [97/2018]: 184–186.

26 Ко а у то ри: Жи во тић, Алек сан дар и Мра о вић, Ма ри ја на.
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МИЛОСАВЉЕВИЋ,Борис
Сло бо дан Јо ва но вић у Ми ни стар ству ино стра них де ла (1892–1897) 
[Први део]

Чланциирасправе. – [92/2015]: 39–59.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 59.

Сло бо дан Јо ва но вић у Ми ни стар ству ино стра них де ла (1892–1897) [Дру-
ги део]

Чланциирасправе. – [93/2016]: 7–31.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 30–31.

МИЛОШЕВИЋ,Боривоје
Ау стро у гар ска рат на про па ган да у Хр ват ској и бо сан ско хер це го вач кој 
штам пи 1914–1915. го ди не

Чланциирасправе. – [91/2015]: 57–71.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 71.

Вје ша ла као сим бол ау стро у гар ске вла да ви не (Aнтон Хол цер, Џе ла тов 
сме шак – не по зна ти рат про тив ци вил ног ста нов ни штва 1914–1918, 
Про ме теј Но ви Сад – РТС Бе о град, 2015, пре вео са ње мач ког Ми лош 
Ка зи ми ро вић, 368 стр.)

Прикази. – [93/2016]: 119–120.
На ци о нал ни по крет и по ли тич ке при ли ке у Ба њој Лу ци и око ли ни у 
ври је ме ства ра ња ју го сло вен ске др жа ве

Чланциирасправе. – [96/2017]: 75–90.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 89–90.

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.)

Приказиибелешке. – [100/2019]: 151–152.

МИЛУТИНОВИЋ,Коста
Grad Za dar – pre sjek kroz po vi jest. Iz da nje In sti tu ta Ju go slo ven ske aka de-
mi je zna no sti i umjet no sti u Za dru 1966.

Белешке. – [1/1970]: 172.
Po vi jest gra da Ni na. Iz da nje In sti tu ta Ju go slo ven ske aka de mi je zna no sti i 
umjet no sti u Za dru 1969.

Белешке. – [1/1970]: 172–173.
Јо сип Смо дла ка и Вој во ди на

Чланциирасправе. – [2/1970]: 26–62.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 62.

Хр ват ски на род ни пре по род у Дал ма ци ји и Ис три, Збор ник. Ма ти ца 
хр ват ска, За греб 1969, 498

Прикази. – [2/1970]: 183.
Ан дреј Ми тро вић, Ју го сла ви ја на Кон фе рен ци ји ми ра 1919–1920. Из да ње 
За во да за из да ва ње уџ бе ни ка СРС. Бе о град 1969.

Прикази. – [2/1970]: 184–186.
Fer do Ču li no vić, Do ku men ti o Ju go sla vi ji. Hi sto ri jat od osnut ka za jed nič ke 
dr ža ve do da nas, Za greb 1968, стр. 592.
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Прикази. – [3/1971]: 182–183.
Исто риј ски ра до ви у Po mor skom Zbor ni ku I–VI II

Часописи. – [3/1971]: 199–200.
Stje pan Ra dić, Po li tič ki spi si. Pri re dio Zvo ni mir Ku lun džić, Za greb 1971, 
str. 620.

Прикази. – [4/1971]: 200–202.
Gr ga No vak, Po vi jest Spli ta. Iz da nje Pod od bo ra Ma ti ce Hr vat ske Split; pr va 
knji ga 1957; dru ga knji ga 1961; tre ća knji ga 1965.

Прикази. – [4/1971]: 204–206.
Адам Бо го са вље вић. Пр ви се љач ки три бун Ср би је

Чланциирасправе. – [5/1972]: 9–54.
Ре зи ме на фран цу ском је зи ку: 54.

Хр ват ска по ли тич ка ми сао XIX и XX сто ље ћа, Би бли о те ка „Из бор”, 
За греб 1970–1971.

Прикази. – [7/1973]: 210–211.
Пет књи га збор ни ка „Бо ка”

Часописи. – [10/1974]: 223–224.
Ре во лу ци о нар на ју жно сло вен ска ми сао Све то за ра Мар ко ви ћа

Чланциирасправе. – [11/1975]: 23–49.
Ре зи ме на фран цу ском је зи ку: 48–49.

Или рик, Ду нав ска Кон фе де ра ци ја и Ис точ на Швај цар ска
Чланциирасправе. – [13/1976]: 23–52.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 52.

Ан дреј Ми тро вић, Раз гра ни че ње Ју го сла ви је са Ма ђар ском и Ру му ни јом 
1919–1920, Ин сти тут за из у ча ва ње исто ри је Вој во ди не, Мо но гра фи је, 
књ. 11, Но ви Сад 1975, стр. 313.

Часописи. – [14/1976]: 232–234.
Ево лу ци ја фе де ра ли стич ких кон цеп ци ја Све то за ра Ми ле ти ћа

Чланциирасправе. – [15/1977]: 51–78.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 78.

Дра го љуб Жи во ји но вић, Аме рич ка ре во лу ци ја и Ду бро вач ка Ре пу бли ка 
1763–1890. Про све та, Бе о град 1976, стр. 211.

Приказиибелешке. – [15/1977]: 203–205.
Ri sto Ko vi ja nić, Stu di je z de jin ju ho slo van skoslo ven ski jeh vzta hov, Ma ti ca 
slo ven ska, Mar tin 1976.

Приказиибелешке. – [15/1977]: 205–206.
Ра до ван, Са мар џић, Пи сци срп ске исто ри је, Про све та, Бе о град 1976, 
стр. 303.

Прикази. – [16/1977]: 230–232. 
Ђо ка Ми ја то вић, пр ви вој во ђан ски со ци ја ли ста 

Чланциирасправе. – [17/1978]: 43–84.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 84.

Збор ник ра до ва о Све то за ру Мар ко ви ћу. Уни вер зи тет ска би бли о те ка 
„Све то зар Мар ко вић”, Бе о град 1976, стр. 216.

Прикази. – [18/1978]: 172–174.
Др Јо ван Ђор ђе вић: Све то зар Ми ле тић и на ше вре ме, Рад нич ка штам-
па, Бе о град 1977, стр. 111.
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Прикази. – [18/1978]: 174–176.
Др Дра го љуб Р. Жи во ји но вић, Ва ти кан и Пр ви свет ски рат, На род на 
књи га Бе о град, Обод Це ти ње 1978, стр. 363.

Прикази. – [18/1978]: 176–181.
Фра њо Рач ки и Ила ри он Ру ва рац

Историографија. – [21/1980]: 159–170.
Си ма Лу кин Ла зић и Ста но је Ста но је вић

Прилозииграђа. – [23/1981]: 205–210.
Ан дреј Ми тро вић, Про дор на Бал кан и Ср би ја 1908–1918, Но лит, Бе о град 
1981, стр. 478.

Приказиибелешке. – [25/1982]: 200–204.
Ра до ван Са мар џић, Пи сци срп ске исто ри је II. Про све та, Бе о град 1981, 
стр. 313.

Приказиибелешке. – [26/1982]: 238–240.
Вељ ко Пе тро вић као све док и пи сац исто ри је

Чланциирасправе. – [30/1984]: 59–84.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 84.

Ила ри он Ру ва рац и Јо ван Гр чић
Историографија. – [31/1985]: 127–147.

Хју Си тон-Вот сон
Историографија. – [31/1985]: 149–152.

Др Фе дор Ни кић, Ра до ви (1919–1929), Бе о град I, 1981, стр. 247; II, 1982, 
стр. 255; III, 1982, стр. 207; IV, 1983, стр. 242.

Приказиибелешке. – [32/1985]: 187–191.
Јо сип Смо дла ка као ди пло мат

Чланциирасправе. – [34/1986]: 81–124.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 123–124.

Ра до ван Са мар џић, Пи сци срп ске исто ри је III, Про све та, Бе о град 1986, 
стр. 348.

Приказиибелешке. – [34/1986]: 201–204.
Љу бин ка Тр гов че вић, На уч ни ци Ср би је и ства ра ње ју го сло вен ске др жа
ве 1914–1920. На род на књи га и Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1986, 
стр. 355.

Приказиибелешке. – [35/1987]: 217–222.
Сен тан дреј ски збор ник I. Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, уред ник 
Де јан Ме да ко вић, Бе о град 1987, стр. 445.

Приказиибелешке. – [38/1988]: 192–195.
Вла ди мир Јо ва но вић, Успо ме не. При ре дио и пред го вор на пи сао Ва си ли је 
Кре стић, Бе о град, БИГЗ, 1988, стр. 527.

Историографија. – [40/1989]: 197–205.
Исто риј ски пор тре ти Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа

Историографија. – [44/1991]: 195–201.
Ва си ли је Кре стић, Исто ри ја Ср ба у Хр ват ској и Сла во ни ји 1848–1914. 
Из да ње „По ли ти ке”, Бе о град 1991, стр. 615.

Историографија. – [45/1992]: 191–204.
Ује ди ње ње Цр не Го ре и Бо ке Ко тор ске 1813–1814. го ди не. Исто риј ски 
ин сти тут СР Цр не Го ре, Ти то град 1991.

Часописи. – [45/1992]: 224–226.
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МИЛУТИНОВИЋ,Никола
По след њи су срет са По ли том-Де сан чи ћем

Прилозииграђа. – [9/1974]: 109–111.
Из мо јих успо ме на

Наративниизвори. – [27/1983]: 203–218.

МИЉКОВИЋБОЈАНИЋ,Ема
При лог про у ча ва њу по че та ка исла ми за ци је у Бра ни че ву 1467–1476. го-
ди не

Прилозииграђа. – [47–48/1993]: 125–132.
Ет нич ки про стор Ср ба (гру па ау то ра), из да вач Ге о граф ски фа кул тет 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, I–I II, Бе о град 1993.

Приказиибелешке. – [50/1994]: 247–249.
Ђор ђе Бран ко вић, Хро ни ка Сло ве на Или ри ка, Гор ње Ме зи је и До ње Ме
зи је, пре вод С. Бу гар ски, Про ме теј, Но ви Сад 1994, 95 стр.

Приказиибелешке. – [52/1995]: 206–207.
Не над Ле ма јић, Ба ки ћи – по ро ди ца по след њег срп ског де спо та, Но ви 
Сад 1995; 155 стр.

Приказиибелешке. – [54/1996]: 232–234.
Кне жин ска са мо у пра ва у Сме де рев ском сан џа ку у дру гој по ло ви ни XV 
и пр вој по ло ви ни XVI ве ка

Прилозииграђа. – [57/1998]: 87–97.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 97.

О. Зи ро је вић, Ср би ја под тур ском вла шћу (1459–1804), Да мад, Но ви 
Па зар 1995; 193 стр.; По се ди ма на сти ра у Ска дар ском сан џа ку, Да мад, 
Но ви Па зар 1997; 93 стр.

Приказиибелешке. – [57/1998]: 227–230.

МИЉЧЕВ,Володимир
Пе тар Те ке ли ја: На црт пор тре та „Злог ге ни ја” За по ро шке Се чи27

Приказиибелешке. – [71–72/2005]: 202–210.
Ср би у Укра ји ни у пр вој по ло ви ни XVI II ве ка

Чланциирасправе. – [75–76/2007]: 23–49.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 49.

МИРИЋ,Ката
Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју. Све ске 61–70 (2000–2004). Са др жај 
по ау то ри ма

Библиографија. – [71–72/2005]: 219–228.

МИРНИЋ,Јосип
Til kovszky Lo rant, SS – toborzás Magyaror sza gon (СС – вр бо ва ња у Ма-
ђар ској), Kos suth könyvkiadó, Bu da pest 1974, 195.

Прикази. – [12/1975]: 242–245.

27 Пре вод са укра јин ског: Јан ко Ра мач.
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МИТРОВИЋ,Андреј
Pe ster Un ga rische Com mer zi al bank на Бал ка ну до 1918.

Чланциирасправе. – [34/1986]: 43–80.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 41.

Два ли ста днев ни ка Ко сте Во ји но ви ћа (ок то бар – де цем бар 1917)
Прилозииграђа. – [45/1992]: 167–189.

МИТРОВИЋ,ЈеремијаД.
Пла тон Си мо но вић 1795–1866.28

Прилозииграђа. – [14/1976]: 159–170.
Љу бо мир Дур ко вић-Јак шић, Миц кје вич и Ју го сло ве ни, Но ви Сад, Ма-
ти ца срп ска, 1987, 244 + [IV], 8°

Приказиибелешке. – [38/1988]: 188–190.
Исто ри о граф ски лик Ста но ја Ста но је ви ћа

Методологија. – [42/1990]: 173–177.

МИТРОВИЋ,Мирко
По че ци штам пе ју го сло вен ских на ро да. Из да ње Ју го сло вен ског ин сти-
ту та за но ви нар ство, Бе о град 1969, стр. 279.

Критике,оценеиприкази. – [1/1970]: 157–160.
Dr Ko sta Mi lu ti no vić, Dr Ivan Ri bar, „Je din stvo”, Si sak 1968, str. 267.

Белешке. – [1/1970]: 175.
Исто риј ски ра до ви у ра ду вој во ђан ских му зе ја I–XIV (1952–1965)

Периодика. – [1/1970]: 177–181.
Др Рај ко Ве се ли но вић, Исто ри ја Осто ји ће ва, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 
1970, стр. 259.

Прикази. – [4/1971]: 206–208.
Пре глед исто риј ских ра до ва у Ле то пи су Ма ти це срп ске (1946–1971)

Часописи. – [4/1971]: 219–225.
Ис тра жи ва ња I, из да ње Ин сти ту та за из у ча ва ње исто ри је Вој во ди не, 
Но ви Сад 1971, стр. 577.

Часописи. – [6/1972]: 221–222.
Љу бо мир Дур ко вић-Јак шић, Ју го сло вен скопољ ска са рад ња 1772–1840, 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1971, стр. 310.

Прикази. – [7/1973]: 209–210.
Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, књи га XIV/1, XIV/2 
(1971)

Часописи. – [7/1973]: 226–227.
Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, књи га XV/1, XV/2 
(1972)

Часописи. – [8/1973]: 223.
Збор ник за сла ви сти ку Ма ти це срп ске I–I II (1970–1972)

Часописи. – [8/1973]: 223–225.
Ис тра жи ва ња II, из да ње Ин сти ту та за из у ча ва ње исто ри је Вој во ди не, 
Но ви Сад 1973, стр. 509.

28 Ко а у тор: Ми лан Стев чић
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Прикази. – [9/1974]: 190–191.
Ми лан Пе тров, Сви лар ство у Вој вод ству Ср би ја и Та ми шки Ба нат 
1850–1960, Ин сти тут за из у ча ва ње исто ри је Вој во ди не, Но ви Сад 1974, 
стр. 178.

Прикази. – [11/1975]: 208–209.
Исто ри о граф ски ра до ви у Го ди шња ку Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом 
Са ду XVI/1, XVI/2 (1973).

Часописи. – [11/1975]: 227–228.
Исто ри о граф ски ра до ви у Ра ду вој во ђан ских му зе ја 15–17 (1966–1968), 
18–19 (1969–1970), 20 (1971)

Часописи. – [11/1975]: 229–230.
Го ди шњак Дру штва исто ри ча ра Вој во ди не, из да је Дру штво исто ри ча ра 
САП Вој во ди не, Но ви Сад 1974, стр. 285.

Часописи. – [11/1975]: 231.
При ло зи за кул тур но-по ли тич ку исто ри ју Ср ба у XVI II ве ку

Прикази. – [12/1975]: 229–230.
Ри сто Ко ви ја нић, Срп ски пи сци у Бра ти сла ви и Мо дри у XVI II ве ку, 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1973, стр. 190.

Прикази. – [12/1975]: 230–231.
Др Ни ко ла Га ће ша, Аграр на ре фор ма и ко ло ни за ци ја у Сре му 1919–1941, 
Ин сти тут за из у ча ва ње исто ри је Вој во ди не, Но ви Сад 1975, стр. 341.

Прикази. – [12/1975]: 231–233.
Ис тра жи ва ња III, Из да ње Ин сти ту та за из у ча ва ње исто ри је Вој во ди не, 
Но ви Сад 1974, стр. 421.

Прикази. – [12/1975]: 245–247.
Шај ка шка, Из да ње Вој во ђан ског му зе ја и Ма ти це срп ске, Но ви Сад 
1975, књи га I, стр. 417; књи га II, стр. 605. 

Прикази. – [13/1976]: 228–230.
Ис тра жи ва ња IV, Из да ње Ин сти ту та за из у ча ва ње исто ри је Вој во ди не, 
Но ви Сад, 1975, стр. 415.

Прикази. – [13/1976]: 239–240.
Днев ник Бе ња ми на Ка ла ја 1868–1875. При пре мио Ан дри ја Ра де нић. 
Из да ње Исто риј ског ин сти ту та у Бе о гра ду и Ин сти ту та за исто ри ју 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, Но ви Сад –Бе о град 1976, стр. 
887.

Прикази. – [16/1977]: 229–230. 
Ути цај здрав стве них при ли ка на при вред ни раз ви так Пан че ва (1792–
1815)

Прилозииграђа. – [18/1978]: 109–124.
Из исто ри је вој во ђан ских Ру си на до 1941. го ди не, Го ди шњак Дру штва 
исто ри ча ра Вој во ди не, Но ви Сад 1977, 153–328.

Прикази. – [18/1978]: 171–172.
Слав ко Јо вин, Епи де ми ја ко ле ре у Вој во ди ни 1831. го ди не, Уни вер зи тет 
у Но вом Са ду, Н. Сад 1978, стр. 247.

Приказиибелешке. – [20/1979]: 238–239.
Пи сма Ми ли во ја Пе тро ви ћа Бла знав ца о ре во лу ци о нар ним зби ва њи ма 
у Бе чу 1848. го ди не
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Прилозииграђа. – [23/1981]: 123–132.
Слав ко Га ври ло вић, Срем од кра ја XVII до сре ди не XVI II ве ка (Ин сти тут 
за исто ри ју, Но ви Сад, 1979, стр. 503)

Приказиибелешке. – [23/1981]: 211–214.
Пр ви срп ски уста нак 1804–1813. и Ру си ја (књи га 1, 1804–1807, Из да вач ко 
пред у зе ће „На у ка”, Мо сква 1980, стр. 480)

Приказиибелешке. – [23/1981]: 214–215.
Би бли о гра фи ја ра до ва ака де ми ка Ми те Ко сти ћа

Безкатегоризације. – [24/1981]: 21–36.
По ку ша ји на се ља ва ње Не ма ца и Че ха у Ср би ју 1790–1791. го ди не

Прилозииграђа. – [25/1982]: 91–108.
Ду нав и ње го ве при то ке у при вре ди Не мач ко-ба нат ске ре ги мен те (1794–
1815)

Чланциирасправе. – [27/1983]: 51–98.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 97–98.

Је вре ји у Ба на ту (1716–1739)
Чланциирасправе. – [28/1983]: 37–57.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 57.

Ни ко ла Га ври ло вић, Срп скору мун ско кле ри кал но учи ли ште у Вр шцу 
(1822–1867), Ин сти тут за исто ри ју Фи ло ло шког фа кул те та, Но ви Сад, 
1983, стр. 307.

Приказиибелешке. – [28/1983]: 201–202.
Ру долф Ште гер, Бе ла Цр ква у XVI II и XIX ве ку, Ма ти ца срп ска – СИЗ 
за кул ту ру оп шти не Бе ла Цр ква, Но ви Сад – Бе ла Цр ква, стр. 340.

Приказиибелешке. – [29/1984]: 179–181.
Ср би и Ма ђа ри у ре во лу ци ји 1848–49. го ди не, Срп ска ака де ми ја на у ка 
и умет но сти, Бе о град 1983, стр. 266.

Приказиибелешке. – [29/1984]: 181–184.
Из ве шта ји зе мун ског кон ту ма ца о еми гра ци ји са Бал ка на уо чи по след-
њег Ау стро-тур ског ра та (1787)

Прилозииграђа. – [30/1984]: 115–134.
Пло вид ба Ду на вом и ње го вим при то ка ма кроз ве ко ве, Срп ска ака де ми ја 
на у ка и умет но сти, Бе о град 1983, стр. 607.

Приказиибелешке. – [30/1984]: 190–191.
Жи вот ни пут и де ло Сре те Пе ци њач ког

[30/1984]: 202.
Спи сак ра до ва: Сре та Пе ци њач ки

Библиографије. – [30/1984]: 203–211.
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Приказиибелешке. – [45/1992]: 217–218.
Me mo ri a li sti ca re vo lu ti ei de la 1848 in Transylva nia. Stu diu in stro duc tiv, 
edit sie, no te si glo sar de Ni co lae Boc ssan si Va le riu Leu. Edi tu ra Da cia, 
Cluj-Na po ca 1988. Стр. 305 (+16), 8°.

Приказиибелешке. – [49/1994]: 205.
Sa bin Ma nu i la. Etu des sur la de mo grap hie hi sto ri que de la Ro u ma nia. Stu di es 
on the hi sto ri cal de mo graphy of Ro ma nia. Edi ted by So ri na and Ioan Bo lo-
van. Cen ter for Transylva nian stu di es. The Ro ma nian cul tu ral fo un da tion. 
Cluj-Na po ca 1992. Стр. 165, 8°.

Приказиибелешке. – [49/1994]: 206.
Tran sil va nian re vi ew. Vo lu me I, No 1. Sum mer 1992. Ro ma nian Cul tu ral 
Fo un da tion. Cen ter for Transylva nian Stu di es. Cluj-Na po ca. Ro ma nia 1992. 
стр. 143, 8°; Tran sil va nian re vi ew. Vo lu me I, No 2. Fall 1992. Ro ma nian 
Cul tu ral Fo un da tion. Cen ter for Transylva nian Stu di es. Cluj-Na po ca. Ro ma nia. 
стр. 143, 8°; Tran sil va nian re vi ew. Vo lu me II, No 1. Spring 1993. The Ro ma nian 
Cul tu ral Fon da tion. Cen ter for Transylva nian Stu di es. Cluj-Na po ca. Ro ma nia. 
стр. 92, 8°.

Приказиибелешке. – [49/1994]: 206–209.
Озрен М. Ра до са вље вић, Ма на стир Ку сић, Бе ла Цр ква 1993, стр. 31, 8°.

Приказиибелешке. – [49/1994]: 209–210.
Озрен М. Ра до са вље вић, Име но слов бе ло цр кван ских Ср ба, Бе ла Цр ква 
1993, стр. 51, 8°.

Приказиибелешке. – [49/1994]: 210.
Ми о драг Ми лин, Ве ко ви ма за јед но (Из исто ри је срп ско-ру мун ских 
од но са). Де мо крат ски са вез Ср ба и Ка ра ше ва ка у Ру му ни ји. Те ми швар 
1995; 208 стр. (+ 16 илу стра ци ја), 8°

Приказиибелешке. – [52/1995]: 211–213.
The Au strian Mi li tary Bor der its Po li ti cal and Cul tu ral Im pact. Edi ted 
by: Li viu Ma jor, Ni co lae Bocșan, Joan Bo lo van, Cen ter for Tran sil va nian 
Stu di es Cluj-Na po ca, The Mu se e um hi story, Bi striţa-Na saud. Iași 1994. Стр. 
119, 8°

Приказиибелешке. – [52/1995]: 213.
Ni co lae Bocșan, Mi hail Du ma, Pe tro Bo na, Franţa și Ba na tul 1789–1815. 
Reșiţa 1994. Str. 224, 8°

Приказиибелешке. – [52/1995]: 213–214.
Ми о драг Ми лин, Ве ко ви ма за јед но (Из исто ри је срп ско-ру мун ских 
од но са). Де мо крат ски са вез Ср ба и Ка ра ше ва ка у Ру му ни ји. Те ми швар 
1995, стр. 208 (+16), 8°

Приказиибелешке. – [55/1997]: 211–212.
Ми о драг Ми лин, Љу бо мир Сте па нов, Ба ра ган ска гол го та Ср ба у Руму
ни ји 1951–1956. Де мо крат ски са вез Ср ба и Ка ра ше ва ка у Ру му ни ји. Теми-
швар 1996; 314 стр.

Приказиибелешке. – [55/1997]: 213.
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ПЕКАРИЋ,Петар
Кул тур но бла го те ме рин ске цр кве у XVI II ве ку

Прилозииграђа. – [56/1997]: 153–165.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 165.

Пре се ља ва ње Ср ба из Те ме ри на у Ђур ђе во (1800)
Прилозииграђа. – [57/1998]: 125–140.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 139–140.

200го ди шњи ца срем скеири шке ку ге. Збор ник ра до ва, Сим по зи јум 
дру штва за исто ри ју здрав стве не кул ту ре Вој во ди не, Но ви Сад 1996; 
163 стр.

Приказиибелешке. – [57/1998]: 232–234.
Ста ро Ђур ђе во. Име на се ља, шко ла и цр ква

Прилозииграђа. – [59–60/1999]: 193–206.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 206. 

ПЕКИЋ,Миленко
Ми тро по лит Ми ха и ло и Дал ма ци ја

Чланциирасправе. – [53/1996]: 39–78.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 78.

Вук и сло вен ство Дал ма ци је
Чланциирасправе. – [77–78/2008]: 9–47.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 46–47.

ПЕОВИЋ,Србољуб
Бал кан ски ри мо ка то ли ци из ме ђу рим ске ре фор ме и осман ске ствар но сти 
(An tal Molnár, Con fes si o na li za tion on the Fron ti er. The Bal kan Cat ho lics 
bet we en Ro man Re form and Ot to man Re a lity, Vi el la, Ro ma 2019, 268 pg.)

Приказиибелешке. – [100/2019]: 141–144.

ПЕРИЋ,Ђорђе
На црт исто риј ске би бли о гра фи је о срп ској сред њо ве ков ној же ни 
(1158/9–1459–1521)

Библиографија. – [35/1987]: 189–207.

ПЕРОВИЋ,Латинка
Из исто ри је ру ско-срп ских ве за у дру гој по ло ви ни XIX ве ка

Прилозииграђа. – [40/1989]: 127–139.
П. А. Ро вин ски: Цр на Го ра у про шло сти и са да шњо сти, Књ. I–IV, На род-
на би бли о те ка „Ђур ђе Цр но је вић”, Це ти ње и Из да вач ка књи жар ни ца 
Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, 1994.

Приказиибелешке. – [52/1995]: 214–217.

ПЕТКОВИЋ,Жарко
Је дан при лог о по зно ан тич ком ру дар ству у Дар да ни ји

Чланциирасправе. – [95/2017]: 9–14.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 14.



155

ПЕТРАНОВИЋ,Бранко
Вла до Стру гар, Ју го сла ви ја 1941–1945, Бе о град, 1970, 492.

Критике,оценеиприкази. – [1/1970]: 167–170.
По во дом књи ге „На род ни фронт и ко му ни сти 1938–1945”, ИСИ, Бе о град, 
Праг, Вар ша ва, 1968, 716.

Прилозииграђа. – [2/1970]: 140–151.
О ле вим скре та њи ма КПЈ кра јем 1941. и у пр вој по ло ви ни 1942. го ди не

Чланциирасправе. – [4/1971]: 39–82.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 81–82.

АВ НОЈ и Бе о град ски спо ра зум 
Чланциирасправе. – [9/1974]: 66–79.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 78–79.

Вођ ство се љач ких стра на ка (ХСС, СЗ, НСС) и на род но о сло бо ди лач ки 
по крет

Чланциирасправе. – [10/1974]: 55–71.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 70–71.

На ци о нал ни ко ми тет осло бо ђе ња Ју го сла ви је (НКОЈ) у осло бо ђе ном 
Бе о гра ду

Чланциирасправе. – [12/1975]: 73–84.
Ре зи ме на фран цу ском је зи ку: 84.

На род но о сло бо ди лач ки од бо ри 1941. – Је дин ство вр ше ња вла сти и по-
ли тич ких функ ци ја

Чланциирасправе. – [15/1977]: 117–121.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 121.

Дру ги фронт и ју го сло вен ско ра ти ште
Безкатегорије. – [16/1977]: 37–50.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 49–50.

Фи кре та Је лић-Бу тић, Уста ше и НДХ, За греб 1977, стр. 331.
Прикази. – [18/1978]: 187–190.

Eli za beth Bar ker, Бри тан ска по ли ти ка на Бал ка ну у II свјет ском ра ту, 
За греб, стр 508.

Историографија. – [19/1979]: 199–204.
Ју го сло вен ска из бе глич ка вла да и фе де ра ци ја

Чланциирасправе. – [20/1979]: 57–67.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 67.

О од но су ло кал не и оп ште исто ри је
Чланциирасправе. – [23/1981]: 63–72.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 71–72.

По ли ти ка и иде о ло ги ја ле вих зе мљо рад ни ка и ко му ни сти
Чланциирасправе. – [29/1984]: 69–80.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 80.

Ју го сло вен ска вла да у из бе гли штву и исе ље ни штво (По раз јед не по ли-
ти ке)

Чланциирасправе. – [33/1986]: 87–98.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 97–98.

Ду бо ке про ме не у ју го сло вен ском се лу 1945–1948. по во дом књи ге Н. 
Га ће ше
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Историографија. – [33/1986]: 194–198.
Су бјек ти ју го сло вен ско-со вјет ских од но са 1941–1945.

Чланциирасправе. – [39/1989]: 55–70.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 69–70.

Ис тра жи ва ње ге но ци да 1941–1942. на осно ву из во ра КПЈ
Прилозииграђа. – [40/1989]: 171–187.

Агит проп кул ту ра
Историографија. – [41/1990]: 189–195.

Исто ри чар и Бу јан ска кон фе рен ци ја
Методологија. – [42/1990]: 163–172.

Јав ни и по ли тич ки рад Ва се Чу бри ло ви ћа. Реч на ко ме мо ра ци ји ака де-
ми ку Ва си Чу бри ло ви ћу

Методологија. – [42/1990]: 185–191.
Пер ко Во ји но вић, По ли тич ка и на ци о нал на ми сао цр но гор ске ин те ли
ген ци је 1918–1941, Ник шић, 1989, стр. 207.

Приказиибелешке. – [42/1990]: 208–210.
Ен вер Ре џић, На ци о нал ни од но си у Бо сни и Хер це го ви ни 1941–1945. у ана
ли за ма ју го сло вен ске исто ри о гра фи је, Ака де ми ја на у ка и умјет но сти 
Бо сне и Хер це го ви не, Са ра је во, 1989, стр. 158.

Приказиибелешке. – [42/1990]: 210–213.
Ју го сло вен ско-фран цу ски од но си у Дру гом свет ском ра ту 1939–1945. 

Чланциирасправе. – [43/1991]: 101–117.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 117.

Ус по ста вља ње ју го сло вен ско-со вјет ских ди пло мат ских од но са 1940.
Чланциирасправе. – [46/1992]: 87–100.
Ре зи ме на ру ском је зи ку: 99–100.

Дра го љуб Јо ва но вић – иде је и суд би на по ли ти ча ра
Историографија. – [46/1992]: 215–232.

ПЕТРОВ,Милан
По ку шај осни ва ња му зе ја у Срем ским Кар лов ци ма 1870. го ди не

При лозииграђа. – [1/1970]: 132–134.
Пи том ци Срп ског на род ног са бо ра у Срем ским Кар лов ци ма на Ки јев ској 
ду хов ној ака де ми ји у дру гој по ло ви ни XIX ве ка

Прилозииграђа. – [5/1972]: 164–167.
Пре ла зак пре ко Ср би је же не Ла јо ша Ко шу та 1849. го ди не

Прилозииграђа. – [45/1992]: 145–148.
Сви лар ство у Бач кој до сре ди не XIX ве ка

Чланциирасправе. – [49/1994]: 83–109.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 108–109.

Ђор ђе Стра ти ми ро вић 1848–1849. го ди не
Чланциирасправе. – [59–60/1999]: 17–40.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 39–40.

Ло гор срп ске вој ске код То ма шев ца 1848–1849. го ди не
Прилозииграђа. – [59–60/1999]: 159–165.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 165.

Ла још Ко шут и Ср би ре во лу ци о нар не 1848–1849. го ди не
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Чланциирасправе. – [61–62/2000]: 71–83.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 83.

ПЕТРОВ,Милена
Пи том ци Срп ског на род но-цр кве ног са бо ра у Кар лов ци ма на пе да го шким 
се ми на ри ма и сту ди ја ма не мач ких и швај цар ских уни вер зи те та у дру-
гој по ло ви ни XIX ве ка

Прилозииграђа. – [57/1998]: 141–155.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 154–155.

ПЕТРОВИЋ,Ђурђица
Ет ни кон Аро мун/Цин цар – пе жо ра тив или не

Прилозииграђа. – [50/1994]: 135–145.

ПЕТРОВИЋ,Илија
Је дан за бра ње ни збор ник Ма ти це срп ске [Д-р Ми лан П. Ко стић: Из Пр вог 
свет ског ра та, 1914–1918; Ни ко ла Ра дој чић: Ожи ве ла Војводина]35

Историографија. – [51/1995]: 137–211.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 180–181.
Ре зи ме на фран цу ском је зи ку: 181–211.

ПЕЦИЊАЧКИ,Срета
При ло зи за исто ри ју Ба на та и Ба нат ске вој не гра ни це XVI II ве ка

Прилозииграђа. – [2/1970]: 77–91.
Ма ла гра бо вач ка шко ла у XVI II и с по чет ка XIX ве ка

Прилозииграђа. – [3/1971]: 90–92.
Је дан из ве штај о ма лим срп ским шко ла ма у Ми тро вач ком про то попи ја ту 
из 1749. го ди не

Прилози. – [4/1971]: 83–88.
Во ја Но ва ко вић, Па лан ка кроз ве ко ве, Бе о град 1970, стр. 184.

Прикази. – [4/1971]: 208–210.
По да ци о кон три бу ци ји и ста нов ни штву Ба на та у пр вој по ло ви ни XVI II 
ве ка

Прилозииграђа. – [5/1972]: 118–121.
Ста ти стич ки по да ци о на се љи ма Срем ске епар хи је у 1781. го ди ни

Прилозииграђа. – [5/1972]: 122–127.
До ку мен ти о бач ко-ба нат ским ми гра ци ја ма 1719–1725. го ди не

Прилозииграђа. – [6/1972]: 105–116.
Два при ло га из 1735/6. го ди не о ер дељ ско-по мо ри шким из бе гли ца ма у 
Ба нат

Прилозииграђа. – [7/1973]: 110–118.
Ин ди ви ду ал на рас по де ла зе мље идвор ским гра ни ча ри ма 1769. го ди не

Прилозииграђа. – [7/1973]: 124–128.
Ву ко ман Ша ли пу ро вић, Ми ле шев ска штам па ри ја 1544–1557, Из да ње 
но вин ско-из да вач ке уста но ве „По ли мље”, При је по ље 1972, стр. 76.

Прикази. – [7/1973]: 199.

35 ЗМСДН, 24/1959.
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По да ци о при хо ди ма и рас хо ди ма ба нат ске ад ми ни стра ци је у пр вој 
по ло ви ни XVI II ве ка

Прилозииграђа. – [8/1973]: 77–92.
Из ве штај из 1774. го ди не о не мач ким шко ла ма XII не мач ко-ба нат ске 
ре ги мен те

Прилозииграђа. – [8/1973]: 93–99.
По да ци о на се љи ма Беч ке реч ког ди стрик та у 1729–1731. год. 

Прилозииграђа. – [9/1974]: 88–93.
По да ци о не крет ни на ма не ких гра ни чар ских на се ља Сре ма у 1785–1787. 
год.

Прилозииграђа. – [9/1974]: 94–101.
До ку мен та о ба нат ској зе маљ ској ми ли цији из 1753–1761. го ди не36

Чланциирасправе. – [10/1974]: 73–80.
По да ци о зе мљи шним по вр ши на ма гра ни чар ских на се ља Сре ма у 1803/4. 
го ди ни

Чланциирасправе. – [10/1974]: 108–124.
По да ци о ку ги 1738. го ди не у Беч ке ре ку, Де ски и Ђа ли

Прилозииграђа. – [11/1975]: 111–117.
Јак ша Ан ђе лић из Бе шке о свом пу ту у Ца ри град и на зад 1715/16. го ди не

Прилозииграђа. – [12/1975]: 85–88.
Кон три бу ци ја ју го и сточ ног Сре ма у 1716. го ди ни

Прилозииграђа. – [12/1975]: 89–94.
Ис каз из 1750. го ди не о зе мљи шту и по ре зу Сре ма и Сла во ни је

Прилозииграђа. – [12/1975]: 95–101.
Пра во слав но-три ви јал не шко ле про вин ци јал ног Ба на та у 1778. го ди ни

Прилозииграђа. – [13/1976]: 113–145.
По да ци о срп ско-ру мун ским шко ла ма Вла шко-илир ске гра ни чар ске 
ре ги мен те у 1792. го ди ни

Прилозииграђа. – [13/1976]: 147–152.
По во дом тек сто ва др Ни ко ле Га ври ло ви ћа у I то му „Исто ри је шко ла и 
обра зо ва ња код Ср ба”

Полемике. – [13/1976]: 201–207.
По да ци о шај ка шким шко ла ма 1794/5. школ ске го ди не

Прилозииграђа. – [14/1976]: 145–152.
Основ ни по да ци о пра во слав ним на се љи ма XII не мач ко-ба нат ског пука 
у 1801. го ди ни

Прилозииграђа. – [15/1977]: 143–150.
По да ци о срп ским ве ро и спо вед ним шко ла ма и учи те љи ма Срем ско-сла-
вон ске и Шај ка шке вој не гра ни це у 1780. го ди ни

Прилозииграђа. – [16/1977]: 131–138.
Га ври ло ви ће во ни шта но во

Полемика. – [16/1977]: 206–207.
Из ве штај Сте фа на Ву ја нов ског о срп ским ве ро и спо вед ним шко ла ма 
про вин ци јал ног Сре ма и Сла во ни је 1783/84. школ ске го ди не

36 У Са др жа ју је на слов: Два до ку мен та о људ ству и кон три бу ци ји не ких ком па ни ја 
ба нат ске зе маљ ске ми ли ци је из 1753–1761. го ди не
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Прилозииграђа. – [17/1978]: 101–109.
Гра ни чар ско-три ви јал не и ко му ни тет ско-не мач ке шко ле Сре ма и Шај-
ка шке у 1773/74. го ди ни

Прилозииграђа. – [18/1978]: 87–102.
Срп ска ве ро и спо вед на шко ла у Но вој Гра ди шки у XVI II ве ку (1749–1802)

Прилозииграђа. – [19/1979]: 159–174.
Учи тељ ске пла те у Илир ској гра ни чар ској ре ги мен ти у Ба на ту 1768–1771. 
го ди не

Прилозииграђа. – [20/1979]: 91–95.
Ста ти стич ки по да ци о срп ском ста нов ни штву Сла вон ске епар хи је у 
1818. го ди ни

Прилозииграђа. – [20/1979]: 97–101.
Срп ска ве ро и спо вед на шко ла у По драв ској Сла ти ни у XVI II ве ку

Прилозииграђа. – [21/1980]: 89–101.
По да ци о све штен ству и ста нов ни штву гра ни чар ских на се ља Ба на та у 
1768. го ди ни

Прилозииграђа. – [21/1980]: 103–107.
Основ на срп ска на род на шко ла у Су бо ти ци у XVI II ве ку (1710–1801/2)

Прилозииграђа. – [22/1980]: 133–149.
Из ве штај о Ба на ту и Бра ни че ву из 1721. го ди не

Прилозииграђа. – [23/1981]: 79–87.
Срп ска цр ква и на род на шко ла у Ја ме ни – XVI II век

Прилозииграђа. – [24/1981]: 197–204.
Срп ска на род на шко ла у Ма ја ру (XVI II век)

Прилозииграђа. – [25/1982]: 83–89.
За пи си о по ти ско-по мо ри шким на се љи ма и цр ква ма из 1746/7. го ди не

Прилозииграђа. – [26/1982]: 169–177.
Ср би Тре шта но вач ке па ро хи је у XVI II ве ку

Прилозииграђа. – [27/1983]: 129–138.
Срп ска ве ро и спо вед на шко ла XVI II ве ка у Ку ма ну

Прилозииграђа. – [28/1983]: 135–139.

ПИСАРЕВ,ЈуријАлексејевич
„Бе ле шка” ру ског ди пло ма те А. М. Пе тр ја је ва о про јек ти ма за фор ми рање 
ју го сло вен ске др жа ве у го ди на ма Пр вог свет ског ра та (1914–1915)37

Прилозииграђа. – [25/1982]: 125–132.
Ства ра ње Бал кан ског са ве за и Ру си је (1911–1912)

Прилозииграђа. – [31/1985]: 99–117.

ПЛАШКА,РихардГеорг
По че ци на ци о нал не ин те гра ци је. Два мо де ла на по те зу Бе о град – Беч 
– Праг

Чланциирасправе. – [42/1990]: 27–37.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 37.

37 Пре вод с ру ског: Ва лен ти на Де вић Ро ма но ва
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ПОГХИРЦ,Чичероне
Лин гви стич ка раз ма тра ња па ле о бал кан ске ет но ге не зе

Чланциирасправе. – [12/1975]: 9–18.
Ре зи ме на фран цу ском је зи ку: 18.

ПОЛАК,Олга
Др Јо сип Мир нић, Нем ци у Бач кој у дру гом свет ском ра ту, Но ви Сад 
1974, стр. 383.

Прикази. – [12/1975]: 239–242.

ПОЛИТ-ДЕСАНЧИЋ,Михаило
Ис точ но пи та ње и ње го во ор ган ско ре ше ње38

Наративниизвори. – [33/1986]: 147–172.

ПОПИ,Глигор
Из по ли тич ке ак тив но сти Ру му на у Ба на ту по сле Пр вог свет ског ра та

Прилозииграђа. – [6/1972]: 173–176.
Др Јо ан Д. Су чу, За јед нич ка ру мун скосрп ска бор ба про тив хаб сбур шког 
ду а ли зма

Прикази. – [6/1972]: 210–211.
Ју го сло вен ско-ру мун ски сим по зи јум у Кра јо ви по све ћен 110-го ди шњи ци 
ус по ста вља ња срп ско-ру мун ских ди пло мат ских од но са

Прикази. – [9/1974]: 193–194.
Исто ри ја Ру му на, књи га 1 и 2 (Is to ria Românilor I, II, Bu cu rești  1974–1976)

Прикази. – [16/1977]: 228–229.
En cic lo pe dia isto ri o gra fi ei românesti – Ен ци кло пе ди ја ру мун ске исто рио
гра фи је – Edi tu ra științifi cǎ și en cic lo pe di cǎ Bu cu rești  1978.

Приказиибелешке. – [19/1979]: 205–206.
In me mo ri am: Јо ван Д. Су чу

Некролози. – [27/1983]: 226.
Др Жив ко Авра мов ски, Рат ни ци ље ви Бу гар ске и Цен трал не си ле 1914– 
1918, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, Бе о град 1985.

Приказиибелешке. – [34/1986]: 205–206.
Ми о драг Ми лин, Re laţii le po li ti ce Românosîrbe în epo ca mo der na – pe
ri o a da 1848–1878, из да ње Цен тра за дру штве не на у ке при Ака де ми ји за 
дру штве не и по ли тич ке на у ке Те ми швар ског уни вер зи те та, Те ми швар 
1986, стр. 197.

Приказиибелешке. – [36/1987]: 218–219.

ПОПОВ,Душан
Срп ска штам па у Угар ској у вре ме Пр вог свет ског ра та

Чланциирасправе. – [26/1982]: 149–167.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 167.

При лог осве тља ва њу кул тур них при ли ка код Ср ба у Угар ској у вре ме 
Пр вог свет ског ра та

38 Пре вод с не мач ког: Стра хи ња К. Ко стић
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Чланциирасправе. – [51/1995]: 21–42.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 42.

ПОПОВ,Јеленa
Др Бран ко Пе тра но вић, По ли тич ка и еко ном ска осно ва на род не вла сти 
у Ју го сла ви ји за вре ме об но ве. Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, Бе о град 
1969, 464.

Прикази. – [2/1970]: 189–190.
Љу би ца Ва си лић, По кра јин ски ко ми тет КПЈ за Вој во ди ну 1941–1945, 
Но ви Сад 1971, стр. 619.

Прикази. – [5/1972]: 218–219.
Го ди шњак Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, књи га XI II/1 (1970)

Часописи. – [5/1972]: 228–229.
Љу би ца Ва си лић, Окру жни ко ми те ти КПЈ за Вој во ди ну 1941–1943, Но ви 
Сад – Срем ски Кар лов ци 1976, стр. 535. 

Приказиибелешке. – [15/1977]: 216–218.
По ли ти ка КПЈ у Вој во ди ни на ства ра њу ма сов не осно ве на род но о сло-
бо ди лач ког ра та и ре во лу ци је

Безкатегорије. – [16/1977]: 7–24.
Ре зи ме на ру ском је зи ку: 23–24.

Ор га ни за ци ја КПЈ у Вој во ди ни 1945–1948.
Чланциирасправе. – [19/1979]: 61–96.
Ре зи ме на ру ском је зи ку: 95–96.

Би бли о те ке и књи жни це у Вој во ди ни за вре ме Дру гог свет ског ра та
Чланциирасправе. – [25/1982]: 51–75.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 74–75.

Јед но све до чан ство о про бле ми ма вој во ђан ске по љо при вре де не по сред но 
по сле осло бо ђе ња 1945.

Прилозииграђа. – [30/1984]: 175–187.
Дис ло ка ци ја ин ду стриј ских по стро је ња из Вој во ди не

Чланциирасправе. – [51/1995]: 43–89.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 88–89.

О ау тор ству јед ног зна чај ног до ку мен та за са вре ме ну исто ри ју Вој во ди не
Прилозииграђа. – [53/1996]: 193–201.

Раз ло зи уво ђе ња вој не упра ве на под руч ју Ба на та, Бач ке и Ба ра ње 1944.
Чланциирасправе. – [55/1997]: 87–109.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 108–109.

ПОПОВ,Чедомир
Ми лен ко Бе љан ски, Сом бор ске по ро ди це, Сом бор 1969.

Белешке. – [1/1970]: 174.
Ле њин и на ци о нал на ре во лу ци ја на Бал ка ну по чет ком XX ве ка

Чланциирасправе. – [2/1970]: 9–25.
Ре зи ме на ру ском је зи ку: 24–25.

Вој во ђан ски исто ри ча ри у Бра ти сла ви
Саопштењасанаучнихскупова. – [2/1970]: 153–156.
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Ни ко ла Пе тро вић, Све то зар Ми ле тић и На род на стран ка, Гра ђа 1860–
1885, т. 1, Ср. Кар лов ци 1968, стр. XI+710, т. 2, Ср. Кар лов ци 1969, стр. 
779.

Прикази. – [4/1971]: 195–199.
По во дом на пи са „У ко рак с вре ме ном” об ја вље ног на стра ни ца ма но во-
сад ског Днев ни ка39

Полемика. – [16/1977]: 237–245.
Бран ко Пе тра но вић, Исто ри о гра фи ја и ре во лу ци ја, Про све та, Бе о град 
1984, 590 стра на

Приказиибелешке. – [30/1984]: 199–201.
Ан дреј Ми тро вић, Ан га жо ва но и ле по, На род на књи га, Бе о град, 1983, 
стр. 233.

Приказиибелешке. – [31/1985]: 183–184.
Змај у Ис точ ној кри зи 1875–1878.40

Прилозииграђа. – [37/1988]: 99–106.
Фран цу ски ути ца ји на срп ску дру штве ну и по ли тич ку ми сао у XIX ве ку

Чланциирасправе. – [41/1990]: 73–81.
Ре зи ме на фран цу ском је зи ку: 80–81.

Срп ска по ли тич ка јав ност и Фран цу ско-пру ски рат 1870–1871.
Чланциирасправе. – [44/1991]: 49–63.
Ре зи ме на фран цу ском је зи ку: 61–63. 

Ва си ли је Кре стић – Ра дош Љу шић, Про гра ми и ста ту ти срп ских по
ли тич ких стра на ка до 1918. го ди не. Књи жев не но ви не, Бе о град 1991, 
514 стр.

Приказиибелешке. – [45/1992]: 212–214.
Сла вен ко Тер зић, Ср би ја и Грч ка (1856–1903). Бор ба за Бал кан, Исто-
риј ски ин сти тут и ЈИК бан ка д. д. Бе о град 1992, 454 стр.

Приказиибелешке. – [46/1992]: 244–246.
Фран цу ска ди пло ма ти ја, бал кан ски про бле ми и ме ђу на род ни по ло жај 
Ср би је по сле Бер лин ског кон гре са (1878–1882)

Чланциирасправе. – [49/1994]: 45–81.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 80–81.

Тра гич на по вор ка не тр пе љи во сти. По во дом књи ге Ва си ли ја Ђ. Кре сти-
ћа, Гра ђа о Ср би ма у Хр ват ској и Сла во ни ји (1848–1914). Књ. I–II, БИГЗ, 
Бе о град, 1995.

Историографија. – [53/1996]: 213–219.
Ср би у Бе чу, Беч ме ђу Ср би ма

Историографија. – [59–60/1999]: 240–242.
„Веч но от по чи ња ње из но ва”. Ми ло рад Ек ме чић, Огле ди из исто ри је, 
„Слу жбе ни лист СРЈ”, Бе о град 1999.

Историографија. – [61–62/2000]: 235–239.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 239.

Тојн би је ва исто ри о зо фи ја

39 Ко а у тор ски текст: С. Га ври ло вић, Н. Л. Га ће ша, С. Ћир ко вић, А. Фо ри шко вић
40 Ко а у тор: Ду шко Ко ва че вић
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Историографија. – [65–66/2002]: 297–301.
Исто ри ја бан кар ства у Вој во ди ни. У ре дак ци ји проф. др Ни ко ле Л. Га-
ће ше, Ма ти ца срп ска – Вој во ђан ска бан ка, Но ви Сад 2001, 863 стра не

Приказиибелешке. – [65–66/2002]: 320–323.
Ва си ли је Ђ. Кре стић, Би скуп Штро сма јер у све тлу но вих из во ра, „Про-
ме теј”, Но ви Сад 2002, 90 стр.

Приказиибелешке. – [65–66/2002]: 331–334.
Не ке кон тро вер зе о исто ри ји Пр вог срп ског устан ка

Чланциирасправе. – [69–70/2004]: 11–24.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 24.

Ви ше од сту ди је – ма ње од син те зе (Вла ди мир Сто јан че вић, Ср би ја и 
срп ски на род у вре ме Пр вог устан ка, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2004)

Историографија. – [69–70/2004]: 321–325.
Де ло ака де ми ка Слав ка Га ври ло ви ћа (По во дом 80-ого ди шњи це жи во та 
и 50-ого ди шњи це на уч ног ра да)

Историографија. – [69–70/2004]: 327–330.
Јо сиф фто ри... Сер бие ми ле бла ги спа си тељ

Историографија. – [73/2006]: 207–210.
Кнез / Краљ Ми лан и Јо ван Ри стић

Научнискупови. – [75–76/2007]: 157–166.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 165–166.

ПОПОВИЋ,Бранислав
Зо ран Пе ја ши но вић, Бан Ми ло са вље вић, Ба ња Лу ка 2004; 193 стра не

Приказиибелешке. – [71–72/2005]: 210–212.
Со фи ја Бо жић, Ср би у Хр ват ској 1918–1929, Бе о град 2008, 846 стр.

Приказиибелешке. – [79–80/2009]: 218–221.

ПОПОВИЋ,Драган
Пра и сто риј ске гра ди не на ју жним об рон ци ма Фру шке го ре

Прилозииграђа. – [50/1994]: 111–133.
Рав ни чар ска пра и сто риј ска на се ља у Сре му

Прилозииграђа. – [52/1995]: 95–104.

ПОПОВИЋ,Љубодраг
Краљ Ми лан у кул ту ри Ср би је

Научнискупови. – [77–78/2008]: 235–243.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 243.

ПОПОВИЋ,Мирослав
Ми шел Ка план, Ви зан ти ја, Clio, Бе о град 2008, стр. 349.

Приказиибелешке. – [79–80/2009]: 203–204.

ПОПОВИЋ,НиколаБ.
Са ва Жи ва нов, Пад Ру ског цар ства, Том I Ру си ја у Пр вом свет ском 
ра ту; Том II Фе бру ар ска ре во лу ци ја, Но лит, Бе о град 2007, стр. 717/630.
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Приказиибелешке. – [77–78/2008]: 245–248.
Ан дреј Л. Ше мја кин, Иде о ло ги ја Ни ко ле Па ши ћа – фор ми ра ње и ево
лу ци ја (1868–1881), За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2008, 371.

Приказиибелешке. – [83/2011]: 189–194.

ПОПОВИЋ,Петар
Кад је за ве де на пр ва шко ла на Це ти њу?

Полемика. – [16/1977]: 216–225.

ПОПОВИЋ,Тома
Је дан тур ски из ве штај о би ци код Пе тро ва ра ди на од 3. до 5. ав гу ста 1716. 
го ди не

Прилозииграђа. – [44/1991]: 204–205.

ПРИЦА,Радомир
Ру си ни у Ми тро ви ци од 1851. до 1914. го ди не

Прилозииграђа. – [6/1972]: 153–156.

ПРОТИЋ,Предраг
Бо ри вој Па јо вић и Ми ло рад Ра де вић, Би бли о гра фи ја о ра ту и ре во лу ци ји 
у Ју го сла ви ји. Вој но де ло, Бе о град 1969, 786.

Прикази. – [2/1970]: 187–188.
Жар ко Д. Про тић, Ми лан Ве со вић и Ми лан Ма тић, Со ци ја ли стич ки и 
рад нич ки по крет и КПЈ 1867–1941, Ин сти тут за са вре ме ну исто ри ју, 
Бе о град 1972.

Прикази. – [6/1972]: 212–213.

ПРПАЈОВАНОВИЋ,Бранка
Ši me Pe ri čić, Dal ma ci ja uo či pa da Mle tač ke Re pu bli ke, In sti tut za hr vat sku 
po vi jest, Za greb 1980, str. 266.

Приказиибелешке. – [26/1982]: 244–245.

ПУЗОВИЋ,Владислав
Ути цај Ду хов ног ре гу ла мен та (1721) на Све ште нич ка и Мо на шка пра
ви ла ми тро по ли та бе о град ско-кар ло вач ког Ви ћен ти ја (Јо ва но ви ћа)

Чланциирасправе. – [90/2014]: 37–54.
Ре зи ме на ру ском је зи ку: 54.

ПУЗОВИЋ,ЉиљанаИ.
Гра ни це, на се ља и па ро хи је Те ми швар ске епар хи је (1716–1779): При лог 
про у ча ва њу исто ри је пра во сла вља у Ба на ту

Чланциирасправе. – [96/2017]: 35–52.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 52.

Хи лан дар ска пи са ни ја 1709. го ди не
Чланциирасправе. – [97/2018]: 53–68.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 67–68.
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ПУШКАШ,Александар
Ин те лек ту ал на опо зи ци ја у Ју го сла ви ји: Слу чај ча со пи са Јав ност (1980/ 
1981)

Чланциирасправе. – [98/2018]: 105–116.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 116.

РАДЕВИЋ,Милорад
Ау то би о гра фи ја Јо ва на Га ври ло ви ћа

Прилози. – [4/1971]: 121–130.

РАДЕКАМилан
Не ко ли ко при ло га о Са ви Мр ка љу

Прилозииграђа. – [31/1985]: 65–78.

РАДЕНИЋ,Андрија
Ср би у Хр ват ској и Сла во ни ји 1868–1878.

Чланциирасправе. – [19/1979]: 97–149.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 148–149.

До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би је 1903–1914, књ. II, св. 
3/I и 3/II, 1/14. ја ну ар – 30. ју ни/13. ју ли 1907. При ре ди ли: Љи ља на Алек-
сић-Пеј ко вић и Жи во та Анић, Бе о град 2004.

Приказиибелешке. – [71–72/2005]: 215–217.

РАДИЋ,Радивој
Жи во ти ње у ви зан тиј ским за го нет ка ма

Чланциирасправе. – [86/2012]: 7–20.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 20.

РАДИЋ,Радмила
Пра во слав на цр ква у Ср би ји у вре ме кра ља Ми ла на Обре но ви ћа

Научнискупови. – [77–78/2008]: 225–234.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 234.

Срп ско мо на штво у 19. и пр вој де це ни ји 20. ве ка
Чланциирасправе. – [85/2012]: 65–88.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 88.

РАДОЈЕВИЋ,Мира
Дра ги ша Ва сић и Со вјет ска Ру си ја

Чланциирасправе. – [92/2015]: 77–91.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 90–91.

Јо ван Цви јић и Ју го сло вен ска де мо крат ска ли га (1918–1919)
Чланциирасправе. – [95/2017]: 47–70.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 69–70.

Се ћа ња јед ног исто ри ча ра (Ва си ли је Ђ. Кре стић, За пам ће ња, Ма ти ца 
срп ска, Но ви Сад 2016, 332 стр.)

Прикази. – [95/2017]: 109–112.
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Жи вот и не ста ја ње сен тан дреј ских Ср ба (Сте ван Чам праг, Срп ство у 
Сен тан дри ји по след њих 40 го ди на, При ре дио др Пе тар В. Кре стић. 
Му зеј Вој во ди не – Ар хив Ср би је – Срп ски ин сти тут; Но ви Сад – Бе о-
град – Бу дим пе шта 2018, 157 стр.)

Приказиибелешке. – [97/2018]: 179–180.

РАДОЈИЧИЋ,ЂорђеСп.
О ца ри ци Јев до ки ји и о на зи ву ца ри ца у ти ту ла ту ри сред њо ве ков не 
Ср би је (Из ру ко пи сне остав шти не)

Прилозииграђа. – [7/1973]: 105–109.

РАДОЈКОВИЋ,Стефан
Ег зор ци зам Хи тле ра или оку па ци ја и де на ци фи ка ци ја Не мач ке (Fre de rick 
Taylor, Exor ci sing Hi tler. The oc cu pa tion and de na zi fi ca tion of Ger many, 
Blo om sbury Pu blis hing Plc, Lon don, 2012)

Приказиибелешке. – [86/2012]: 81–83.
Евро па ду гог 20. ве ка – Слу чај Ју го сла ви је (Ма ри Жа нин Ча лић, Исто
ри ја Ју го сла ви је у 20. ве ку, Клио, Бе о град, 2013)

Приказиибелешке. – [87/2013]: 156–158.
Свет у ра ту 1939–1945. (Maks Hej stings, Pa kao: Svet u ra tu, 1939–1945, 
vol. I–II, La gu na, Be o grad, 2013, 432 i 502 str.)

Прикази. – [92/2015]: 110–112.

РАДОЈЧИЋ,Никола
Ожи ве ла Вој во ди на

Чланциирасправе. – [51/1995]: 183–211.
Ре зи ме на фран цу ском је зи ку: 211.

РАДОСАВЉЕВИЋ,НедељкоВ.
По по ви ћи из Су бје ла, јед на вој вод ска и све ште нич ка по ро ди ца

Прилозииграђа. – [65–66/2002]: 195–209.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 209.

Сте ван Па вло вић, Исто ри ја Бал ка на, Clio – Бе о град, Бе о град 2001, 521.
Приказиибелешке. – [65–66/2002]: 324–326. 

Три пи сма са ра јев ског ми тро по ли та Иг ња ти ја из 1851. го ди не
Прилозииграђа. – [69–70/2004]: 275–284.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 283–284.

Жал ба Кр сма на Об ра до ви ћа про тив кне за Јо ва на Ми тро ви ћа-Де ми ра 
(при лог про у ча ва њу по че та ка пра во су ђа у дру гој де це ни ји 19. ве ка)

Прилозииграђа. – [74/2006]: 95–104.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 104.

Ве сти о пра во слав ној цр кви у Бо сан ском па ша лу ку у из ве шта ји ма кне зу 
Ми ло шу из Ужич ке на хи је и Ужич ког окруж ја (1816–1839)

Прилозииграђа. – [74/2006]: 105–116.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 116.

Три до ку мен та за исто ри ју хри шћан ских цр ка ва у Бо сни и Хер це го ви ни41

41 Ко а у тор: Мир ја на Ма рин ко вић



167

Приказиибелешке. – [77–78/2008]: 93–100.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 100.

Та ма ра Пе тро ва Сто и ло ва, Величиетонавладателите,Петьримежду
отрицаниетоивъзторганаевропейцитевкраянаXVII–първата
четврътнаXVIIIвек, Из сле два ния и до ку мен ти 2, Асо ци а ция Клио – 96, 
Со фия 2008, 148.

Приказиибелешке. – [81/2010]: 129–130.
Ужич ки не ми ри због от ми це и на сил не исла ми за ци је срп ске де вој чи це 
1819.

Чланциирасправе. – [83/2011]: 85–95.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 95.

РАДОСАВЉЕВИЋ,ОзренМ.
Зе мљи шни спор из ме ђу ма на сти ра Зла ти це и пр ња во ра ца (1899–1902)

Прилозииграђа. – [32/1985]: 179–182.
О јед ном бе ло цр кван ском спо мен-обе леж ју ве за ном за до га ђа је из 1848. 
го ди не

Прилозииграђа. – [39/1989]: 113–116.
Ла зар Сте фа но вић (1809–1884)

Прилозииграђа. – [47–48/1993]: 141–146.
Срп ске за на тли је и тр гов ци у Бе лој Цр кви у XIX ве ку

Прилозииграђа. – [49/1994]: 155–159.

РАДУСИНОВИЋ,МилорадП.
Дви је ви је сти у ру ској штам пи о би ци код Пе тро ва ра ди на 1716. го ди не

Прилозииграђа. – [30/1984]: 99–101.
Ру ски за пис о при ли ка ма у Вој во ди ни 1848–1849.

Прилозииграђа. – [33/1986]: 135–139.
При лог исто ри ји бор бе про тив ау то крат ског ре жи ма кне за Ни ко ле

Прилозииграђа. – [35/1987]: 123–131.
Два кон фи дент ска из ве шта ја из Анек си о не кри зе 1908. го ди не

Прилозииграђа. – [38/1988]: 119–123.
Од ло мак из Ама но вог пу то пи са

Прилозииграђа. – [41/1990]: 109–112.
Ру ска ви јест о па ду Бе о гра да 1717. го ди не

Прилозииграђа. – [42/1990]: 129–131.
Ру ски мо нах В. Бар ски о срп ском Бу ди му у пр вој по ло ви ни XVI II ве ка

Прилозииграђа. – [54/1996]: 141–143.
Ре зи ме на ру ском је зи ку: 143.

При лог би о гра фи ји Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа
Прилозииграђа. – [57/1998]: 169–173.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 173.

Ру ске ви је сти о устан ку Пе ре Се ге дин ца у вре њу ме ђу Ср би ма у Угар ској 
и Вој ној кра ји ни (1735–1736)

Прилозииграђа. – [58/1998]: 109–129.
Ре зи ме на ру ском је зи ку: 118.
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Ру ски ка лу ђер из пр ве по ло ви не XVI II ви је ка, Ипо лит Ви шев ски о Ста-
ри ни Но ва ку

Прилозииграђа. – [58/1998]: 119–123.
Ре зи ме на ру ском је зи ку: 123.

Три до ку мен та о рат ним пат ња ма срп ског на ро да и све штен ства у Хер-
це го ви ни (1914–1918)

Прилозииграђа. – [59–60/1999]: 167–172.
Ре зи ме на ру ском је зи ку: 172.

Дви је ру ске ви је сти о по гу бље њу ге не ра ла Ни ко ле Док са та де Мо ре за 
у Бе о гра ду 1738. го ди не

Прилозииграђа. – [63–64/2001]: 187–190.
Ре зи ме на ру ском је зи ку: 190.

Од ло мак из ме мо а ра Ме лек Ха ну ме о Бе о гра ду 1848. го ди не
Прилозииграђа. – [65–66/2002]: 239–247.
Ре зи ме на ру ском је зи ку: 247.42

Из ве штај Кон стан ти на Пет ко ви ћа о Ср би ји 1853. го ди не
Прилозииграђа. – [67–68/2003]: 211–222.
Ре зи ме на ру ском је зи ку: 222.

Два свје до чан ства Ву ка Вр че ви ћа о кне зу Да ни лу Пе тро ви ћу Ње го шу
Прилозииграђа. – [67–68/2003]: 223–228.
Ре зи ме на ру ском је зи ку: 227–228.

Не ко ли ко за пи са о Би ци код Сен те 1697. го ди не
Прилозииграђа. – [73/2006]: 155–161.
Ре зи ме на ру ском је зи ку: 161.

Три ру ске ви је сти о ру ско-срп ској вој ној са рад њи из вре ме на Пр вог 
срп ског устан ка 1810–1811. го ди не

Прилозии грађа. – [74/2006]: 89–93.
Ре зи ме на ру ском је зи ку: 93.

Блан ки је во пре да ва ње о Ср би ји пу бли ко ва но у „Мо скви тја ни ну” 1842. 
го ди не

Наративниизвори. – [74/2006]: 169–179.
Ре зи ме на ру ском је зи ку: 179–180.

Ни ко лај Хар твиг у днев ни ку док то ра Ву че ти ћа 1912–1913. 
Грађаиприлози. – [90/2014]: 101–109.
Ре зи ме на ру ском је зи ку: 109.

РАЈИЋ,Сузана
Збор ник о Ср би ма у Хр ват ској, књи га 4, СА НУ, Бе о град 1999, 587 стр.

Приказиибелешке. – [63–64/2001]: 312–314.
Ми лан Обре но вић – краљ по ли ти чар

Чланциирасправе. – [79–80/2009]: 43–58.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 57–58.

Вла дан Ђор ђе вић – од ре пу бли ка на ца до ле ги ти ми сте
Чланциирасправе. – [82/2010]: 85–99.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 99.

42 На слов ре зи меа: Выдер жка из ме му а ров ме лек Ха ну ме о Бел гра де, 1847–1848. г.
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РАЈКОВ,Миливој
Или ја Вој во дић, Ру ско Се ло у ми ру и ра ту, Но ви Сад 1969, 270.

Белешке. – [2/1970]: 192.
Бу на у Вра ње ву 1777.

Чланциирасправе. – [3/1971]: 93–104.
При лог про у ча ва њу про шло сти Ки кин де

Прилозииграђа. – [5/1972]: 161–163.
„Срп ски глас” и ки кинд ски де мо кра ти

Прилозииграђа. – [6/1972]: 157–172.
По крет аграр не си ро ти ње у Ки кин ди 1919–1921. год.

Прилозииграђа. – [9/1974]: 112–129.
До ку мен ти о ре во лу ци ји 1848–49. го ди не у Ве ли ко ки кинд ском ди-
штрик ту

Прилозииграђа. – [11/1975]: 127–137.
На се ља ва ње Ба ша и да 1777.

Прилозииграђа. – [13/1976]: 97–102.
Је дан по пис здрав стве них рад ни ка у Ве ли ко ки кинд ском ди штрик ту 
1875. го ди не

Прилозииграђа. – [13/1976]: 157–162.
Су ко би из ме ђу кра љев ског ко ме са ра и Ма ги стра та Ве ли ко ки кинд ског 
ди штрик та у XVI II ве ку

Прилозииграђа. – [15/1977]: 133–141.
По след њи из ве штај о при ли ка ма у Ве ли ко ки кинд ском ди штрик ту 1876.

Прилозииграђа. – [16/1977]: 139–148.
При лог исто ри ји раз во ја рад нич ког по кре та у Ве ли кој Ки кин ди

Прилозииграђа. – [29/1984]: 167–172.
О при ли ка ма у се вер ном Ба на ту по сле ре во лу ци је 1848/49. го ди не

Прилозииграђа. – [34/1986]: 137–142.

РАКИТА,Раде
Стра да ња срп ског (пра во слав ног) ста нов ни штва и имо ви не у Дру гом 
свјет ском ра ту на под руч ју Јањ -Жу па у сли ву Пље ве (За пад на Бо сна)

Прилозииграђа. – [41/1990]: 147–188.
Ко ло ни за ци ја из мр ко њић град ског кра ја у Вој во ди ну 1945–1948.

Прилозииграђа. – [57/1998]: 185–222.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 222.

Ко ло ни за ци ја ста нов ни штва са под руч ја Скен дер Ва ку фа (са да Кне же ва) 
у Вој во ди ну по сли је Дру гог свјет ског ра та (1945–1948. г.)

Чланциирасправе. – [65–66/2002]: 123–137.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 137.

РАКИЋ,Лазар
Ва си ли је Кре стић, Хр ват скоУгар ска на год ба 1868. го ди не, СА НУ, Бео-
град 1969, 424.

Критике,оценеиприкази. – [1/1970]: 152–154.
Mi lan Kraj čo vić, Slo ven ska po li ti ka v Sred nej Európe 1890–1901, Spolupráca 
Slovákov, Ru mu nov a Sr bov, Bra ti sla va 1971, стр. 300.



Белешке. – [4/1971]: 217–218.
Kal man Če hak, Rad nič ki po kret u Ba na tu do osni va nja So ci jal de mo krat ske 
par ti je Ugar ske 1868–1890, Ин сти тут за из у ча ва ње исто ри је Вој во ди не, 
Но ви Сад 1971, стр. 380. 

Прикази. – [6/1972]: 211–212.
Пр ви Ју го сло вен ски Сим по зи јум о на ста ви исто ри је

Установе. – [6/1972]: 223–225. 
Ста ри Бе чеј ре во лу ци о нар не 1848–1849. го ди не 

Чланциирасправе. – [16/1977]: 87–108.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 108.

Из ве штај но во сад ског ве ли ког жу па на Фе лик са Пар че ти ћа пред сед ни-
ку ма ђар ске вла де Кал ма ну Ти си о Ма ти ци срп ској (1888)

Прилозииграђа. – [16/1977]: 149–162.
Др Бог дан Кри зман, Рас пад Ау строУгар ске и ства ра ње ју го сло вен ске 
др жа ве, Школ ска књи га, За греб 1977, стр. 288.

Прикази. – [18/1978]: 181–183. 
При лог про у ча ва њу здрав стве них при ли ка у Бач кој по сле ре во лу ци је 
1848–1849. го ди не

Прилозииграђа. – [21/1980]: 149–152.
Исе ља ва ње из Вој во ди не кра јем XIX и по чет ком XX ве ка

Прилозииграђа. – [23/1981]: 149–159.
Ма на стир ска уред ба (1908)

Чланциирасправе. – [27/1983]: 7–49.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 48–49.

Ва си ли је Ђ. Кре стић, Срп скохр ват ски од но си и ју го сло вен ска иде ја, 
Бе о град 1983, стр. 278.

Приказиибелешке. – [29/1984]: 185–187.
Кул тур нопо ли тич ки по кре ти на ро да Хаб сбур шке мо нар хи је у XIX ве ку, 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1983, стр. 437.

Приказиибелешке. – [30/1984]: 193–194.
Змај и Ја ша То мић

Чланциирасправе. – [32/1985]: 71–98.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 97–98.

Обе ле жа ва ње пет сто го ди шњи це Ко сов ске бит ке у Вој во ди ни (1889)
Чланциирасправе. – [40/1989]: 7–24.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 23–24.

Од јек Пр вог бал кан ског ра та у Вој во ди ни
Чланциирасправе. – [42/1990]: 39–56.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 55–56.

РАКОВИЋ,Александар
Ус кр шњи уста нак у Ир ској 1916. у Бе о град ским но ви на ма

Чланциирасправе. – [75–76/2007]: 51–74.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 73–74.

РАКОЊАЦ,Александар
Ис хра на ста нов ни ка Ју го сла ви је у пе ри о ду об но ве зе мље (1945–1947)
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Чланциирасправе. – [94/2016]: 73–89.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 88–89.

РАМАЧ,Јанко
Вла ди мир Биљ ња: Ру си ни у Вој во ди ни, При лог из у ча ва њу исто ри је Ру
си на у Вој во ди ни (1918–1945), Днев ник, Но ви Сад 1987, 191 стр.43

Приказиибелешке. – [38/1988]: 190–192.

РАСТОВИЋ,Александар
Бри тан ски пу то пи сци у Ср би ји по чет ком XX ве ка

Чланциирасправе. – [65–66/2002]: 103–121.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 120–121.

Бри тан ске но ви не о Мај ском пре вра ту у Ср би ји 1903.
Чланциирасправе. – [67–68/2003]: 105–119.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 119.

Штам па Ве ли ке Бри та ни је о Ср би ји за вре ме анек си је Бо сне и Хер це го вине
Чланциирасправе. – [69–70/2004]: 119–136.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 136.

Бри тан ске но ви не о Ср би ји за вре ме анек си је
Чланциирасправе. – [71–72/2005]: 101–116.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 116.

Ениг ма Из вољ ски: Ди пло мат ско ма не ври са ње у пи та њу анек си је
Чланциирасправе. – [73/2006]: 79–87.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 87.

Про грам Ју го сло вен ске на род не стран ке
Прилозииграђа. – [74/2006]: 125–134.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 134.

Два бри тан ска по гле да на Ср би ју у Пр вом бал кан ском ра ту
Приказиибелешке. – [77–78/2008]: 101–112.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 112.

РАШКОВИЋ,Душан
Др ниш 1918–1921. го ди не (75 го ди на од при кљу че ња Кра ље ви ни Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца)

Чланциирасправе. – [54/1996]: 107–128.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 128.

РЕЂЕП,Јелка
Страх и по зна Ви зан ти ја

Историографија. – [65–66/2002]: 303–310.

РЕМЕТИЋ,Слободан
Ака де мик Ми ло рад Ек ме чић, Вук и Хр ва ти, сту ди ја у књи зи Ре во лу ци ја 
1848. и Бал кан, изд. Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2000, 15–36.
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Чланциирасправе. – [18/1978]: 51–64.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 64.

Раз вој ни прав ци др жав не по ли ти ке Кне же ви не Ср би је пре ма Бу га ри ма 
у XIX ве ку (до 1878)

Чланциирасправе. – [20/1979]: 7–27.
Ре зи ме на фран цу ском је зи ку: 27.

Из пре пи ске Ми те Ко сти ћа са Ти хо ми ром Осто ји ћем 1909. и 1910. го ди не
Безкатегоризације. – [24/1981]: 17–19.

Ру си ја и аграр ни по кре ти у ју жно сло вен ским зе мља ма 1830–1850. го ди не
Чланциирасправе. – [37/1988]: 81–97.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 96–97.

Др жав но прав ни и на ци о нал но-по ли тич ки по ло жај Ср би је пре ма Сре тењ-
ском уста ву 1835.

Чланциирасправе. – [38/1988]: 7–16.
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Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 16.
Пре сек кроз исто ри ју срп ских се о ба од XIV до по чет ка XVI II ве ка

Чланциирасправе. – [41/1990]: 7–24.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 24.

Ср би ја, Ру си ја и на род ни по кре ти у Тур ској по чет ком 1860-их го ди на
Чланциирасправе. – [47–48/1993]: 69–80.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 79–80.

Ср би ја у вре ме Крим ског ра та 1853–1856.
Чланциирасправе. – [55/1997]: 75–85.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 85.

Дру штве на и по ли тич ка си ту а ци ја у Ра до мир ској ка зи и око ли ни по 
осло бо ђе њу 1878. го ди не

Прилозииграђа. – [61–62/2000]: 187–194.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 194.

Уче шће уста ни ка и до бро во ља ца из нео сло бо ђе них кра је ва Ср би је у 
од бра ни те ко ви на Пр вог срп ског устан ка

Чланциирасправе. – [69–70/2004]: 37–48.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 48.

Ми ха и ло Вој во дић: Сто јан Но ва ко вић и Вла ди мир Ка рић („Clio” и Ар хив 
Ср би је, стр. 615)

Приказиибелешке. – [69–70/2004]: 344–345.
Кнез и краљ Ми лан Обре но вић – у свом вре ме ну и исто риј ској на у ци 
(1873–1889)

Научнискупови. – [77–78/2008]: 187–199.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 199.

СТОЈКОВ,Тодор
To ma Mi len ko vić, Rad nič ki po kret u Voj vo di ni 1918–1920. In sti tut druš tve nih 
na u ka, Ode lje nje za isto rij ske na u ke, Be o grad 1968, str. 351. 

Критике,оценеиприкази. – [1/1970]: 162–163.
Од јек За гре бач ких пунк та ци ја у гра ђан ским опо зи ци о ним кру го ви ма 
Вој во ди не

Чланциирасправе. – [2/1970]: 63–75.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 74–75.

Све то зар При би ће вић у по ли тич кој еми гра ци ји у Че хо сло вач кој (јул 
1931 – април 1932)

Чланциирасправе. – [7/1973]: 59–78.
Ре зи ме на фран цу ском је зи ку: 78.

Из по ли тич ке ак тив но сти и ево лу ци је Све то за ра При би ће ви ћа
Чланциирасправе. – [12/1975]: 34–56.
Ре зи ме на фран цу ском је зи ку: 55–56.

Ре зул та ти пар ла мен тар них из бо ра у Ју го сла ви ји (1931, 1935, 1938) као 
из раз по ли тич ког рас по ло же ња би рач ких те ла

Прилозииграђа. – [26/1982]: 211–221.
Уну тра шњи и спољ ни фак то ри у раз вит ку Ју го сла ви је 1918–1941. го ди не

Чланциирасправе. – [28/1983]: 115–128.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 128.
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Три из ве шта ја по слан ства Тре ћег рај ха о су ко би ма у Ју го сла ви ји по во дом 
ра ти фи ка ци је Кон кор да та (ју н–ав густ 1937)

Прилозииграђа. – [28/1983]: 149–160.

СТОЈКОВСКИ,Борис
Бер нард Лу ис, Му сли ман ско от кри ће Евро пе, Аван гар да, Бе о град 2004.

Приказиибелешке. – [74/2006]: 186–190.
Џу ли ја М. Х. Смит, Евро па по сле Ри ма, Clio, Бе о град 2006.

Приказиибелешке. – [75–76/2007]: 239–241.
Ge or ges Ta te, Ju sti nien. L̓ Épopée de lʼEm pi re dʼOri ent, Li bra i rie Arthеme 
Fayard 2004.

Приказиибелешке. – [75–76/2007]: 241–244.
Арап ски ге о граф Идри зи о Ју жној Угар ској и Ср би ји

Прилозииграђа. – [79–80/2009]: 59–69.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 68–69.

СТОЈНИ,Павел
Исто риј ска би бли о гра фи ја Ру му ни је I, 1944–1969. Се лек тив на би блио-
гра фи ја. Ау то ри: Io ac him Crăciun, Ghe org he Hri sto dol, Mar cel Ştir ban, 
Lu do vic Bat hory, Ghe org he Ian cu, Ge lu Ne amţu, Ghe org he Du mi traşcu . 
Из да ње Ака де ми је Со ци ја ли стич ке Ре пу бли ке Ру му ни је, Бу ку решт 
1970, стр. 446. 

Прикази. – [7/1973]: 218–220.
Ca mil Mu re san, Ian cu de Hu ne do a ra, Ed. II-a, re va zu ta si ada u gi ta. (Ка мил 
Му ре шан, Јан ко Ху ња ди, II до пу ње но и пре гле да но из да ње). Edi tu ra 
sti in ti fi ca, Bu cu re sti 1968, стр. 245.

Приказиибелешке. – [8/1973]: 197–199.
Stu dii de is to rie a Ba na tu lui, св. 1, Ti mişoa ra 1969, стр. 200; св. 2, 1970, стр. 263.

Часописи. – [8/1973]: 214–220. 
Исто риј ска би бли о гра фи ја Ру му ни је II. XIX век, том I. Оп шти окви ри. 
Зе мља и ста нов ни штво. Књи гу при ре ди ла Cor ne lia Bo dea. Из да ње Ака-
де ми је Со ци ја ли стич ке Ре пу бли ке Ру му ни је, 1972, стр. 512.

Прикази. – [11/1975]: 203–205.
Ba na ti ca I. Mu zeul ju dețea n Reșița, Reșița 1971, стр. 415; Ba na ti ca II. Mu zeul 
de is to rie al ju dețul  ui Ca raș-Se ve rin, Reșița, 1973, стр. 466. 

Часописи. – [11/1975]: 217–220.
Ba na ti ca III. Mu zeul de is to rie al ju dețului Ca raș-Se ve rin, Re sița 1975, str. 401.

Часописи. – [17/1978]: 209–211.

СТОЈНИЋ,Бојан
Здрав стве не при ли ке у Вр ба ској ба но ви ни 1929–1941.

Чланциирасправе. – [97/2018]: 133–152.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 152.

СТОЛИЋ,Ана
Срп ски на род ван гра ни ца СР Ју го сла ви је од кра ја XV ве ка до 1914. го
ди не, Збор ник ра до ва, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 
1996; 150 стр.
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Приказиибелешке. – [55/1997]: 205–206.
Евро па и Ср би – Eu ro pe and the Serbs, Збор ник ра до ва, Ме ђу на род ни на-
уч ни скуп, Бе о град, 13–15. де цем бра 1995, Исто риј ски ин сти тут СА НУ, 
Бе о град 1996; 688 стр.

Приказиибелешке. – [56/1997]: 237.
Бра ћа Ру ва рац у срп ској исто ри о гра фи ји и кул ту ри, Збор ник ра до ва са 
на уч ног ску па, Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти – Огра нак у Но вом 
Са ду; Му зеј Сре ма, Но ви Сад – Срем ска Ми тро ви ца 1997; 357 стр.

Приказиибелешке. – [56/1997]: 252–253.

СУБИЋ,Радован
Бо ри во је Ми ло ше вић, Пра во слав но све штен ство у дру штве ном раз во ју 
Бо сан ске Кра ји не у дру гој по ло ви ни XIX и по чет ком XX ви је ка, Фи ло-
зоф ски фа кул тет, Ба ња Лу ка 2012.

Приказиибелешке. – [86/2012]: 87.

ТАБАЧКИ,Љубомир
Да ни ло Ке цић, Ре во лу ци о нар ни рад нич ки по крет у Вој во ди ни 1917–1921, 
Ин сти тут за из у ча ва ње исто ри је Вој во ди не, Но ви Сад 1972, стр. 480.

Прикази. – [9/1974]: 187–189.
Се вер но ба нат ски пар ти зан ски од ред 1941.

Чланциирасправе. – [23/1981]: 17–29.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 28–29.

ТАМАШ,Јулијан
Вла ди мир Биљ ња: Ру си ни у Вој во ди ни, При лог из у ча ва њу исто ри је Ру
си на у Вој во ди ни (1918–1945), Днев ник, Но ви Сад 1987, 191 стр.47

Приказиибелешке. – [38/1988]: 190–192.

ТАСИЋ,Дмитар
Осни ва ње и рад је ди ни ца На род не од бра не у Ср би ји (је сен 1944 – ле то 
1945)

Чланциирасправе. – [87/2013]: 67–85.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 85.

ТАСИЋ,Никола
Не ки тер ми но ло шки и хро но ло шки про бле ми ра ног и раз ви је ног брон-
за ног до ба ју го сло вен ског По ду на вља

Чланциирасправе. – [11/1975]: 7–22.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 21–22.

По ја ва и раз вој кул ту ра сред њег брон за ног до ба ју жно па нон ске зо не 
(исто риј ска сли ка)

Чланциирасправе. – [41/1990]: 25–39.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 38–39.

47 Ко а у тор и: Јан ко Ра мач.
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ТАТИЋ,Урош
Фран цу ска у Анек си о ној кри зи 1908–1909.

Чланциирасправе. – [81/2010]: 23–42.
Ре зи ме на фран цу ском је зи ку: 42.

По ку шај ус по ста вља ња тр го вин ских и при вред них ве за из ме ђу Фран-
цу ске и Ср би је (1858–1868)

Чланциирасправе. – [84/2012]: 63–86.
Ре зи ме на фран цу ском је зи ку: 86.

Бал кан ско ли це Ма ри ја не (Би ља на Сто јић, Фран цу ска и бал кан ски ра
то ви (1912–1913), Исто риј ски ин сти тут, Бе о град 2017, 498 стр.)

Приказиибелешке. – [99/2019]: 125–132.

ТЕИНОВИЋ,Братислав
Бо сан ски еја лет у пр вим го ди на ма Пр вог срп ског устан ка (1804–1806)

Чланциирасправе. – [87/2018]: 83–105.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 105.

ТЕРЗИЋ,Милан
Де лат ност Ра дио-ста ни це „Ка ра ђор ђе” у Је ру са ли му (20. но вем бар – 27. 
март 1943)

Чланциирасправе. – [88/2013]: 57–71.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 71.

ТЕРЗИЋ,Славенко
Ср би ја и бал кан ско пи та ње кра јем XIX ве ка: по вра так ста рим сре ди штима

Чланциирасправе. – [45/1992]: 51–70.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 69–70.

In me mo ri am: Ака де мик Ми ло рад Ек ме чић (1928–2015)
Некролози. – [92/2015]: 113–116.

ТИКВИЦКИ,Геза
Три оце не о на род но о сло бо ди лач ком ра ту у Бач кој

Дискусија. – [35/1987]: 175–187.

ТОДОРОВИЋ,Јелена
Те ста мент Кла ре, су пру ге вој во де Пе тра Па вло ви ћа48

Прилозииграђа. – [88/2013]: 93–100.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 100.

ТОМИЋ,Милева
„Бри тан ски при ја те љи” и др жав но прав ни раз вој Кра ље ви не Ју го сла ви је

Чланциирасправе. – [97/2018]: 113–131.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 131.

„Ми сао Вој во ди не” Ни ко ле Ми лу ти но ви ћа
Чланциирасправе. – [98/2018]: 91–103.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 103.

48 Ко а у тор: Ср ђан Ру дић
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ТОЧАНАЦРАДОВИЋ,Исидора
Пе ро и по вест. Срп ско дру штво у се ћа њи ма, Збор ник ра до ва, Фи ло зоф-
ски фа кул тет, Бе о град 1999, 244 стр.

Приказиибелешке. – [61–62/2000]: 291–292.
Вла дан Га ври ло вић, Ди пло ма тич ки спи си код Ср ба у Хаб збур шкој мо
нар хи ји и Кар ло вач кој ми тро по ли ји од кра ја XVII до сре ди не XIX ве ка, 
Ве тер ник: ЛДИЈ 2001, 213 стра на.

Приказиибелешке. – [65–66/2002]: 313–314.
Бач ка епар хи ја у дру гој по ло ви ни XVI II ве ка: ре фор ми са ње мре же па-
ро хи ја

Грађаиприлози. – [87/2013]: 87–108.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 108.

Срп ски ка лен дар вер ских пра зни ка и Те ре зи јан ска ре фор ма
Чланциирасправе. – [91/2015]: 7–38.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 36–38.

In me mo ri am: Во јин С. Да бић (1949–2017)
Некролози. – [96/2017]: 177–179.

ТОШЕВАКАРПОВИЋ,Љубинка
Еко ном ски по ло жај Ср ба у Ри је ци 1768–1868.

Чланциирасправе. – [57/1998]: 47–64.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 63–64.

ТОШИЋ,ВераС.
Ве ли ки чел ник Ра дич

Чланциирасправе. – [13/1976]: 7–21.
Ре зи ме на фран цу ском је зи ку: 20–21.

ТРГОВЧЕВИЋ,Љубинка
Па риз као кул тур ни цен тар срп ске еми гра ци је то ком Пр вог свет ског 
ра та

Чланциирасправе. – [41/1990]: 83–97.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 96–97.

ТРИПКОВИЋ,Гордана
Јед но ту ма че ње Марк со вог схва та ња исто ри је (Jean Do mar chi, Marx, et 
L’Hi sto i re)

Прилозииграђа. – [15/1977]: 189–199.

ТУБИЋ,Драган
Др Фе до ра Би кар: Сен тан дре ја у огле да лу про шло сти, Но ви Сад 2003; 
320 стр.

Приказиибелешке. – [67–68/2003]: 271–273.
Ду шан Де ја нац, Лек си кон по зна тих Ки кин ђа на, Исто риј ско-за ви чај но 
дру штво „Кин ђа”, Ки кин да 2004; 283 стра не

Приказиибелешке. – [71–72/2005]: 197–199.
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При ват ни жи во ти у срп ским зе мља ма сред њег ве ка, при ре ди ле Сми ља 
Мар ја но вић-Ду ша нић и Да ни ца По по вић, Бе о град, Clio 2004, 652 стр.

Приказиибелешке. – [74/2006]: 181–183.
Го ран Ва син, Па три јарх Ге ор ги је Бран ко вић и ње го во до ба 1890–1907, 
Ма ло исто риј ско дру штво, Ди мАрт про дук ци ја, Но ви Сад, 2014, 345 стр.

Приказиибелешке. – [91/2015]: 105–108.
Исто ри ја у сре ди шту ин те лек ту ал ног де ло ва ња (Гру па ау то ра, Спо ме ни ца 
ака де ми ку Че до ми ру По по ву, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2017, 623 стр.)

Приказиибелешке. – [96/2017]: 173–176.
Зна ча јан до при нос исто ри ји срп ске ме ди ци не (Јо ван Мак си мо вић, Ле ка ри 
пре ча ни у срп ском ци вил ном и вој ном са ни те ту у XIX ве ку и по чет ком 
XX ве ка, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2017, 326 стр.)

Приказиибелешке. – [97/2018]: 172–175.

ТУРЛАКОВ,Слободан
Ми лан Пи ро ћа нац и ње го ве „бе ле шке”

Историографија. – [75–76/2007]: 217–236.

ЋИРИЋ,Милош
Ко је био за штит ник сред њо ве ков не срп ске др жа ве?

Прилозииграђа. – [11/1975]: 97–104.

ЋИРИЋБОГЕТИЋ,Љубинка49

ЋИРКОВИЋ,СимаМ.
Ras ci a ni re ga les Вла ди сла ва I Ја ге лон ца

Прилозииграђа. – [1/1970]: 79-82. 
При ло шци за исто ри ју Ко ви на у сред њем ве ку

Прилозииграђа. – [1/1970]: 83–86.
B. Karácsonyi, Chro ni ca Hun ga roPo lo ni ca, Pars I (Tex tus cum va ri e ta te 
lec ti o num), Ac ta Uni ver si ta tis Sze ge di en sis de At ti la József No mi na te, Ac ta 
hi sto ri ca t. XXVI, Sze ged 1969, p. 76.

Белешке. – [1/1970]: 173.
Atlas isto ric, co or di na tor Ş. Pa scu, au to ri: Ar bo re V., Ber ciu D., Cupşa I., 
Flo re scu R., Gi u re scu G. C., Mu reşan  C., Pall F., Pa scu Ş., Tu dor D., Zo rin Z., 
Edi tu ra didactică şi pedagogică, Bu cu reşti  1971, p. 199.

Прикази. – [7/1973]: 220–221.
По во дом на пи са „У ко рак с вре ме ном” об ја вље ног на стра ни ца ма но-
во сад ског Днев ни ка50

Полемика. – [16/1977]: 237–245.
Рад Ми те Ко сти ћа на сред њо ве ков ној исто ри ји

Безкатегоризације. – [24/1981]: 7–9.
Ср би и ра ни про те стан ти зам

Чланциирасправе. – [36/1987]: 7–25.

49 Бо ге тић Ћи рић, Љу бин ка
50 Ко а у тор ски текст: С. Га ври ло вић, Н. Л. Га ће ша, Ч. По пов, А. Фо ри шко вић
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Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 25.
Ста ре и но ве кон тро вер зе о кне зу Ла за ру и Ср би ји уо чи Ко сов ске бит ке

Чланциирасправе. – [42/1990]: 7–17.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 17.

ЋУЛАФИЋ,Дамјан
При лог ис тра жи ва њу ге но ци да у Ве ли ци (Ге но цид у Ве ли ци 28. ју ла 
1944. – Збор ник ра до ва и са оп ште ња са окру глог сто ла у Ве ли ци одр жа
ног 27. ју ла 2014. по во дом се дам де се то го ди шњег по ме на; Од бор за оби-
ље жа ва ње 70 го ди на од фа ши стич ког ге но ци да у Ве ли ци 8. ју ла 1944. 
го ди не; Ве ли ка 2015, 170 стр.)

Прикази. – [95/2017]: 102–105.

ЋУПУРДИЈА,Бранко
Из ве штај о ста њу ко ло ни за ци је Бај мо ка 1946. го ди не

Прилозииграђа. – [58/1998]: 225–231.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 231.

Ко лек тив ни зах тев за ко ло ни за ци ју из се ла По ни кве 1945. го ди не
Прилозииграђа. – [74/2006]: 133–140.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 140.

Пи смо ко ло ни ста из Бај мо ка пред сед ни ку Вла де ФНРЈ мар ша лу Ти ту 
1946. го ди не 

Приказиибелешке. – [77–78/2008]: 113–127.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 127.

По ро ди це ко ло ни ста по врат ни ка из Бај мо ка у Гор ски Ко тар 1946. и 1947. 
го ди не

Приказиибелешке. – [77–78/2008]: 129–134.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 134.

ЋУРЧИЋ,Бранислав
Др Ра до ман Јо ва но вић, По ли тич ки од но си Цр не Го ре и Ср би је 1860–1878. 
Исто риј ски ин сти тут СР Цр не Го ре у Ти то гра ду, Це ти ње 1977, стр. 338.

Приказиибелешке. – [19/1979]: 214–216.
Ср би ја 1878, до ку мен ти. При ре ди ли: Ми ха и ло Вој во дић, Дра го љуб Р. 
Жи во ји но вић, Ан дреј Ми тро вић, Ра до ван Са мар џић; СКЗ, Бе о град, 
1978, стр. 685.

Приказиибелешке. – [20/1979]: 239–240.
Дра го љуб Р. Жи во ји но вић, Успон Евро пе 1450–1789, Но ви Сад, Ма ти ца 
срп ска, 1985, стр. 581.

Приказиибелешке. – [34/1986]: 194–196.

УЛМЕР,Гашпар
Вла сте лин ски суд се ла Чан та вир (1789–1848)

Прилози. – [4/1971]: 89–104.
По да ци за исто ри ју Су бо ти це од кра ја XVII до сре ди не XVI II ве ка

Прилозииграђа. – [15/1977]: 123–130.
По ро дич не за дру ге код Бу ње ва ца и Ср ба у Су бо ти ци кра јем XVI II века
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Прилозииграђа. – [16/1977]: 123–129.
По штан ска слу жба у Су бо ти ци 1788–1789. го ди не

Прилозииграђа. – [23/1981]: 105–121.
Зе мљи шни по сед се ла Алек сан дро во у пр вој по ло ви ни XIX ве ка

Прилозииграђа. – [25/1982]: 113–124.

УРЕДНИШТВО
Увод на реч
[1/1970]: 9–10.
Ис прав ке. 
[11/1975]: 269.
Упут ство за ау то ре
[83/2011]: 198–199.
Упут ство за ау то ре
[84/2012]: 163–164.
Ре цен зен ти чла на ка у Збор ни ку Ма ти це срп ске за исто ри ју у 2012. го дини
[87/2013]: 163.
Ре цен зен ти чла на ка у Збор ни ку Ма ти це срп ске за исто ри ју у 2013. го дини
[89/2014]: 121.
Ре цен зен ти чла на ка у Збор ни ку Ма ти це срп ске за исто ри ју у 2015. го дини
[93/2016]: 125.
Ре цен зен ти чла на ка у Збор ни ку Ма ти це срп ске за исто ри ју у 2016. го дини
[95/2017]: 121.
Ре цен зен ти чла на ка у Збор ни ку Ма ти це срп ске за исто ри ју у 2017. го дини
[97/2018]: 191.
Упут ство за ау то ре
[97/2018]: 193–199.
Упут ство за ау то ре
[98/2018]: 173–178.
Ре цен зен ти чла на ка у Збор ни ку Ма ти це срп ске за исто ри ју у 2018. го дини
[99/2019]: 151.
По ли ти ка Уред ни штва
[99/2019]: 153–162.
Упут ство за ау то ре
[99/2019]: 163–168.
По ли ти ка Уред ни штва
[100/2019]: 175–184.
Упут ство за ау то ре
[100/2019]: 185–190.

УРИЋ,Ненад
Karl Marx, Hi sto ri ja taj ne do plo ma ci je XVI II sto lje ća. O azij skom po ri je klu 
ru ske de spo ci je. Ko men ta ri B. Ra be hla i D. B. Rja za no va, Glo bus, Za greb 
1982, str. 213.

Приказиибелешке. – [29/1984]: 175–179.
Збор ник о Ср би ма у Хр ват ској, 2, Бе о град 1991, 679 стр.

Часописи. – [45/1992]: 221–224.
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Пи та ње ре фор ми и устан ка у Тур ској с по себ ним освр том на де лат ност 
Срп ско-бо сан ског од бо ра и ру ских сло ве но фи ла (1860–1861)

Чланциирасправе. – [84/2012]: 7–46.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 45–46.

Е. П. Ку дрявце ва, Рос сия и ста но вле ние серб ской го су дар ствен но сти 
(1812–1856), Мо сква 2009.

Приказиибелешке. – [88/2013]: 163–171.

ФОРИШКОВИЋ,АлександарД.
Пи смо Али-бе га Ви да и ћа пу ков ни ку Алек сан дру Ра шко ви ћу

Прилозииграђа. – [1/1970]: 87–90.
Ин сти тут за из у ча ва ње исто ри је Вој во ди не

Установе. – [1/1970]: 187–188.
О не ким исто риј ским прет по став ка ма ре ле вант ним у уоб ли ча ва њу 
ет нич ке сли ке да на шње Вој во ди не

Саопштењасанаучнихскупова. – [2/1970]: 156–161.
По во дом на пи са „У ко рак с вре ме ном” об ја вље ног на стра ни ца ма но во-
сад ског Днев ни ка51

Полемика. – [16/1977]: 237–245.
Шест књи га Но ли то ве исто риј ске би бли о те ке

Прикази. – [18/1978]: 161–167.
При лог ан тро по ло ги ји на ци зма

Приказиибелешке. – [20/1979]: 229–237.
При ви ле ги је Ср ба у Угар ској 1740–1790.

Чланциирасправе. – [22/1980]: 7–16.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 16.

Плем ство код Ср ба у Угар ској у XVI II ве ку
Чланциирасправе. – [24/1981]: 37–49.
Без ре зи меа.

Шај ка шки ре гу ла мент
Наративниизвори. – [31/1985]: 153–171.

О вој ном исто ри ча ру, ма јо ру Ста ни сла ву Шу мар ском
Историографија. – [53/1996]: 203–206.

ФОТИЋ,Александар
Му стах фи зи Ило ка 1686. го ди не – пи та ње хри шћан ских име на

Чланциирасправе. – [96/2017]: 25–33.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 33.

ХАРДИ,Ђура
О про то ку љу ди и пут ним прав ци ма ју го и сточ не Евро пе сре ди ном XI II 
ве ка

Чланциирасправе. – [67–68/2003]: 37–49.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 49.

51 Ко а у тор ски текст: С. Га ври ло вић, Н. Л. Га ће ша, Ч. По пов, С. Ћир ко вић
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Јир жи Ма лирж, Па вел Ма рек и са рад ни ци, По ли тич ке стран ке, раз вој 
по ли тич ких стра на ка и по кре та у че шким зе мља ма и Че хо сло вач кој 
1861–2004, књ. I: пе ри од 1861–1938, књ. II: пе ри од 1938–2004, из да вач ка 
ку ћа Доплнек, Бр но 2005 (стр. 1826) (Jiří Malíř, Pa vel Ma rek a ko lek tiv, 
Po li tické strany, Vývoj po li tických  stran a hnutí v českých zemích a Če sko
slo ven sku 1861–2004, I. díl: období 1861–1938, II díl: období 1938–2004, 
nakladatelství Doplněk, Br no 2005).

Приказиибелешке. – [73/2006]: 249–251.
Да ри уш Дом бров ски, Ге не а ло ги ја Мсти сла ви ча, Пр ва по ко ље ња (до по
чет ка XIV ве ка), Ава лон, Кра ков 2008, с. 831 (Da ri usz Dąbrow ski, Ge ne a
lo gia Mścisłаwo wiczów, Pi erw sze po ko le nia (do początku XIV wi e ku), Ava lon, 
Kraków 2008)

Приказиибелешке. – [82/2010]: 169–171.
De jiny Bra ti slavy (1) Od po či at kov do pre lo mu 12. a 13. sto ro čia, Bre za la u spurc 
– na kri žo vat ke kultúr, zo sta vi li Ju raj Še divý a Тatiana Štefanovičová, Slo vart, 
Bra ti sla va 2012.

Приказиибелешке. – [85/2012]: 141–146.

ХЕГЕДИШ,Антал
Пред став ка Јо же фа Хај но ци ја о Ба на ту из 1778. го ди не

Прилозииграђа. – [18/1978]: 103–108.
Ли те ра ту ра пр ве по ло ви не XIX ве ка о при вре ди То рон тал ске, Бач ко-бо-
дро шке и Срем ске жу па ни је

Прилозииграђа. – [21/1980]: 109–133.
Дво вла шће и по ре ски дво плат ни ци у Бач кој XVII ве ка

Прилозииграђа. – [29/1984]: 117–130.
Из во ри за аграр ну ста ти сти ку те ри то ри је да на шње Вој во ди не (1767–1867)

Прилозииграђа. – [31/1985]: 55–64.
Сом бор и ре во лу ци ја 1848/49.

Прилозииграђа. – [38/1988]: 87–105.
Аграр ни од но си у По ти ском ди стрик ту (1751–1848)

Чланциирасправе. – [45/1992]: 35–50.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 49–50.

ХЕГЕДИШКОВАЧЕВИЋ,Каталин
Ми ха ел Бе хајм и тур ска на је зда на Бал кан

Прилозииграђа. – [18/1978]: 65–83.
Сту ден ти из ју го и сточ не Евро пе на Беч ком уни вер зи те ту 1729–1793. го дине

Прилозииграђа. – [52/1995]: 115–123.

ХЕРЦИГОЊА,Дуња
Ју го сло вен ски зах те ви за вра ћа ње кул тур них до ба ра из Ма ђар ске 1919–
1920.

Чланциирасправе. – [11/1975]: 50–75.
Ре зи ме на фран цу ском је зи ку: 74–75.

Срп ски ста во ви о зби ва њи ма у Ру си ји у пр вим да ни ма ре во лу ци је 1905. 
го ди не
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Чланциирасправе. – [21/1980]: 41–55.
Ре зи ме на фран цу ском је зи ку: 55.

ХОЛОТИК,Људевит
Сло вач ки по ли тич ки по крет од Ок то бар ске ди пло ме до Ау стро-угар ске 
на год бе (1860–1867) 

Чланциирасправе. – [8/1973]: 9–29.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 28–29.

ХРАБАК,Богумил
Му сли ма ни се вер не Ал ба ни је и Ср би ја уо чи из би ја ња ра та 1914. го дине

Чланциирасправе. – [22/1980]: 49–81.
Ре зи ме на фран цу ском је зи ку: 80–81.

Ра ди кал ска на си ља у Вој во ди ни у ве зи с из бо ри ма 8. фе бру а ра 1925.
Прилозииграђа. – [24/1981]: 157–181.

По ку шај ства ра ња ан ти а у стриј ског бло ка бал кан ских зе ма ља (ав гу ста 
1914)

Чланциирасправе. – [26/1982]: 101–147.
Ре зи ме на фран цу ском је зи ку: 146–147.

Спор Ду бров ча на око ца ри не на ко же из Угар ске у дру гој че твр ти ни 
XVII ве ка

Чланциирасправе. – [28/1983]: 7–36.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 36.

In me mo ri am: То дор Стој ков (1925–1983)
Некролог. – [28/1983]: 205–206.

Ду бро вач ки тр гов ци у осман лиј ском де лу Па но ни је до 1570. го ди не
Чланциирасправе. – [30/1984]: 7–42.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 42.

Из воз ба кра из Угар ске и су сед них кра је ва пре ко Се ња у XIV и XV веку
Прилозииграђа. – [31/1985]: 43–50.

Де мо крат ска и Са мо стал на де мо крат ска стран ка у Вој во ди ни 1919–1928. 
о на ци о нал ним ма њи на ма

Прилозииграђа. – [34/1986]: 157–191.
Ускоч ко и тур ско пу сто ше ње се вер не Дал ма ци је 1540–1570. го ди не

Чланциирасправе. – [35/1987]: 7–49.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 48–49.

Ма те ри јал не и рад не оба ве зе Ср би је, Сре ма и Ба на та у вре ме сул та но вог 
по хо да на Угар ску 1566. го ди не

Прилозииграђа. – [35/1987]: 91–104.
Са о бра ћај на Ко со ву и у Ме то хи ји 1870–1912. го ди не

Чланциирасправе. – [40/1989]: 81–105.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 104–105.

Сла вон ска По же га у скло пу ду бро вач ке тр го ви не
Чланциирасправе. – [41/1990]: 41–71.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 70–71.

Две бу гар ске књи ге из ста ри је про шло сти
Приказиибелешке. – [41/1990]: 197–199.
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По ли тич ке тран сфор ма ци је Ру му ни је 1944–1947. пре ма из ве шта ји ма 
ју го сло вен ских ди пло ма та

Прилозииграђа. – [44/1991]: 155–193.
По ли тич ке и тр го вин ске при ли ке сред њег По ду на вља 1683–1739. пре ма 
ду бро вач ким и ко тор ским по да ци ма

Прилозииграђа. – [45/1992]: 79–120.
По след ња из да ња Скоп ског ин сти ту та за на ци о нал ну исто ри ју

Часописи. – [45/1992]: 227–229.
Jean No u zil le, Hi sto i re de fron tiérеs: L’A u tric he et l’Em pi re Ot to man, Pa ris 
1991, 265 стр.

Приказиибелешке. – [46/1992]: 239–240.
Фран ко вач ка еми грант ска се це си о ни стич ка ор га ни за ци ја и хр ват ска 
ле ги ја у Ма ђар ској (1919–1921)

Чланциирасправе. – [56/1997]: 97–123.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 122–123.

Стје пан Ра дић и ХПСС 1918–1920. го ди не
Чланциирасправе. – [59–60/1999]: 71–105.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 105.

Ру рал на при вре да Ба на та 1919–1931. го ди не
Прилозииграђа. – [63–64/2001]: 251–275.
Ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 274–275.

ЦАРАН,Мирко
По штан ска слу жба Рав но гор ског по кре та 

Прилозииграђа. – [44/1991]: 143–154.

ЦВЕТАНОВИЋ,Милован
Струч но за ве шта ње ма ђар ског ака де ми ка До мо ко ша Ко ша ри ја [Kosáry 
Do mo kos, be ve zetés magyarország történetének forrásaiba és irodalmába 1. 
Általános rész : könyvtárak és bibliográfiák (Közreműködtek: Kulcsár Kris ztina, 
Re isz T. Csa ba, Szakály Or solya), Bu da pest 2000, 362 p. 2. Általános rész: 
országos jel legű levéltárak és forrásközlések (Közreműködtek: Kulcsár Kris-
ztina et al), Bu da pest 2003, 732 p. 3. Általános rész: megyei levéltárak és 
forrásközlések (Társszerkesztők: ...Kulcsár Kris zti na, Szakály Or solya; 
Közreműködtek: Kovács Fe renc, Lap pints Virág, Go da Károly), Bu da pest 
2008, 708 p. 4. Általános rész : városi, mezővárosi és községi levéltárak és 
forrásközlések. I-II, (Társszerzők: ...Kulcsár Kris zti na, Szakály Or solya; 
Közreműködtek: Kovács Fe renc et al), Bu da pest 2015, 1581 p.]

Прикази. – [95/2017]: 97–101.

ЦВЕТКОВИЋ,Славољуб
Ју го сло вен ски на пред ни сту ден ти у Пра гу по сле Пр вог свет ског ра та

Прилозииграђа. – [22/1980]: 165–170.

ЦЕРОВИЋ,Љубивоје
На уч ни скуп: Са вез ко му ни ста у Вој во ди ни 1919–1969.

Научнискупови. – [2/1970]: 197–198.
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Во ји слав Ми лин, Цр ве ни Па вле, мла дост по све ће на ре во лу ци ји, Вој во
ди на у бор би, Но ви Сад 1971, стр. 349.

Прикази. – [6/1972]: 217–218.
Ђерђ Гал, 100 го ди на ва тро га ства Но вог Са да, Но ви Сад, 1972 (264).

Прикази. – [10/1974]: 215.

ЦИЦМИЛ,Предраг
Спољ но по ли тич ки од је ци и по сле ди це „Де ли град ског до га ђа ја” из 1876.

Прилозииграђа. – [30/1984]: 141–158.

ЧАКИР,Николаје(NicolaeCiachir)
При лог пи та њу ру мун ско-срп ских по ли тич ких од но са у пе ри о ду 1859–
1878.

Прилозииграђа. – [34/1986]: 143–156.

ЧЕЛОВСКИ,АлександраС.
При лог про у ча ва њу срп ске кул ту ре и но ви по глед на срп ско-ру ске од-
но се у XVI II ве ку (Вла ди мир Си мић, Ро ма но ви и Ср би. Ре цеп ци ја сли ке 
ру ских вла да ра у умет но сти XVI II ве ка, Га ле ри ја Ма ти це срп ске и Ма-
ти ца срп ска, Но ви Сад 2018, 246 стр.)

Приказиибелешке. – [99/2019]: 123–124.

ЧЕХАК,Калман
Из во ри за исто ри ју Сло ва ка у Вој во ди ни у дру гој по ло ви ни XIX и у 
пр вој по ло ви ни XX ве ка

Саопштењасанаучнихскупова. – [2/1970]: 167–170.
Из ве штај о ис тра жи вач ком ра ду у ар хи ви ма НР Ма ђар ске

Белешке. – [3/1971]: 191–192.
Pártórtneti közlemények

Часописи. – [3/1971]: 201–204.
Раз ви так нов чар ства у Ба на ту кра јем XIX и по чет ком XX ве ка

Чланциирасправе. – [24/1981]: 79–104.
Ре зи ме на не мач ком је зи ку: 104.
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UDC 37(497.113 Kikinda)”17/18”(049.32)

ПРИ ЛОГ ПРО У ЧА ВА ЊУ РАЗ ВО ЈА ШКОЛ СТВА У КИ КИН ДИ
(Ду шан Де ја нац, Школ ство у Ки кин ди у 18. и 19. ве ку,

Исто риј ско-за ви чај но дру штво „Кин ђа”, Ки кин да 2019, 99 стр.)

Ау тор књи ге Школ ство у Ки кин ди у 18. 
и 19. ве ку, ко ју овом при ли ком при ка зу је мо 
јав но сти, је Ду шан Де ја нац, Ки кин ђа нин ко ји 
се већ ви ше де се тле ћа успе шно ба ви пу бли ци-
сти ком, про у ча ва њем књи жев ног на сле ђа, ет-
но ло ги јом и у нај ши рем сми слу кул тур ним 
ра дом. Но вин ске тек сто ве об ја вљи вао је у мно-
гим вој во ђан ским и бе о град ским ли сто ви ма. 
О те ма ма ко је су пре све га у ве зи са исто ри јом 
и кул ту ром Ки кин де и Ба на та об ја вио је ви ше 
од два де сет књи га, што као је ди ни ау тор, што 
у ко а у тор ству с дру гим ис тра жи ва чи ма и кул-
тур ним рад ни ци ма. На пи сао је и ве ли ки број 
чла на ка и при ло га ко ји су об ја вље ни у спе-
ци ја ли зо ва ним ча со пи си ма, збор ни ци ма и 
ка лен да ри ма. Ду шан Де ја нац ба ви се ен ци-
кло пе ди сти ком и лек си ко гра фи јом свог кра ја, 
па та ко већ ду же вре ме успе шно са ра ђу је на 
не ко ли ко зна чај них про је ка та, од ко јих ис-
ти че мо Срп ски би о граф ски реч ник Ма ти це 
срп ске за ко ји пи ше од 2002. го ди не.

Књи га Школ ство у Ки кин ди у 18. и 19. 
ве ку на ста ла је на осно ву бо га тог ис тра жи-
вачког ра да ко ји је ау тор оба вљао, пре све га 
у Ки кин ди и Но вом Са ду, то ком прет ход них 
не ко ли ко де це ни ја. У „Пред го во ру” (стр. 5–7) 
Де ја нац украт ко го во ри о ве зи из ме ђу про-
све те и цр кве то ком сред њег ве ка и у пе ри о ду 
ко ји је усле дио, а пи ше и о осни ва њу пр вих 
шко ла ме ђу срп ским гра ни ча ри ма у По мо-
риш ју. Ови гра ни ча ри су се сре ди ном XVI II 
ве ка пре се ли ли у Ба нат, па та ко и у Ки кин ду, 
где је пра во слав но све штен ство по кре ну ло 
рад шко ле ка ко би се опи сме ни ло ста нов ни-
штво. Пр ви учи те љи би ли су све ште ни ци и 
ђа ко ни при сти гли из По мо риш ја, док се у XIX 
ве ку по сте пе но ја вља ју и шко ло ва ни учи те-
љи. Сре ди ном овог сто ле ћа Ки кин да до би ја 
че тво ро ра зред ну, по том и ше сто ра зред ну 
основ ну шко лу, по ве ћа ва се број ђа ка и гра-
ди ве ли ка школ ска згра да. Шко ла из ра ста и у 
јед ну зна чај ну на ци о нал но-дру штве ну уста-
но ву, а учи те љи пре суд но ути чу на по ли тич-
ки, кул тур ни и сва ки дру ги вид јав ног жи во-
та ва ро ши ко ја је пре ра сла у град.

По гла вље „Пр ви ко ра ци” (стр. 9–14) де-
таљ ни је раз ра ђу је не ке од те за из „Пред го во-
ра”. Ов де чи та лац са зна је да је Срп ска на род-
на шко ла у Ки кин ди пр ви пут за бе ле же на 
1758. го ди не, да је има ла 20 уче ни ка и да је 
пр ви учи тељ био Јо ван По по вић. Од 1774. на-
се ље је би ло део при ви ле го ва ног Ве ли ко ки-
кинд ског ди штрик та, али је до кра ја XVI II 
ве ка ста ње у свим шко ла ма у окви ру ди штрик-
та би ло ве о ма ло ше. На ро чи ти про блем би ла 
су ду го ва ња учи те љи ма за њи хо ве услу ге, 
не до ста так школ ских згра да и не ре до ван до-
ла зак де це у шко лу, а не до ста ја ло је и књи га 
за уче ње. О про ме ни ова квог ста ња на бо ље 
ау тор пи ше у по гла вљу „Пре по род на род них 
шко ла” (стр. 15–20). Ка да су шко ле пре шле из 
ру ку цр кве у ру ке др жа ве, у Ки кин ди се по ве-
ла ак ци ја за из град њу јед не ве ли ке школ ске 
згра де. До то га је и до шло 1818. го ди не ка да су 
из гра ђе не и шко ле по град ским че твр ти ма. 
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Но ви им пулс раз во ју срп ских на род них шко-
ла да ли су Урош Не сто ро вић, ко ји је од 1810. 
био вр хов ни ин спек тор свих пра во слав них 
на род них шко ла у Мо нар хи ји, и Лу ка Кен ђе-
лац, ко ји је од 1811. до 1832. оба вљао ду жност 
ди рек то ра срп ских шко ла Та ми шког Ба на та. 
У овом пе ри о ду по ве ћао се број шко ла, број 
ђа ка и учи те ља. То ком Ре во лу ци је 1848/49. и 
не по сред но по сле ње шко ле ни су ра ди ле, али 
се по сте пе но си ту а ци ја по пра ви ла, учи те љи-
ма су по ве ћа не пла те, осно ва на је и диштрикт-
ска жен ска шко ла, а 1866. тро ра зред на на род-
на шко ла пре тво ре на је у че тво ро ра зред ну. 
Ти ме је Ки кин да, по ред Но вог Са да и Вр шца, 
до би ла ви шу основ ну шко лу, тј. по диг ну та је 
на ранг глав не шко ле.

У по гла вљу „Мре жа срп ских шко ла” 
(стр. 21–24) Де ја нац нам, кроз из ве штај о 
основ ним пра во слав ним учи ли шти ма Те ми-
швар ске епар хи је за школ ску 1863/64. го ди-
ну ко ји је пот пи сао без дин ски ар хи ман дрит 
Ан то ни је На ко, да је ја сну сли ку о бро ју и ти пу 
шко ла, о име ни ма, спре ми и пла та ма учи те-
ља, као и о бро ју ђа ка у Ки кин ди, Мо кри ну, 
Ба ша и ду и Иђо шу. Зна чај но је и не што ду же 
по гла вље „Ве ро и спо вед не шко ле” (стр. 25–39). 
По од лу ци угар ског пар ла мен та 1868. го ди не 
цр кве не оп шти не до би ле су над зор над на-
род ним шко ла ма пре ко цр кве но-школ ских 
од бо ра, а оп шти не су ма те ри јал но по ма га ле 
шко ле и учи те ље. Школ ске 1887/88. на род на 
шко ла је по ста ла ше сто ра зред на и све ви ше 
де це ју је по ха ђа ло, па се њи хов број кра јем 
на ред не де це ни је по пео до ско ро 1.800. Отва-
ра на су но ва оде ље ња и за по шља ва ни но ви 
учи те љи и учи те љи це ко јих је кра јем XIX и 
по чет ком XX ве ка би ло двадесет. Про ши ри вао 
се про стор за на ста ву и 1895. све ча но је отво-
ре на но ва згра да сре ди шње шко ле ко ја је за 
вре ме о ко јем се го во ри по се до ва ла од лич не 
усло ве за про свет ни рад и по ди за ње ква ли-
те та на ста ве. Две го ди не ка сни је по диг ну та 
је још јед на школ ска згра да за по тре бе Др жав-
не гра ђан ске жен ске шко ле. Учи те љи су се 
стал но уса вр ша ва ли, по ха ђа ли раз не те ча је ве 
и уче ство ва ли на учи тељ ским збо ро ви ма у 
Ки кин ди. Они су би ли нај ак тив ни ји уче сни ци 
ка ко про свет ног та ко и кул тур ног жи во та у 
са мом ме сту и окол ним се ли ма. У дру гој по-
ло ви ни XIX ве ка отва ра ју се у Ки кин ди прве 
књи жа ре чи ме је ре шен про блем на ба вља ња 
уџ бе ни ка, а и школ ске вла сти су ра ди ле на 
на бав ци учи ла ко јих је вре ме ном у гра ду при-
ку пљен ве ли ки број и ко ја су по ква ли те ту 
би ла на за вид ном ни воу.

У де лу „Јав но ан га жо ва ње учи те ља” 
(стр. 40–46) ау тор нам из ла же по је ди нач не 
при ме ре где су учи те љи би ли но си о ци јав ног, 
по ли тич ког и дру штве ног жи во та Ки кин де. 
Уче ство ва ли су у Бу ни 1848/49, би ра ни за 
пред сед ни ке оп шти не, при сту па ли по ли тич-
ким стран ка ма и ак тив но уче ство ва ли у по-
ли тич ком жи во ту пре чан ских Ср ба, а не ки су 
би ли и у ру ко вод ству цр кве них вла сти. Учи-
те љи су би ли и пр ви но ви на ри, уред ни ци 
ли сто ва, пи сци, пре во ди о ци, хо ро во ђе, ор га-
ни за то ри по зо ри шног жи во та и ра да дру штве-
них ор га ни за ци ја као што су чи та о ни це, 
за на тлиј ске и жен ске до бро твор не за дру ге, 
ра тар ске шко ле и др.

Ни шта ма ње за ни мљи ва су и на ред на 
два по гла вља. „До ку мен та из школ ског жи-
во та” (стр. 47–69) на ве о ма илу стра ти ван на-
чин до ча ра ва ју са вре ме ном чи та о цу ка ко је 
из гле дао обра зов но-про свет ни рад у Ки кин-
ди то ком XIX ве ка. На овом ме сту мо же мо 
ви де ти обра сце мол бе ни ца учи те ља, кра так 
текст о мо крин ским шко ла ма и пред ме ти ма 
у то ку јед не школ ске го ди не у овом ме сту, све-
до чан ство јед ног ђа ка из Иђо ша о ње го вом 
шко ло ва њу, из ве штај са скуп шти не цр кве но-
-школ ске оп шти не из 1884. ко ји го во ри о од-
но су шко ле и цр кве у Ки кин ди. Ов де је са бра-
но не ко ли ко раз ли чи тих школ ских об ја ва, 
као и два крат ка тек ста о учи тељ ским ми ро-
ви на ма и од но су учи те ља пре ма Пе вач ком 
дру штву „Гу сле”. Из вор ин фор ма ци ја за ово 
по гла вље ау то ру је пре све га био лист Са да
шњост из Ки кин де. У окви ру „Огла са” (стр. 
70–74) за бе ле же но је пет при ме ра „сте ча ја”, 
тј. кон кур са за за по шља ва ње учи те ља и учи-
те љи ца об ја вље них у но во сад ској За ста ви 
1885. и 1889. го ди не.

За по гла вље „Би о гра фи је по зна тих учи-
те ља” (стр. 75–89) ау тор је ис ко ри стио ве о ма 
бо гат и дра го цен ма те ри јал са ку пљен то ком 
ра да на из у зет ној пу бли ка ци ји Лек си кон по
зна тих Ки кин ђа на, ко ју је об ја вио 2004. го ди-
не. Чи та ју ћи укуп но 23 хро но ло шки сло же на 
жи во то пи са учи те ља и учи те љи ца ко ји су 
слу жбо ва ли у Ки кин ди или по те кли из овог 
гра да, мо же се мно го на у чи ти о про свет ним 
при ли ка ма у Ба на ту у XIX ве ку, али и са гле-
да ти друш твенa, политичкa и културнa исто-
ријa Ср ба у овим кра је ви ма. Ве ли ки број по-
ме ну тих учи те ља оста вио је значајaн траг у 
свом по зи ву, а овом при ли ком по себ но ис ти-
че мо Ла за ра Ки ри ћа, Ар ка ди ја Ва ра ђа ни на, 
Ни ко лу Ни ку Ни ко ли ћа, Ми хај ла Ко си ћа, 
Ми ло ша Бан ди ћа, Љу бо ми ра Ло ти ћа и Да ницу 
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Бан дић. На са мом кра ју књи ге ау тор је из ло-
жио „Об ја шње ња” (стр. 90) за не ке по дат ке 
из не те у те сту, као и „Ли те ра ту ру” (стр. 91–92) 
ко ју је ко ри стио то ком пи са ња и ко ја са др жи 
20 на сло ва мо но граф ских или пе ри о дич них 
пу бли ка ци ја.

Књи га је у при лич ној ме ри опре мље на 
илу стра тив ним ма те ри ја лом. Број ни су пор-
тре ти учи те ља ко ји пра те тек сто ве њи хо вих 
би о гра фи ја, а као при ло зи мо гу се про на ћи 
и фо то гра фи је или ма ке те школ ских згра да, 
фак си ми ли за кле тви ки кинд ских учи те ља и 
ко лек тив не фо то гра фи је ђа ка. Ка ко је са ку-
пља ње ове вр сте при ло га за пе ри од ко јим се 
ау тор у књи зи ба ви ве о ма зах те ван по сао, за 
тај на пор ода је мо му при зна ње.

Не мо ра мо по себ но да ис ти че мо ко ли ко 
су про све та и обра зо ва ње зна чај ни сег мен ти 
иден ти те та и раз во ја сва ке на ци је. Са мим тим, 
сва ко на уч но де ло, без об зи ра на ње гов обим, 
ко је да је до при нос ис тра жи ва њу по ме ну тих 
обла сти мо ра мо по здра ви ти и с по што ва њем 
ува жа ва ти. Као из ра зи ту вред ност овог де ла 
ис ти че мо ње го во бо гат ство за ни мљи вим, а 
не до вољ но по зна тим и след стве но то ме зна-
чај ним по да ци ма ко ји чи та о ца од лич но упо-
зна ју с те мом. Све на ве де но књи гу Школ ство 
у Ки кин ди у 18. и 19. ве ку чи ни јед ним но вим 
и сли ко ви тим де та љем у бо га том мо за и ку 
по зна ва ња и упо зна ва ња про свет не и пе да -
го шке исто ри је срп ског на ро да.

Мр Дра ган Ту бић
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад

dtu bic @ma ti ca srp ska.org .rs
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UDC 94:355(=163.41)(497)”1897/1908”(049.32)

ДО ПРИ НОС ПРО У ЧА ВА ЊУ ИСТО РИ ЈЕ СРП СКЕ  
ГЕ РИЛ СКЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ У СТА РОЈ СР БИ ЈИ

[Урош Ше шум, Срп ска чет нич ка ак ци ја (1897–1908), Ма ти ца срп ска,  
Но ви Сад 2019, 417 стр.]

Иа ко по го ди на ма и ис тра жи вач ком 
ста жу др Урош Ше шум спа да у ред исто ри-
ча ра мла ђе ге не ра ци је, ње гов до са да шњи на-
уч ни опус све до чи да се ра ди о већ ста са лом, 
ис ку сном и при зна том „по сле ни ку му зе Клио”. 
Уз пу бли ко ва ну, уне ко ли ко из ме ње ну док-
тор ску ди сер та ци ју „Ср би ја и Ста ра Ср би ја 
(1804–1839)”, об ја вио је још 25 ра до ва, углав-
ном из до ме на на ци о нал не исто ри је XIX и 
по чет ка XX ве ка. Док је још по ха ђао ма стер 
ака дем ске сту ди је, за ни мао се за те ме по све-
ће не ге рил ском во је ва њу у Ста рој Ср би ји. Као 
плод та да шњег ис тра жи ва ња на стао је за вр-
шни ма стер рад „Срп ска чет нич ка ор га ни за-
ци ја 1905–1908. го ди не”, од бра њен 2011. го ди-
не на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду. Осам го ди на ка сни је, на кон де-
таљ ног пре тре са обим не ар хив ске гра ђе, от-
кри ва ња но вих на ра тив них из во ра, по да та ка 
и фа ка та, те ко ри шће ња но во на пи са них исто-
ри о граф ских чла на ка, овај рад је знат но до-
пу њен, те мељ но ко ри го ван и пре о бли ко ван. 
У но вом ру ху об ја вљен је као по себ на на уч на 

мо но гра фи ја у из да њу Ко сов ско ме то хиј ског 
од бо ра Ма ти це срп ске. 

Ра чу на ју ћи увод и за кљу чак, ова књи-
га је по де ље на на де сет по гла вља, тј. на де сет 
посеб них, по ве за них те мат ских це ли на, у 
окви ру ко јих се на ла зе оби мом ма њи одељ ци 
ко ји де таљ ни је го во ре о не ким спе ци фич ним 
пи та њи ма ко ји ма се сту ди ја ба ви. 

У увод ном де лу (стр. 7–13) ау тор је на-
пра вио осврт на до са да шње исто ри о граф ске 
ре зул та те о срп ској чет нич кој ак ци ји у Ста рој 
Ср би ји, соп стве но ис тра жи ва ње ове ма те ри-
је, раз ло ге за хро но ло шко по ме ра ње гра ни це 
по чет ка ак ци је са 1903. на 1897. го ди ну, као 
и на хе у ри стич ку ба зу свог ру ко пи са.

Пр во по гла вље „Симп то ми бос фор ског 
бо ле сни ка” (стр. 13–45) го во ри о де ка дент ним 
при ли ка ма у Осман ском цар ству то ком XIX 
и по чет ком XX сто ле ћа, из у зет но те шком по-
ло жа ју хри шћан ског ста нов ни штва, ка рак те-
ри стич ном по на си љи ма, про го ни ма и зло-
чи ни ма, као и о мо ти ви ма су ко ба срп ског, 
бу гар ског и грч ког на ци о нал ног по кре та око 
Ма ке до ни је.

Дру го по гла вље „Од хај ду ка до чет ни-
ка” (стр. 45–69) тре ти ра де лат ност од мет ни ка, 
хај ду ка из Ста ре Ср би је и по ку ша је на ци о нал-
них рад ни ка са тог про сто ра да уз по моћ срп-
ске вла де ство ре срп ску ге рил ску ор га ни за-
ци ју у свом за ви ча ју, као и окол но сти ко је су 
на по слет ку до то га и до ве ле. Др Ше шум је 
утвр дио да, упр кос до ско ра увре же ном ми-
шље њу, срп ска чет нич ка ак ци ја ни је за по-
че та 1903. већ 1897. го ди не, услед оче ки ва ња 
оп ште бал кан ског устан ка ко ји би по кре ну ли 
Гр ци, а њи ма се при кљу чи ли Бу га ри. Ор га-
ни зо ва но че то ва ње у ре жи ји др жа ве пр ви је 
спро вео пред сед ник срп ске вла де Ђор ђе Си-
мић, ко ји је пр ве чет нич ке је ди ни це у Ср би ји 
по чео да при ку пља и удру жу је 1897. у кон тек-
сту оче ки ва ног Грч ко-тур ског ра та, из стра ха 
да њи хо ви при пад ни ци не би па ли под ути-
цај бу гар ских ре во лу ци о нар них дру шта ва и 
вре ме ном пре шли на њи хо ву стра ну. По што 
су од мет ни ци из Тур ске на ста ви ли да до ла зе 
у Ср би ју и на ред них го ди на, Све ти слав Си-
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мић, шеф Про свет но-по ли тич ког оде ље ња 
Ми ни стар ства ино стра них де ла (МИД), пре-
у зео је кон тро лу над њи ма с на ме ром да њи-
хо ве ак тив но сти усме ри у ци љу оства ри ва ња 
срп ских др жав них и на ци о нал них ин те ре са. 
Овај ди пло ма та био је да кле „spi ri tus mo vens” 
срп ске чет нич ке ак ци је. Ни је, пре ма то ме, 
би ло ре чи о при ват ној ини ци ја ти ви, већ о де-
лат но сти срп ског МИД-а у ци љу по сти за ња 
спо ра зу ма са Бу гар ском око раз гра ни че ња 
ин те ре сних сфе ра у Ко сов ском и Би тољ ском 
ви ла је ту.

Тре ће по гла вље „Искре на не ис кре ност” 
(стр. 69–115) кроз пет ма њих пот по гла вља 
ба ви се ком плек сним, ам би ва лент ним од но-
си ма из ме ђу пред став ни ка МИД-а Вла де Кра-
ље ви не Ср би је и Срп ске чет нич ке ор га ни заци-
је, с јед не, и пред став ни ка ра зних (по лу)тај них 
про бу гар ских ре во лу ци о нар них ор га ни за ци-
ја, с дру ге стра не (БМО РО –ТМО РО, ВМОК).

Че твр ти оде љак „Отва ра ње ка ра та” (стр. 
115–189) при ка зу је ор га ни зо ва ње срп ске са-
мо од бра не у Би тољ ском ви ла је ту и ње но пре-
ра ста ње у ор га ни зо ва ну од бра ну, жи вље укљу-
чи ва ње срп ског др жав ног вр ха у рад срп ске 
чет нич ке ор га ни за ци је у ци љу за шти те срп-
ског ста нов ни штва у Ко сов ском ви ла је ту, на 
тро ме ђи Ср би је, Бу гар ске и Осман ског цар-
ства (у за ку ли сној ре жи ји Све ти сла ва Си-
ми ћа), су ко бе из ме ђу срп ских че та и ко ми та, 
бор бе срп ских че та и по ги би ју ис так ну тих 
чет нич ких пр ва ка.

Пе ти део „Срп ска од бра на” (стр. 189–
237) ка зу је о те мељ ној ре ор га ни за ци ји и ре-
струк ту ри ра њу Срп ске чет нич ке ор га ни за ци-
је, ан га жма ну срп ског МИД-а на том по слу, 
рас плам са ва њу су ко ба и ме ђу соб них зло чи на 
из ме ђу чет ни ка и ко ми та.

Ше сто по гла вље, сим бо лич но ис так ну-
тог ци та та као на сло ва „Да Бу га ри ви де да је 
Ста ра Ср би ја срп ска” (стр. 237–297), опи су је 
на сто ја ња С. Си ми ћа да са пред став ни ци ма 
про бу гар ских ре во лу ци о нар них ор га ни за ци-
ја до го во ри не спор не зо не ути ца ја у вар дар-
ској до ли ни, при пре ме за офан зи ву срп ских 
че та пре ма ВМО РО-у у свим прав ци ма и на 
свим тач ка ма, кон фу зи ју и лич не омра зе по-
је ди них срп ских вој во да као узроке фи ја ска 
и сво је вр сну пат-по зи ци ју из ме ђу чет ни ка и 
ко ми та ко ја је по том на ста ла. У окви ру зад-
њих две ју пар ти ци ја би ло је ре чи о од ре ђе ним 
чет нич ким ус пе си ма кра јем 1906. и по чет-
ком 1907. го ди не, као и o њи хо вим ка сни јим 
не у спе си ма, но вим су ко би ма са ко ми ти ма, 
ме ђу соб ном па ље њу се ла ко ја су на ги ња ла „на 

ову или ону стра ну”, па сив но сти и ло шој ко-
му ни ка ци ји из ме ђу ло кал них чет нич ких шта-
бо ва са Из вр шним и Цен трал ним од бо ром.

Сед мо по гла вље „Пре мо шћа ва ње Вар-
да ра” (стр. 297–331) чи та о ци ма при бли жа ва 
за тег ну тост од но са из ме ђу зва нич не Бу гар-
ске и Ср би је услед су ко ба њи хо вих на о ру жа-
них екс по не на та у Ста рој Ср би ји, ве ли ку 
по бе ду срп ских чет ни ка над при пад ни ци ма 
ВМО РО-а код се ла Дре но ва у за пад ном По-
вар дар ју („Спрем ’те се, спрем ’те, чет ни ци”), 
вр хунац на ци о нал не ак ци је на том под руч ју. 
Би ло је ре чи и о по ги би ји срп ске ве ле шке и 
штаб не че те у Па сја ну ју ла 1907. го ди не, раз-
ло зи ма при вре ме ног за тиш ја из ме ђу чет нич-
ких и ко мит ских тру па, те по нов ном отва ра-
њу за ча ра ног кру га ви о лен ци је, су ро во сти и 
осве та че та две ор га ни за ци је. 

Осмо по гла вље „Ре во лу ци о на ри и ре во-
лу ци ја” (стр. 331–369) кроз че ти ри ма ња одељ-
ка при по ве да о по след њој ета пи раз во ја Срп-
ске чет нич ке ор га ни за ци је у Ста рој Ср би ји до 
из би ја ња Мла до тур ске ре во лу ци је. У ње му је 
при ка за но стаг ни ра ње ге рил ске де лат но сти 
услед на ред би срп ског МИД-а да се пре ста не 
са офан зив ним ак ци ја ма, не сла га ње ис так-
ну тих чет нич ких ру ко во ди ла ца са та квом 
од лу ком, тр ве ње ме ђу срп ским на ци о нал ним 
рад ни ци ма у обла сти Ско пља, на сто ја ње по-
вар дар ских ге рил ских пр ва ка да пру же от пор 
цен тра ли за ци ји Срп ске чет нич ке ор га ни за-
ци је (због че га су нео сно ва но оп ту жи ва ни за 
„ма ке до ни зам”). По след ња два пот по гла вља 
ба ви ла су се до ла ском но вих љу ди на че ло чет-
нич ке ак ци је у Ис точ ном По вар дар ју и Азо-
ту (Алим пи је Мар ја но вић и Са ва Пе тро вић 
Гр ми ја), њи хо вим ра дом на опо рав ку ор га ни-
за ци је, зна чај ним ус пе си ма у бор би про тив 
ВМО РО-а, али и спа љи ва њем два езгар хиј-
ска се ла (Стра цин и Гра дец), што је Бу гар ску 
и Ср би ју до те ра ло до са ме иви це ра та; на по-
след њим стра ни ца ма би ло је ре чи о Ху ри је ту 
и окол но сти ма ко је су до ве ле до рас пу шта ња 
„гор ске вој ске”, пре стан ку ору жа них ак тив-
но сти срп ских чет ни ка, те ко ви на ма њи хо ве 
бор бе, те пре тва ра њу њи хо ве ор га ни за ци је 
из на ци о нал но-ре во лу ци о нар не у ле гал ну, 
по ли тич ку, кроз ко ју су на ста ви ли да де лу ју 
у на ред ним го ди на ма. Та ко ђе, тре ба ис та ћи 
да су кроз це ло де ло прот ка ни и ми ну ци о зно 
об ра ђе ни сви њи хо ви ва тре ни окр ша ји са ра-
зним про тив нич ким фор ма ци ја ма.

На кра ју, у за кључ ку (стр. 369–373), 
аутор је на пра вио ре ка пи ту ла ци ју свог це ло-
куп ног из ла га ња, ис та кав ши да се на осно ву 
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до са да шњих ис тра жи ва ња пре то че них у ову 
мо но гра фи ју мо же ре ћи да се чет нич ка ак ци-
ја у Ста рој Ср би ји да схва ти ти као вид тај не, 
ору жа не ди пло ма ти је Вла де Кра ље ви не Срби-
је у ци љу за шти те угро же ног срп ског ста нов-
ни штва и ње них стра те шких ин те ре са на 
овом под руч ју, ма да је кључ ни раз лог ак ци је 
би ло при мо ра ва ње Бу гар ске да при ста не на 
по де лу ин те ре сних сфе ра у По вар дар ју. 

Књи га са др жи и пре вод за кључ ка на 
ен гле ски је зик, спи сак скра ће ни ца, спи сак 
из во ра и ли те ра ту ре, спи сак илу стра ци ја, 
имен ски и ге о граф ски ре ги стар. Осим чвр сте 
из вор не осно ве, уте ме ље не на нео бја вље ним 
ар хив ским из во ри ма, об ја вље ној гра ђи срп-

ске, ру ске, бри тан ске, ау стро у гар ске, бу гар ске 
и у ма њој ме ри осман ске про ве ни јен ци је, до-
ку мен тар ној и на ра тив ној гра ђи, штам пи и 
ре ле вант ној ли те ра ту ри, до дат ну вред ност 
сту ди ји да је ве ли ки број фо то гра фи ја, ма па 
и ста ти стич ких при ка за. Пи са на је ја сним, 
акри бич ним, пит ким исто ри о граф ским сти-
лом, што јој да је још је дан ква ли тет.

Због све га на ве де ног у овом тек сту, сма-
тра мо да де ло др Уро ша Ше шу ма пред ставља 
зна ча јан и ори ги на лан при лог из у ча ва њу 
исто ри је срп ске чет нич ке ор га ни за ци је у Ста-
рој Ср би ји на пре ло му ве ко ва, те га сто га то-
пло пре по ру чу је мо, ка ко на уч ној, та ко и ши рој 
јав но сти. 

Мср Јо ван Ј. Алек сић,
Уни вер зи тет у При шти ни 

(Ко сов ска Ми тро ви ца),
Фи ло зоф ски фа кул тет,

Ка те дра за исто ри ју
jo van.alek sic @pr.ac.rs 



203

UDC 341.71:929 Lazarević M.(049.32)
UDC 821.163.41-94(049.32)

МЕ МО А РИ ДИ ПЛО МА ТЕ МИ ЛА НА ЛА ЗА РЕ ВИ ЋА
(Ми лан Ла за ре вић, Су бо те и не де ље. При ре ди ла Гор да на Ђи лас,  

Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2018, 343 стр.)

Ма ти ца срп ска је у окви ру Еди ци је „До-
ку мент” об ја ви ла књи гу ме мо а ра Ми ла на 
Ла за ре ви ћа1 под на зи вом Су бо те и не де ље. 
При ре ђи вач ове књи ге је мр Гор да на Ђи лас. 
Ме мо а ри др Ми ла на Ла за ре ви ћа чу ва ју се у 
Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске. У де лу 
ко је је пред на ма пред ста вље на је то пла, ду хо-
ви та, го спод ска Ср би ја и Евро па два де се тих, 
три де се тих и че тр де се тих го ди на про шлог 

1 Ла за ре вић, Ми лан, прав ник, еко но ми ста, 
струч ни пи сац (Пан че во, 1885 – Пан че во, 1955). 
Пра ва је док то ри рао у Клу жу. Ви ше го ди на био је 
на чел ник и ин спек тор у Ми ни стар ству тр го ви не 
и ин ду стри је Кра ље ви не СХС и шеф Ка би не та ми-
ни стра М. Спа ха. Као на чел ник Ин ду стриј ско-за-
нат ског оде ље ња у том ми ни стар ству де ле ги ран је 
ју ла 1938. у Управ ни од бор „Ју го че ли ка”. Био је 
де ле гат при ли ком скла па ња Бри он ске кон вен ци је, 
Вла дин де ле гат на Че твр тој ме ђу на род ној кон фе-
рен ци ји ра да у Же не ви, члан де ле га ци је за скла па-
ње тр го вин ског уго во ра са Ита ли јом, Ау стри јом, 
Ал ба ни јом, Ма ђар ском и Ве ли ком Бри та ни јом. 
Од ли ко ван је Ор де ном Св. Са ве IV и III ре да и Ита-
ли јан ском кру ном III ре да (М. Ма ран, Срп ски био
граф ски реч ник, V, Но ви Сад 2011).

ве ка. Ла за ре ви ће ви ме мо а ри опи су ју пе ри од 
у ко јем је био на чел ник и ин спек тор у Ми ни-
стар ству тр го ви не и ин ду стри је Кра ље ви не 
СХС и Вла дин де ле гат. Он је, по све му су де ћи, 
био из у зет на и вр ло це ње на лич ност сво га 
вре ме на. Ње гов пор трет из ра ња из ових за-
пи са – он је ви со ко обра зо ван, на чи тан, све-
стран, благ и ве о ма по све ћен свом по слу, сво-
јој по ро ди ци и сво јој зе мљи. Ње го ви лир ски 
за пи си по ква ли те ту и сти лу мо гу да се мере 
са за пи си ма Ми ло ша Цр њан ског у ро ма ну 
Код Хи пер бо ре ја ца, а оштро око пор тре ти ше 
љу де, кул ту ре, гра до ве, вла да ју ћу по ли ти ку 
и ат мос фе ру, те оби ча је ши ром Евро пе. Ме-
мо а ри Ми ла на Ла за ре ви ћа пр вен стве но има ју 
ве ли ку до ку мен тар ну вред ност, ко ја ни ка ко 
не би сме ла би ти за не ма ре на од стра не исто-
ри ча ра, а што је пре по зна ла Гор да на Ђи лас. У 
не ко ли ко ре че ни ца да ти су пор тре ти Бран ка 
Ла за ре ви ћа, Јо ва на Ду чи ћа, Све ти сла ва Пре-
ди ћа, Че до ми ља Ми ја то ви ћа, али и Адол фа 
Хи тле ра и Бе ни та Му со ли ни ја. Ка да је у пи-
та њу ли те рар на вред ност и ле по та, по не где 
и вр хун ска по е зи ја у про зи, Ми лан Ла за ре вић 
је од ли чан и вре дан пи сац, по е та, од ли чан у 
ка рак те ри за ци ји ли ко ва под јед на ко као и у 
осли ка ва њу пеј за жа. Оно што чи та о цу ове 
књи ге ни ка ко не ће про ма ћи је су ма тра и зам, 
у оном сми слу у ко јем се о истом го во ри у 
де лу Ми ло ша Цр њан ског, су ма тра и зам ко ји 
спа ја љу де и до га ђа је про стор но и вре мен ски 
уда ље не, а ипак по ве за не у оштром оку и 
брит ком пе ру Ми ла на Ла за ре ви ћа. Гор да на 
Ђи лас то при ме ћу је, те у пред го во ру пи ше да 
је „све то на не ки чуд но ват на чин по ве за но 
и ис пре пле те но, док на дру гој стра ни све то 
над ви су је се ћа ње на да не де тињ ства и од ра-
ста ња ко ји исто та ко има ју ча роб ну моћ све-
оп штег ми та у ко јем смо, су штин ски, сви јед-
на ки и суд би не су нам већ дав но ис при ча не”.2

Она го во ри о Ла за ре ви ће вим се ћа њи ма 
на де тињ ство ко ја ис кр са ва ју при ли ком пи-
са ња днев ни ка у Ри му, Бер ли ну, Мин хе ну, 
Со лу ну и дру гим ме сти ма где га је ди пло мат-

2 Ла за ре вић, Ми лан. Су бо те и не де ље (прир. 
Гор да на Ђи лас), Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2018, 16.
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ска слу жба на ве ла. Јед на од упе ча тљи ви јих 
епи зо да је она у ко јој Ла за ре вић са рет ком 
ли то гра фи јом Кни ћа ни на ула зи у по сла сти-
чар ни цу у По жу ну (да нас Бра ти сла ви) и тамо 
за ти че љуп ку Гре ту ко ја му при ча при чу о 
Фран цу Фер ди нан ду и ње го вој љу бав ни ци. 
Баш за истим сто лом, за ко јим се ди Ла за ре вић 
и ње гов ду го тра же ни Кни ћа нин, се де ли су 
и скри ва ли се Франц Фер ди нанд („Еф Еф”)3 
и ње го ва љу бав ни ца. Ла за ре вић за пи су је сво-
је ми сли: „На сто лу за ко јим је не ка да пу сти 
Франц Фер ди нанд ру ком сте зао струк сво је 
ве ре ни це, ле жа ла је са да сли ка Кни ћа ни на са 
стег ну том ру ком на бал ча ку. Од јед ном обе 
ру ке као да ожи ве ше. Пр ва се ди же да нас уни-
шти, дру га да нас бра ни. Сре то ше се за тре ну-
так, чуд ном слу чај но шћу, пред мо јим очи ма 
и бр зо иш че зо ше.”

Ово је са мо јед на од су ма тра и стич ких 
ви зи ја у ме мо а ри ма ко ји су пред на ма и са мо 
јед на у ни зу исто ри о граф ских чи ње ни ца које 
го во ре о сва ко днев ном жи во ту, тра ди ци ји и 
кул ту ри на ро да ко је у про ла зу упо зна је Ла-
за ре вић и не про пу шта да за бе ле жи дух, за нас 
већ не ста ле, Евро пе. Ла за ре вић, ка ко Гор да-
на Ђи лас при ме ћу је у пред го во ру, не за ма ра 
опи си ва њем слу жбе ног де ла свог бо ра вље ња 
у европ ским гра до ви ма, да је та ман то ли ко ин-
фор ма ци ја ко ли ко је чи та о цу по треб но да се 
упо зна са ци љем пу то ва ња. „Све оста ло је по-
сма тра ње и бе ле же ње људ ских фи зи о но ми ја, 
ат мос фе ре [...], као и при ка зи ва ње зна ме ни-
тих лич но сти и до га ђа ја ко ји су ва жни за то 
ме сто”, на гла ша ва Гор да на Ђи лас.4 На рав но, 
пи сац не за бо ра вља ни ме сто свог ро ђе ња, 
мај ку ко ја их је од га ја ла, оца Бран ка Ла за ре-
ви ћа и зе мљу из ко је је по те као. Мно го за ни-
мљи вих и ду хо ви тих опа ски и де та ља на ла зе 
се у овој књи зи и она за и ста пред ста вља не-
про це њи во бла го и при лог про у ча ва њу сва-
ко днев ног жи во та у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. 
Књи га са др жи ва жне ин фор ма ци је о по љо-
при вре ди, ин ду стри ји, по ли ти ци, оби ча ји ма, 
ве ро ва њи ма, о жи во ту и фи ло зо фи ји обич ног 
се ља ка. Пи сац ме мо а ра све му то ме при да је 
под јед на ку па жњу. Гор да на Ђи лас је у пот пу-
но сти при бли жи ла са вре ме ном чи та о цу зна-
чај ну лич ност, ди пло ма ту и пе сни ка ко ји је 

3 Та ко су Ау стри јан ци зва ли Фран ца Фер ди-
нан да (Исто, 117).

4 Исто, стр. 15.

жи вео и ства рао у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, 
истин ског ро до љу ба ко ји по шту је и раз у ме 
соп стве ну про шлост. Он исто вре ме но по ку-
ша ва да ту ма чи и раз у ме но ве тен ден ци је у 
та да шњој Евро пи у ко јој вла да пре те ћа ат мо-
сфе ра, про же та фа ши стич ким ду хом (што 
се по себ но до бро ви ди при ли ком ње го вог бо-
рав ка у Ита ли ји и су сре та са Му со ли ни јем). 
Ли ри чар у Ла за ре ви ћу про си ја ва на ви ше ме-
ста, та мо где је осе ћа ње ро до љу бља нај ја че, 
он жа ли што ни је пе сник, али ипак да је си же 
сво је по е ме: „Да сам пе сник, ис пе вао бих, ова-
ко но ћу, из ме ђу Бе о гра да и Ла по ва, ве ли чан-
стве ну по е му о оном што је би ло, што је сте и 
што ће би ти, пе сму о здра вом и из др жљи вом, 
о ја ком и, као онај уса мље ни храст, нео бор-
љи вом. На слов: Ср би ја.”5

Опре мље на фо то гра фи ја ма и оп се жним 
ре ги стром име на, књи га је плод озбиљ ног и 
по све ће ног ра да Гор да не Ђи лас. Она ну ди, 
као на дла ну, сли ку овог из у зет ног чо ве ка, 
у ко јем су об је ди ње ни истин ска па три от ска 
осе ћа ња и кри тич ко про ма тра ње зби ва ња 
ка ко у пре на пе тој Евро пи, та ко и у ње го вој 
до мо ви ни. Ка ко сва ко вре ме но си бољ ку или 
бе лег пре ђа шњег вре ме на, та ко и у ме мо а ри-
ма Ми ла на Ла за ре ви ћа чи та мо осврт на ве-
ли чан стве ну про шлост на ше др жа ве, ју на ке 
ко ји су пре ра сли у ле ген де, као и бла гу ме-
ланхо ли ју због оно га што је про шло и не ста ло 
и због оно га што ће про ћи и не ста ти. Су ма тра-
и стич ке ви зи је, ко ји ма су про же ти ме мо а ри, 
пру жа ју чи та о цу увид у жи вот ну фи ло зо фи-
ју пи сца. Ова кве ви зи је и скла па ња коц ки ца 
ствар но сти успе ва ју да ода гна ју ме лан хо ли-
ју и под се ћа ју на бли скост све га што је би ло 
и би ће, на ши ро ки бол и ве ли ку ра дост и мир 
ме ђу љу ди ма ко ји се чу ју ка да на тре ну так 
ста не вре ме у глу во до ба но ћи, у не ком ку пеу 
или хо те лу, у но ћи за у ста вље ној из ме ђу два 
да на ис пу ње на по слов ним руч ко ви ма и број-
ним ва жним пи та њи ма, ко ја уоп ште не од лу-
чу ју о суд би ни чо ве чан ства. Од лу ка о суд би-
ни чо ве чан ства до ла зи у но ћи, са не ба, или 
са мо ра, но си је по ве та рац, док Ду чић по ред 
мо ра го во ри сво ју пе сму о же ни. Ми лан Ла-
за ре вић, чи ни нам се, то до бро зна.

Је ле на Зе ле но вић
ОШ „Ђу ра Јак шићˮ , Каћ

je le na ze ka ze le no vic @gmail.co m

5 Исто, стр. 121.
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Гај, Људевит 85
Гал,Ђерђ 86, 191
Галантаи, Јожеф (Galántai József) 99, 149
Галипоље 104
Галић Драгица → видети: Кољанин, Драгица
Гарашанин, Илија 128, 142
ГаћешаНиколаЛ.76, 79, 85, 101, 139, 155, 

162–163, 184, 187, 194
Гаћиновић, Владимир 167
Гашић,ДејанР.92
Гашић,Ранка92
Гедис, Џон Луис (Gaddis, John Lewis) 55
Генерална банка Швајцарске 38
Генчић, Ђорђе 123

Георгије Бранковић (патријарх) 114, 184
Гере, Андраш (Gerö András) 150
Гете, Јохан Готлиб (Goethe, Johann Gottlieb) 

33
Гетинген 118
Гизо, Франсоа (Guizot François) 36
Глауција (Glaucia, Aulus) 13
Гледстон, Вилијем (Gladstone William) 49
Глигоријевић,Бранислав88, 92
Глишић, Милован 69
Глишић,Немања93
Гложан (Бачка) 110
Глушац, Васо 134
Гнаук, Рудолф (Gnauk, Rudolf) 13
Года, Карољ (Goda Károly) 190
Голубовић,Звонимир93, 115
Голц, Ана 56
Горња Мезија 137
Горњи Дунав 26
Горњи Тимок 127
Горњокарловачки генералат 75
Горски Котар 73, 185
Грабовац 157
Градец (село) 201
Градишка регимента 106
Грађански рат (Римска република) 7, 10
Грас, Гинтер (Grass, Günter) 93
Граси (породица и Гај Грах; Gracchi, C. Grac-

chus), 14, 16
Гратидије, Марко (M. Gratidius) 12
Гратидији (породица) 12
Граховац 59
Грбић,Душица93
Гргетег (манастир) 86
Грђић, Гојко 177
Греј, Е. В. (Grаy, E. W.) 10
Гринидиџ, A. Х. (Greendige, Abel Hendy Jones) 

11
Гробница Немаца 27
Гроздановић Пајић, Мирослава 95
Грол, Милан 122
Гронинген 51
Гросингер,Тадија93, 117
Грујић, Радослав 109
Грци 27–29, 200
Грчић, Иларион 136
Грчка 44, 128, 162
Гургусовац (Књажевац) 127
Гусле (певачко друштво) 198
Гутеша, Душан 68

Дабић,ВојинС. 53, 94, 132, 141, 151, 183, 195
Давидов, Динко 82, 121
Давидовић, Димитрије 128
Дајк, Андрју Р. (Dyck, Andrew R.) 13
Далмација 58, 63, 89, 95, 122, 134, 145, 154, 189
Дамјанов,Петар94
Данило I Петровић Његош 132, 168
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Дарвин, Чарлс (Darwin Charles) 47, 51
Дарданија 154
ДаутоваРушевљан,Велика94
Дашић, Миомир 70
Деак,Иштван94
Дебрецин 145
Девић, Валентина Романова 125, 159
Дежан,Јон 65, 94
Дејанац, Душан 183, 197–198
Дејановац (црква) 106
Делиград (Алексинац) 191
Делимо, Жан 60
Делић,Нино 95
Делолм, Жан-Луј (Delolme, Jean-Louis) 42
демографија 19–30
Денда, Далибор 128, 133
Денић,Чедомир95
Деретић, Јован 15
Деска (Мађарска) 158
Десница,Гојко 78, 95
Деспот, Мирослава 70
Дизраели, Бењамин 67, 102
Дијета Швајцарске Конфедерације 37–38
Димитријевић,Даница96
Димитријевић, Драгутин Апис 59
Димитријевић Секереш, Атанасије 129
Димитров, Георги 94
Димић,Жарко96
Димић,Љубодраг64, 91, 96
ДинићКнежевић,Душанка 97, 115
Диодор Сицилијски (Diodorus Siculus) 10 
Дион Касије (Cassius Dio) 10
дипломатија 203 (Милан Лазаревић)
Дмитар Јакшић 105
Добош, Јанош (Dobos János) 87
Доксат де Морез, Никола (генерал) 168
Домарши, Жан (Jean Domarchi) 183
Домбровски, Даријуш (Dariusz Dąbrowski) 

188
Доња Мезија 137
Доња Стубица 76
Достјан,ИринаСтепанова98
Дошлић,Ненад98
Драгаш,Константин 31, 98, 205
Драгутин (краљ) 174
Драндијски, Димитриј 100
Дрезгић,Оливера98
Дреново (село) 201
Државна грађанска женска школа (Кикинда) 

198
Дрниш 171
Дрча,Милан98
Дубровачка Република 135
Дубровник 97, 115, 189–190
Дука (историчар) 92
Дукља 61
Дукуљев,Јованка98
Дуличенко,АлександарДмитријевич99

Дума, Михаил (Mihail Duma) 153
Думон, Етјен (Dumont Étienne Louis) 42
Дунав 19, 26, 69, 100, 104–105, 140, 145
Дунавска клисура 152
Дунавска Монархија 118
Дунђерски, Богдан 112
Дунђерски, Лазар 112
Дурковић-Јакшић,Љубомир99, 138
Дучић, Јован 203–204
Душков, Милан 193

Ђаковић, Исаија (архимандрит) 86
Ђала 158
Ђекић,Ђорђе99
Ђерђ,Шпира99
Ђере,Золтан99
Ђилас, Гордана 203–204
Ђокић,Небојша100
Ђорђе Бранковић 129
Ђорђевић, Владан 168
Ђорђевић, Живота 113
Ђорђевић, Јован 135
Ђукић, Аврам 85
Ђурађ Бранковић (деспот) 97 
Ђурђев,Бранислав100–101
Ђурђев, Петар 57
Ђурђево 149, 154
Ђурић,Ђорђе100, 128, 133
Ђурковић Сервијски, Марко 29
Ђуровић,Смиљана101

Ебендорфер, Томас (Thomas Ebendorfer) 74
Еберинг (Немачка) 13
Еберл, Г. И. 79
Еванс, Ричард 56
Евгеније Булгарис (епископ) 64
Европа 51, 56, 69, 88–89, 91, 102, 108, 128, 148, 

150, 169, 175, 180–181, 185, 187–188, 203–204
Европска Турска 58
Европска федерална унија 66
Египат 103, 174
Екмечић,Милорад101, 162, 171, 182
Економски савет, Женева (Société Economique) 

37 
Емеџен, Феридун 104
Емилије Скаур (M. Aemilius Scaurus) 9
Ен Арбор (Mичиген) 11, 13
Енгел, Пал (Engel Pál) 173
Енгел, Франц Штефан (Franz Stefan Engel) 96
Енгелс, Фридрих (Engels Friedrich) 45
Енглеска 41, 49, 69
Ендре, Арато (Endre Arató) 127
Енфантин, Бартелеми Проспер (Enfantin 

Barthélemy Prosper), 32
епархија (темишварска) 19–30
Ердељ → видети: Трансилванија
Ердељановић, Јован 141
Ерл, Доналд (Earl, Donald) 9
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Ерлер, Јохан Јакоб (Johann Jakob Ehrler) 20– 
21, 29, 152 

Ерцег,Иван 77, 101
етничка структура 19–30
Етрурија 10
Еутропије (Flavius Eutropius) 9
Еш, Р. (Ash, Rhiannon) 9

Жељски,Реља102
Женева (кантон, град) 31, 32, 33–38, 40–46, 

49, 50–52, 203
Женевскa академијa наука (L’Institut National 

Genevois) 46
Женевска банка (Banque de Genève) 37
Женевска револуција 35, 36
Женевска република 50
Женевски дневник → видети: Journal de 

Genève
Жефаровић, Христофор 129
Живанов,Сава 102, 163, 178
Живковић, Васа 114 
Живковић,Душан102
Живковић,Тибор102
Живковићи (топаљски) 115
Живојиновић,ДрагољубР.102, 135–136, 185
Животић,Александар103, 133, 145
Жигмунд Луксембуршки (Sigismund von 

Luxemburg) 61, 173
Жоржон, Франсоа (François Georgeon) 174
Жубер Никола (Joubert Nicholas) 33, 39
Жугић, Владимир 153
Жујевић, Живојин 71
Жујовић, Јован 101
Жумберак 92
Жутић,Никола103

За и против → видети: Le Pour et le Contre
Завида (властелин) 102
Загреб 56, 58, 76, 86, 149, 179
Задар 89, 134
Зајцев,В.В.103
занатство 26, 28, 32, 198, 203
Занол, Жил (Jules Zanole) 36
Западна Босна 169
Западна Европа 175
Западни Срем 82
Запорошка Сеч (Украјина) 137
Застава (лист) 43, 198
Захариа, Георги (Gheorghe Zaharia) 65
Зборник Матице српске за историју 19, 28, 

53
Зеленовић,Јелена103, 204
земљорадња 24, 26, 28, 50
Земун 76–78, 140, 178
Зеремски, Иларион 24
Зета 61
Зечевић, Момчило 90
Зиројевић,Олга104, 137

Златица (манастир) 167
Златковић,Бранко105
Зрењанин 26, 28, 57, 111, 158
Зрнић,Лазар105
Зундхаусен, Холм 63

Ибрахим Мансур-ефендија 131 
Иванић, Иван 108
Иванишевић,Миливоје105
Иванов,АлександарД.105
Ивановић, Љубомир 58
Ивић, Алекса 79, 82
Игерс, Георг 55
Игњатовић,Ђорђе105
Игњатовић, Јаков 64, 72, 114, 193
Идвор 157
ИдвореанСтефановић,Братислава 106
Идризи (географ) 180
Иђош 198
Извољски, Александар Петрович (Александр 

Петрович Извольский) 171
Илијин,ДушанМ.106
Илирик 135, 137
Илирска граничарска регимента 159
Илић, Лука 143
Илић,Снежана 106
Илић, Танасије Ж. 178
ИлићМандић,Јелена 27, 106
Илкић, Стефан (архимандрит) 113
Илок 80, 187
Ириг 108, 110, 128, 143, 154
Ирска 170
Исламов, Тофик Муслим 62
Источна Европа 128
Источна Швајцарска 135
Истра 134
Италија 15–16, 37, 98, 177, 204
Италијани 28
италијанска насеља 20–22, 26
Иштванић,Живан107
Иштванић,Марјан107

Јагодић,Милош67, 95, 107
Јакоби, Феликс (Jacoby, Felix) 9 
Јакшић,Дејан107
Јакшић,Иван89, 95, 108, 141
Јакшић, Стојан 110
Јал, Пол (Jal, Paul) 11
Јамена (Срем) 159
Јанко Хуњади (Сибињанин Јанко) 180
Јанковић, Драгослав 128
Јанковић,Живорад108
Јанковић,Марија 97, 108
Јанкулов, Борислав 24, 27–28
Јањетовић, Зоран 55, 60
Јањ-жупа (Пљева, Босна) 169
Јањушић,Галина108
Јаси, Оскар 150
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Јасперс, Карл 124
Јаћимовић, Мирослав 56
Јеванђеље 39
Јевреји 27–28, 45
Јевтић, Богољуб 62
Јелачић, Јосип 83
Јелисаветград (Русија) 192
Јелић,ДаркоБ.108, 110, 128, 148
Јелић Бутић, Фикрета 155
Јерић,Кристиан108
Јерков,Добрила108
Јермени 27, 29
Јерусалим 182
Јован V Палеолог 92
Јован VI Кантакузин 92
Јован Ненад 176
Јовановић,ВладанЖ.109
Јовановић,Владимир 31–32, 37, 41, 43–52, 

109, 136
Јовановић, Војислав Ј. 69
Јовановић, Драгољуб 110, 116–117, 156
Јовановић, Ђура 59
Јовановић,Јован109
Јовановић, Јован Змај 114, 120, 162, 170–171
Јовановић,Мирјана109
Јовановић,Мирослав110
Јовановић,Надежда110
Јовановић, Небојша 147
Јовановић, Радоман 185
Јовановић, Слободан 32, 41, 43, 49–50, 59, 121, 

134
Јовановић Батут, Коста 146
ЈовановићЈакшић,Иванка110 
Јовин,Славко 110, 139, 142
Јовичић,Бранислав108, 110, 128, 148
Јорговић, Коста 61
Јордан, Соња 119
Јордачи, Константин (Constantin Iordachi) 177
Јосиф II (цар) 73–74, 78, 86
Јосиф Путник (епископ) 77
Јосиф Рајачић (митрополит) 85
Journal de Genève (Женевски дневник) 34
Југоисточна Европа 59–60, 65, 75, 89, 187–188
Југоисточни Срем 158
Југославија 56, 60, 66, 69–70, 88, 86, 90–91, 

93, 102–103, 110–111, 113, 115–117, 134–135, 
145, 149, 151, 153, 155, 161, 170, 179–180, 194

југословенске земље 141, 150
Јудин, Љубомирка → видети: Кркљуш, Љу-

бомирка
Јужна Бачка 148
Јужна Угарска 55, 80, 111, 124, 143, 180
јужнопанонска област 181
јужнословенске земље 178
Јулије Обсеквенс (Iulius Obsequens) 9
Јулије Цезар Страбон, Гај (C. Iulius Caesar 

Strabo) (Цезаров отац) 11
Јулинац, Павле 83, 118, 129, 192

Јулска револуција (1830) 40
Јустинијан (император) 180
Јухас, Ђула 57

Кавказ 104
Казагранде, Томас (Thomas Casagrande) 55
Казимировић, Васа 31, 122
Казимировић, Милош 134
Кајзерлинг, Херман Карло 118
Калај, Бењамин 139
Калај, Иштван (Kállay István) 117
Калвин, Жан (Calvin, Jean), 42, 47
Калинград 83
Калиник I (патријарх) 195
Калиновић (породица) 72
Калић,Јованка108, 111
Камил, Марко Фурије (M. Furius Camillus) 13
Кампус, Елиза (Eliza Campus) 66
Кант, Имануел (Kant Immanuel) 43
Кантоналнa болница, Женева (Hôpital canto-

nal) 37 
кантони Швајцарске Конфедерације 47
Капер, Сигфрид 58, 143
Каплан, Мишел 163
Каравелов, Љубен (Любен Стойчев Каравелов) 

44, 105
Каравуково 54
Карађорђе Петровић 58, 127, 178
Караман,Игор88, 111
Карамијалковић,Ненад111
Карасев, К. К. 71
Карачоњи, Б. (B. Karácsonyi) 184
Караџић, Вук Стефановић 69, 72, 80, 122, 154
Караш-Северин 180
Карић, Владимир 179
Карлдервуд, Хенри (Calderwood Henry) 51
Карло VI (цар) 27
Карло Алберт (Carlo Alberto) 36
Карловачка митрополија 19, 24, 73, 77–78, 

86, 95, 142, 183
Карловачки генералат 151
Карни, Tомас Френсис (Carney, Thomas 

Francis) 8, 10, 12
Карпати 23 
Касаш,Александар111, 117
Кастер, Роберт (Kaster, Robert A.) 14
Катарина Велика 32
Катилина (L. Sergius Catilina) 13
Катић,Срђан 112
Катон Млађи (M. Porcius Cato) 12
Катона, Пал (Katona Pál) 87
Кашић,Душан 77, 112, 142
Кемењ,ГаборГ. 87, 113
Кенђелац, Лука 198
Кенђелац, Павле 64
Кенеди, Пол (Paul Kennedy) 150
Кениг Маринели, Гертруда (Gertraud Mari-

nelli-König) 145
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Кентер, Лукас Петрус (Kenter, Lucas Petrus) 13
Кефер, Иштван (Käfer István) 100, 192
Кецић,Данило87, 93, 111, 113, 181
Кецмановић, Ненад 105
Кид, Јан (Kidd, Ian G.) 9
Кијев 156
Кикинда 115, 117, 152, 169, 183, 197–199
Кикиндска општина 91
Кимбри (племе) 11
Кина 100
Кине, Едгар (Quinet Edgar) 43
Кирил Цветковић (ман. Бездин) 64
Кирић, Лазар 198 
Кировоград 126
Кировоградска област 126
Кишкер → видети: Бачко Добро Поље
Клапка, Ђерђ (György Klapka) 45
Classis Flaviae Pannonicae 96
Клеј, А. М. (Clay, A. M.) 10
Клеут,Марија113
Климек,Антонин113
Клицин, Мита 120
Клопшток, Фридрих Готлиб (Friedrich Gottlieb 

Klopstock) 33
Клуж 153, 203
Кљаић,Лепосава113
Кључ (ист. Србија) 178
Књажевац → видети: видети: Гургусовац
Кнежевина Србија 43, 71, 82, 106, 128, 140, 

152, 178 
Кнежево → видети: Скендер Вакуф
Книћанин, Стеван (литографија) 204
Кобден, Ричард (Cobden Richard) 43
Ковач, Ференц (Kovács Ferenc) 190
Ковачевић,ДушкоМ.56, 112, 162, 193
Ковачевић, Каталин Х. → видети: Хегедиш 

Ковачевић, Каталин 
Ковачевић, Љубомир 69
Ковачевић Којић, Десанка 97
Ковачек,Божидар114
Ковијанић,Ристо115, 135, 139
Ковиљ 81
Ковин 19, 184
Ковић, Милош 67
Колаковић,Раденка115
Коложи, Тибор 193
Колокол 43
колонизација Баната 24, 29
колонизација Војводине 24, 27–28
Кољанин,Драгица 88, 115
Комар,ГоранЖ.115
Коматина,Ивана 116
Конгрес САД 41
Кондијак, Етјен (de Condillac Étienne Bonnot) 

51
Кондратјева,ВераНиколајевна 116 
Конрад, К. (Konrad, Christoph F.) 10
Константиниу, Флорин 66

Конт, Огист (Auguste Comte) 43, 47, 51
Кончар,Ранко 58, 112, 116, 193
Коњевић,Миле117
Корнел, Т. (Cornell, Timothy J.) 7–8, 10
Корнелије Непот (Cornelius Nepos) 11
Корокнаи,Акош117
Кос Вујовић, Ана 68 
Косанић, Адам (капетан) 122
Косић (племићка породица, Ковиљ) 81
Косић,Василије117
Косић, Михајло 198
Косић, Петар 82
Косовић, Петар Р. 148
Косово 97, 170, 185, 194
Косово и Метохија 146, 189
Косовска Митровица 202
Косовски вилајет 67, 201
Косовскометохијски одбор МС 200
Костић,Јагода118
Костић, Лаза 66, 119
Костић,МиланП. 118, 157
Костић,Мита80, 84, 118, 140, 178, 184
Костић,Надежда118
Костић, Петар 192
Костић,СтрахињаК.114, 118, 160
Костјашов,ЈуријВ. 83, 118, 192
Котор 190
Кочић, Петар 71
Кошари, Домокош (Kosári Domokos) 172, 190
Кошут, Лајош 156
Крагујевац 149
Крајина 178
Крајова 160
Крајчович,Милан119, 169
Краљ,Марија119
Краљевина Југославија 57, 60, 63, 87, 90, 98, 

103, 179, 182, 194, 204
Краљевина Славонија 83, 96
Краљевина Србија 71, 115, 201–202
Краљевина СХС 60, 69, 88, 93, 106, 123, 144, 

171, 203
Крамер (браћа) 86
Крањска 26
Крас, Марко Лициније (M. Licinius Crassus) 8
Крашовска жупанија 29
Кревелд, Мартин (Martin van Creveld) 69
Крестић,ВасилијеЂ.70, 82–83, 89, 95, 119, 

136, 162–163, 165, 169–170, 174
Крестић,ПетарВ. 53, 82, 91, 121, 148, 166, 

195
Крешић,Огњен123 
КржишникБукић,Вера 91, 123
Кривокапић,Гордана123
Кризман, Богдан 111, 170
Крим 179
Кристиjан, К. И. (Christian C. I) 66
Крит 150
Кришто, Ђула (Kristó Gyula) 99, 173
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Кркљуш,Љубомирка53, 91, 111, 123
Крстић,Александар124
Крушевац 95
Крушчица 68, 80
Крчмар,Филип124
Кршев,Борис124
куга (заразна болест) 27
Кудрјавцева Елена Петровна 187
Кузмановић,Славко125
Кузмичова,ЉудмилаВасиљевна125
Куланж, Фистел де (Coulanges, Fustel de) 51
Кулски срез 175
Kulturkampf 37
Кулуџић, Звонимир 135
Кулчар, Кристина (Kulcsár Krisztina) 190
Кумане 159
Кунтић,АлбаМ.81, 125
Куртни, Едвард (Courtney, Edward) 13
Кусић (манастир) 153
Кусић 73
Кучан, Виктор 145

La Revue de Genève 42
Лађевац,Љиљана125
Лазар Хребељановић (кнез) 97, 185 
Лазаревић (породица, Чуруг) 80
Лазаревић, Бранко 203 
Лазаревић, Милан 203–204
Лазарини, Данијел 75
Лазић,Душан125
Лазић, Сима Лукин 136
ЛазићСтојковић,Драгана126
Лајпциг 118
Лакић,Зоран126
Лалић,Средоје126
Ланге, К. Х. (Lange, Carsten Hjort) 9
ландаман (старешина кантона) 47
Лапово 204
Латиновић,Горан126
Лаћарак 84
Лафајет, Жилбер маркиз де (Gilbert du Motier, 

de La Fayette), 33, 40, 49
Лахарп, Фредерик де (de La Harpe, Frédéric-

-César) 32
Le Pour et le Contre (За и против) 34
Le Rive Gauche 46
Le Siècle 44
Лебл,Арпад70, 127
Левен, Дејвид С. (Levene, David S.) 9
Леклаз, Бернар (Bernard Lesclaze) 35 
Лемајић,Ненад 63, 127, 137
Лендер, Бела 69
Лењин, Владимир Иљич Уљанов 161
Лепид, Марко Емилије (M. Aemilius Lepidus) 

10
Лесковац 90
Леу, Валериу (Valeriu Leu) 153
Ливије, Тит (Titus Livius) 9, 11

Лика 92
Лилић,Борислава127
Линтот, Ендрју (Lintott, Andrew) 12–13
Лион 33
Липова (Банат) 19
Липовски дистрикт 19–20, 23–25
Лис, Лорејн М. 60
Лицинијан (Granius Licinianus) 10
Личка регимента 74
Ловра (Мађарска) 128
Лозана 51
Лок, Џон (Locke John) 51
Лолић, Аница 69
Лондон 7, 10, 43
Лос Анђелeс 7, 9
Лотић, Љубомир 198
L’Representant (Представник) 35
Лугошки дистрикт 19
Лугошко-фачетски дистрикт 20, 23–25
Луис, Бернард 180
Луј Филип (Louis-Philippe I) (краљ) 36
Лукан (М. Аnneus Lucanus) 9
Лукач, Душан 65
Лукић,Александар127
Лунд (Шведска) 51
Лутације Катул, Квинт (Q. Lutatius Catulus) 

8–10, 15
Лутер, Мартин 60

Љотић, Димитрије 114
Љубибратић, Ђурђевка 69
Љубинковић, Ненад 105
Љушић,Радош123, 127, 131–132, 162

Мађари 26–27, 29
Мађарска 45, 62, 68–69, 87, 99, 128, 135, 138, 

150, 173, 184, 188, 190–191, 194, 203
мађарска насеља (Темишварска епархија) 

20–21, 23, 26, 29
Мађарска револуција (1848/49) 45
Мађарска совјетска република 62
Мажуранић, Иван (бан) 70
Мазин (Личка регимента) 74
Мајар (Славонија) 159
Мајер, Мартин (Martin Mayer) 194
Мајлат, Ј. (гроф) 78
Мајнерт, Херман Август 111
Мајор, Ливиу (Major Liviu) 153
Македонија 192, 201
Макивер, Х. Р. Х. (пуковник) 144
Максимовић,Јован108, 110, 128, 148, 184
Максимовић, Михаил 130
Максимовић, Нико 119
Максин, Јелена 69
Мала Влашка 24
маларија 28
Малетић, Јован 83
Малирж, Јиржи (Jiří Malíř) 188
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Малиц, Јирген (Malitz, Jürgen) 9
Маловић,Гојко128, 194
Мамузић,Илија128
Манастир Велика Ремета 96
Манастир Гргетег 86
Манастир Златица 167
Манастир Кусић 153
Манастир Милешева 157
Манастир Раваница 105
Манастир Раковац 74, 129
Манастир Раковица 77
Манастир Рождества Пресвете Богородице 

(Потпланина) 116
Манастир Савина 115, 132
Манастир Света Ана (Славонија) 85
Манастир Светих Архангела (Призрен) 192
манастири (Скадарски санџак) 137
Мандић, Доминик 127
Мано-Зиси, Катарина 95
Манојловић,Мирољуб128
Маношек, Валетер 152
Мануила, Сабин (Sabin Manuila) 153
Мануиловичи (Емануели) 193
Манчев, Крсто 175
Маран, Мирча 203
Марек, Павел (Pavel Marek) 188
Маретић, Гедеон Ернест 142
Мари, Освин (Murray Oswyn) 7 
Марија Терезија 24, 27–28, 117, 129
Марије, Гај (Caius Marius) 7–14
Маринковић,Боривоје 129
Маринковић,Мирјана 130
Марјановић, Алимпије 201
Марјановић Душанић, Смиља 184
Марко Цорци (Marco Zorzi) 132
Марков,Кристијан131
Марков, Светозар 152
Марковић (породица, Буњевци) 83
Марковић, Александра → видети: Новаков, 

Александра
Марковић,Живко131
Марковић, Живко В. 31
Марковић, Јелена Илка 113 
Марковић,Саша131
Марковић, Светозар 37, 43, 105, 135
Маркс, Карл (Marx Karl) 37, 45, 183, 186
Мармон, Огист (маршал) 132
Маровић, Бранислав 91
Мартиновић, Митра 126
Марцел, Марко Клаудије (M. Claudius Mar-

cellus) 12
Масарик, Томаш Гарик 114, 121, 172
Матић,Љиљана132
Матић,Марина132
Матица српска 53, 200, 203, 205
Матицка, Маријан 91
Матковић, Хрвоје 116
Матуз, Јозеф 104

Мацини, Ђузепе (Mazzini Giuseppe) 34, 45, 
49–50

Мачек, Влатко 116–117, 126
Медаковић, Данило 152
Медаковић,Дејан83, 86, 132, 136, 193
Медачка општина 92
Медитеран 54–55
Мекензи, Дејвид (Mackenzie, David) 59, 128
МекКлелан, Вудфорд (Woodford McClellan) 

43
Мекларди, Арчибалд А. (Maclardy, Archibald 

A.) 13
Мелек-ханума 168
мемоари 203 (Лазаревић Милан)
Мендрас, Хенри (Henri Mendras) 91
Мереник,Славица 132
Мерси, Флоримунд (Florimund Mercy) (гроф) 

27–28, 124
Месарош,Шандор90, 99, 132
Метел, Kвинт Цецилије (Q. Caecilius Metel lus 

Pius) 13, 15
Метра Дибоа, Вероник (Mettral Dubois, Vero-

nique) 32–43, 46, 
Мехмед Освајач 97
Мијатов, Миливој 57
Мијатовић, Ђока 135
Мијатовић, Чедомиљ 203
Микавица,Дејан66, 121, 132
Микетић,УрошД.132 
Микић, Ђорђе 59, 114, 144
Микић,ПетарГ.132
Мил, Џон-Стјуарт (Mill, John Stuart) 48, 49
Миладиновић, Милан М. 62
Милан Обреновић 67, 71, 121, 109, 123, 131, 

133, 147, 163, 168, 175, 179
Милановић, Ђорђе 87
Милановић,Јасмина 133
Милар, Фергус (Millar, Fergus) 10
Милекер, Срећко 143
Миленковић, Добросав Ј. 178
Миленковић, Милица 92
Миленковић,Тома 92, 133, 179
Милер, Адам 124
Милетић,МаркоБ. 103, 133, 145
Милетић, Светозар 43, 78, 82, 115, 119, 121, 

123, 135, 151, 162
Милешева (манастир) 157
Милин, Андреј 106
Милин, Војислав 191
Милин,Миодраг106, 133, 153, 160
Милитар, Трива 131
Милић,Даница133
Милићевић, Милан Ђ. 71, 120, 122 
Милићевић,Наташа133
Милорадовић (племићка породица) 82
Милорадовић,Горан 133
Милосављевић,Борис50, 134
Милосављевић, Илија Коларац 177
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Милосављевић, Петар 65
Милосављевић, Светислав 163
Милош Белмужевић (војвода) 105
Милош Обреновић (кнез) 79, 84–85, 89, 128, 

178
Милошевић,Боривоје134, 181
Милошевић, Слободан Д. 63, 90
Милутиновић,Коста58, 91, 118, 134, 138, 193
Милутиновић,Никола55, 88, 131, 137, 182
МиљковићБојанић,Ема137
Миљковић Катић, Бојана 106
Миљчев,Володимир 126, 138
Министарство иностраних дела 201
Минкела, Ђузепина 54
Минтурна (Италија) 13
Минхен 9, 65, 111, 118, 172, 203
Минцер, Фридрих (Münzer, Friedrich) 8
Мирић,Ката137
Мирнић,Јосип137, 160
Митридат (понтски краљ) 9
Митрићевић Штепанек, Катарина 194
Митровачки провизорат 64
Митровачки протопопијат 157
Митровић,Андреј89, 128, 134–136, 138, 162, 

185
Митровић,ЈеремијаД. 121, 138, 177
Митровић,Мирко138
Мићић,Срђан144
Михаило Јовановић (митрополит) 154
Михаило Обреновић (кнез) 63, 105, 122
Михаилов, Цветко 106
Михајловић,Велимир78, 144
Михаљчић, Раде 64, 97
Мицић,Милан 65, 144
Мицкијевич, Адам 131, 138
Мишар 131
Мишић,Синиша 98, 144
Мишковић,ЗоранМ.144
Млада Европа 34
Млада Швајцарска 34
Младеновић,Божица144
Младеновић, Живан 81
Младеновић, Живомир 31
Младеновић, Јован (Софроније) 130
Младотурска револуција 201
Модош 27
Модра (Словачка) 139
Мојсеј Путник (митрополит) 74–75
Мојсук, Виорика 65
Мокрин 198
Молдавија 131
Молнар, Антал (Antal Molnár) 154
Момбауер, Аника 56
Момиљано, Арналдо (Momigliano, Arnaldo) 7
Момировић, Петар 93, 147
Момчиловић,Бранко172, 144
Момчиловић,Ђорђе 62, 145
Момчиловић,Олгица145

Мориш 19
Морфорд. М. П. О. (Morford, M. P. O.) 9
Москва 103
Мосман, Џ. Б. (Mossman, Јudith B.) 9
мочваре (Банат) 28
Мраовић,Мирјана103, 133, 145
мркоњићградски крај 169
Мстиславич (Mścisłаwowicz) 188
Мулић, Роман 86
Мурешан, Камил (Camil Muresan) 180
Мусић,Срђан 145
Мусолини, Бенито 203–204 

Навалушић,Војин145
Надаљ 90, 142
Нађ, Иштван (Nagy István) 117
Нађ, Лајош 99
Нађ, Лудовикус 99
Нађвински,Добривој145
Назика, Публије Корнелије Сципион (P. Cor-

nellius Scipio Nasica) 13
Нако, Антоније (архимандрит) 198
Нантски едикт 32
Народна библиотека Србије 205
Настасе, Адриан 66
Наталија Обреновић 71
Нафпактос (Лепант, зап. Грчка) 128
Недељковић,Љубомир 146
Недељковић,Славиша146
Независна Држава Хрватска 125–126, 133
Немањићи 61
Немачка 27, 32, 55, 59, 69, 73, 92, 157, 178, 193
немачка насеља 20–26
немачки колонисти 27
Немачко-банатска регимента 27, 158
Немци 19, 24, 26–29
Ненадовић, Матија (прота) 141
Ненадовић, Павел Млађи (преводилац) 129
Ненадовић, Хаџи Рувим 129
Неретва 145
Несторовић, Урош 75, 76, 80, 86, 198
Неџипоглу, Невра 57
Нешател (град) 45
Нешковић,Слободан146
Никанор Грујић 82
Никић, Федор 120, 136
Никола I Петровић (кнез) 167
Никола Димитријевић (епископ) 130
Николај II (руски цар) 100
Николић Србоградски, Исидор 122
Николић,ВладимирМ.53, 146, 195, 205
Николић,Маја 147
Николић, Никола Ника 198
Никон Метаноит 102
Нил 174
Нин (град) 134
Нинковић, Анка 113
Нинковић, Милица 113
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Нинковић,Момир147
Нинковић,Ненад 74, 147
Нинковић, Петар 113
нобили (нобилитет) 10, 12–13
Нова Барселона (део Великог Бечкерека) 28
Нова Градишка 159
Нова Србија 84
Новак, Грга 135
Новаков,Александра 107, 147
Новаковић, Дионисије 130
Новаковић,Драган 148
Новаковић, Стефан 149, 192
Новаковић, Стојан 70, 174, 179
Нови Бечеј 112
Нови Кнежевац 29
Нови Сад 20, 53, 56–58, 60, 63, 74, 86, 96, 105, 

108, 118, 131, 143, 147–148, 172–173, 181, 
191, 194, 197–198, 200, 203

Нови Сланкамен 77
Новић, Илија 192
Новић, Јефта 192
Новковић,Вера 108, 110, 128, 148
Новоселац → видети: Нојбауер (Neubauer)
Нојбауер (Neubauer) 28
Нојвед (град) 32
Нолте, Ернст 177
Нормандија 33
Нузиј, Жан (Jean Nouzille) 190

Његован,Драго86, 148
Њујорк 9

Обрадовић,Милорад149
Обреновићи 71, 101
Овакимјан,Ашот149
Озер,Агнеш149
Оксфорд 8, 10–14
Октавије, Гај (C. Octavius) 10
Олар,Корнелија149, 192
Опачић,Петар149
Опије, Гај (C. Oppius) 10, 13 
Општински савет Женеве (Conseil Général) 

35–36
Орашац 85
Ормош, Марија 68
Орозије (Paulus Orosius) 9
Осијек 78, 85, 112, 144
Османско царство 57, 123, 148, 150, 174, 190, 

200–201
Остојић, Оливера 68
Остојић, Тихомир 178
Остојићево 138
От, Вент (Haute Vente) (карбонарски комитет) 

33
Отегем, (Ooteghem, J, van) 13
Отић,Љубица149
Оцић,Дејана149
Оџаци 54

Павићевић, Бранко 114, 132
Павле Ненадовић (митрополит) 67, 83
Павлићевић, Драгутин 123
Павлица,Бранко149
Павловић,Бојана150
Павловић, Живко Г. 178
Павловић, Јован 57
Павловић, Клара 174, 182
Павловић,Мирослав126, 150
Павловић, Михаило 110
Павловић, Партеније 130
Павловић, Петар 174, 182
Павловић, Теодор 64, 82, 121–122
Пајић, Томислав 62
Пакт Швајцарске конфедерације (1815) 33
Пал,Тибор150
Палић,Миленко87–88, 151
Памлењи, Ервин (Pamlényi Ervin) 150
Панамска афера 45
Панић,Божидар151
Панковић,Душан151
Панов, В. А. 58
Панонија (провинција) 94
Панонија (област) 189
панонска зона 181
Пантић,Милош151
Панчевачки дистрикт 20, 22–23, 106, 141
Панчево 20, 26, 98, 105, 139, 143, 203
Пападријанос, Јоанис 128
Париз 8, 33–34, 38, 42, 107, 183, 190
Паровић, Благоје 151
парохијски храмови 19
Парчетић, Феликс 170
Пасјане (Косово) 201
Пауквић, Хаџи Божидар 83
Пауловић, Роберт 70
ПауновићШтерменски,Јелена151
Пачу, Јован 68
Пачу, Лаза 61
Пашић, Никола 31, 122, 172
Педани, Мариа Пиа 54
Пејашиновић,Зоран134, 152, 163
Пејин,ЈованМ.143, 152
Пејтон, Ендру Арчибалд (Paton, Andrew Archi-

bald) 172
Пејфус, Макс Деметер (Max Demeter Peyfuss) 

174
Пекарић,Петар 149, 154
Пекић,Миленко 154
Пелгрејв, Џон Симпсон 145
Пеликан, Јан (Jan Pelikán) 194
Пелинг, Кристофер (Pelling, Christopher) 10–11
Пеовић,Србољуб 154
Перије, Казимир (Casimir Pierre Périer) 39
Перинац, Јагода 152
Перинац, Стева 152
Перић,Ђорђе154
Перишић, М. 122
Перовић,Латинка71, 154
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Перовић, Радослав 79
Перој 76, 78
Перу, Оливије (Perroux Olivier) 32, 40, 42 
Перуничић, Бранко 77
Перцел, Мор (Perczel Mór) 194
Петар II Карађорђевић 121
Петар Велики 100
Петковић,Жарко 7, 154, 205
Петковић, Константин 168
Петрановић,Бранко90, 97, 155, 161–162, 193
Петрјајев, Алексеј М. 159
Петров,Милан 139, 156
Петров,Милена157
Петроварадин 72, 84, 96, 167
Петроварадинска регимента 72
Петроварадинска тврђава 72
Петроварадински Шанац 73
Петровић, Вељко 113, 136
Петровић,Ђурђица157
Петровић,Илија157
Петровић, Коста 176
Петровић, Милисав 78
Петровић, Никола 72, 89, 162
Петровић, Растислав 84
Петровић, Сава Грмија 201
Петровић Блазнавац, Миливоје 139
Петроград → видети: Зрењанин
Пећка патријаршија 195
Пецињачки,Срета 75, 77, 140–141, 157
Пије X (папа) 33
Пипин, Александар Николајевич 61
Пирот 70
Пироћанац, Милан 184
Писарев,ЈуријАлексејевич159
Пишчевић, Симеон Степанович 129
Плашка,РихардГеорг159
Плива (Пљева, река) 169
Плутарх 8–12, 16 
Пљева (Босна) 169
Повардарје 201–202
Повеља (Charte) Француског царства, 34 
Погхирц,Чичероне160
Подборје (војводство) 94
Подгорица 70
Подравска Слатина 159
Подунавље 69, 72, 124, 150, 181, 190, 193
Подунавска војна граница 79
Пожаревачки мир 19–20, 26
Полак,Олга160
Полит-Десанчић,Михаило44, 120, 137, 160
Политехничка школа (Цирих) 37
Политични речник 46–49
Пољаци 44
Пољска 44, 131, 138, 184
Поморишје 157, 159, 197
Поморишка војна граница 84
Помпеј, Гнеј (Gn. Pompeius Magnus) 8, 10
Поникве (село) 185

Попи,Глигор65–66, 160
Попилије Ленат, Гај (C. Popilius Laenas) 13, 15
Попов,Душан112, 160
Попов,Јелена56, 120, 161
Попов, Нил Александрович 69
Попов,Чедомир 56, 60, 79, 89–91, 114, 120–121, 

148, 161, 184, 187
Поповић, Алимпије 57
Поповић,Бранислав163
Поповић, Даница 184
Поповић,Драган163
Поповић, Драгана 193
Поповић, Драгољуб 67
Поповић, Душан 20, 26, 28–29
Поповић, Јован 152, 197 
Поповић,Љубодраг 71, 163
Поповић,Мирослав163
Поповић, Небојша 152
Поповић,НиколаБ.111, 163
Поповић,Петар164
Поповић, Силвестер 129
Поповић,Тома164 
популари 6, 9–12, 15–17
Посидоније 8
Посуњко, Ољга 126
Потисје 159
Потиска војна граница 84
Потиски дистрикт 72, 78
Потиско-поморишка граница 82–83 
Потпланина 116
Праг 159, 190, 194
Предић, Светислав 203
Предојевић, Ненад 108
Представник → видети: L’Representant
Представнички савет Женеве (Conseil Repre-

sentatif) 33
Прерадовић (племићка породица) 81
Прибићевић, Светозар 116, 179
Призрен 107, 192
Пријатељи истине (Ami de la Vérité) (друштво) 

39
Пријепоље 157
Прица,Радомир164
Приштина 202
Продановић (племићка породица) 81
Продановић-Чупић, Теодор 84
Проперције, Секст (S. Propertius) 11
просвета 197–198 (Кикинда)
Протић,Предраг164
Протић, Стојан 62
ПрпаЈовановић,Бранка164
Пруска 36, 79, 162
Пузовић,Владислав 97, 164
Пузовић,ЉиљанаИ.19, 29, 164, 205
Пупин, Михајло 61, 113
пустаре 54 (Оџаци), 83 (Срем)
Пуфендорф, Семјуел (Pufendor Samuel von) 51
Пушкаш,Александар165
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Рабехл, Бернд 186
Раваница (манастир) 105
Радевић,Милорад165
Радека,Милан165, 173
Раденић,Андрија 90, 139, 165
Раденковић, Богдан 148
Радић,Радивој165
Радић,Радмила165
Радић, Стјепан 135, 190
Радич Поступовић 183
Радичевић, Стефан 123
Радовановић, Стеван 77
Радовић, Крста 128
Радојевић, Владимир Ј. 178
Радојевић,Мира64, 122, 165
Радојичић,ЂорђеСп.166
Радојковић,Стефан166
Радојчин, Милош Д. 59
Радојчић, Јован С. 122
Радојчић,Никола157, 166
Радомирска каза 179
Радосављевић,НедељкоВ.166
Радосављевић,ОзренМ.153, 167
Радуловић, Ристо 106
Радусиновић,МилорадП.167
Ражо, Ђула (Rázsó Gyula) 173
Рајевски, Михаил Фјодорович 192
Рајић, Јован 55, 95, 148
Рајић,Сузана168
Рајков,Миливој169
Рајна 26
Рајс, Чаба Т. (Reisz T. Csaba) 190
Ракита,Раде169
Ракић,Лазар 90, 142, 169
Ракић, Милан 128
Раковац (манастир) 74, 129
Раковић,Александар170
Раковица (манастир) 77
Ракоњац,Александар 170
Рамач,Јанко137, 171, 181
Ранки, Ђерђ (Ránky György) 150
Ранков, Димитрије 143
Расел, Доналд (Russel, Donald A.) 9
Растовић,Александар171
Ратишевина (Херцег Нови) 116
Рац, Иштван (Rácz István) 145 
Рачки, Фрањо 136
Рашид Београђанин 131
Рашковић, Александар 187
Рашковић,Душан171
Рашковић, Јован 120
Рашковић, Мојсеј 130
Рашковићи (кнезови) 149
Револуција (La Révolution) 34
Ређеп,Јелка171
Рељић, Јелица 68, 122
Ремер, Нилс 55
Реметић,Слободан171

Република Српска 105
Ретимно (Крит) 150
Реџић, Енвер 156
Решица 94, 153, 180
Рибар, Иван 138
Ризен, Јерн 56
Ријека 183
Рим 7, 12–13, 16–17, 54, 154, 180, 203
римокатолици 27
Римска Република 7–8
Ристановић,Раде 172
Ристић,Иван172
Ристић, Јован 163, 174
Ристић,ЉубодрагП. 172
Ристовић,Милан 59, 172
Рихлик,Јан(JanRychlik) 172
Рјазанов, Давид Б. 186
Ровински, Павел Аполонович 154
Рождество Пресвете Богородице (манастир) 

116
Рокаи,Петар 172
Роксандић,Драго 173
Ролен, Шарл (Rollin Charles) 33
Роми 28
Рос Тејлор, Л. (Ross Taylor, Lily) 10–11 
Роси, Пелегрино (Rossi Pelegrino) 33
Руварац (браћа) 181
Руварац, Димитрије 20, 24
Руварац, Иларион 129, 136
рударство 26
Рудић,Срђан128, 133, 174, 182
Рудничка нахија 131
Ружичић,Гојко174
Рукописно одељење Матице српске 203
Рума 83, 88
Румуни 19–20, 24, 26–27, 29
Румунија 152–153, 160, 180, 190, 193
румунска насеља 20, 25–26
Русија 31–32, 44, 56, 80, 97, 100–103, 111, 114, 

127, 133, 140–141, 152, 154, 159, 163, 175, 
178–179, 186–188, 191

Руско Село 169
Руско царство 163
Русо, Жан-Жак (Jean Jacques Rousseau) 33, 

41–42, 48–51
Рутилије Руф, Публије (P. Rutilius Rufus) 8–9
Рушон, Франсоа (François Ruchon) 35 

Сабо, Иштван (Szabó István) 173
Сава (река) 100
Сава Вуковић (епископ) 114
Саватије Љубибратић Руђић (владика) 115
Савет Држава (Conseil d’ Etats) 36
Савин,БогољубЈ.174
Савина (манастир) 115, 132
Савић,АлександарЗ.174
Савић,МомчилоД.174
Савков, Илија 107
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Савоја (покрајина) 37
Садашњост (лист) 198
Сајм, Роналд (Syme, Ronald) 9, 13
Сакаљ, Ференц (Szakaly Ferenc) 152
Салустије Крисп, Гај (C. Sallustius Crispus) 9
Самарџић,Ана 131, 174
Самарџић,Момир60, 174
Самарџић,Никола175
Самарџић,Радован135–136, 176, 185, 193
Самоковска епархија 195
Сан Стефан 178
Сантанђело, Федерико (Santangelo, Federico) 

12–13. 
Санто,Имре176
Саплонцаи (племићка породица) 73
Сатурнин, Луције Апулије (L. Apulius 

Saturninus) 12–14
Света Ана (манастир, Славонија) 85
Света Гора 64
Света три Јерарха (храм, Нови Сад) 57
Свети Архангели (манастир, Призрен) 192
Свети Сава 174
Светоније (Gaius Suetonius Tranquillus) 11
Сегедин 150
Сегединац, Пера 84, 167
Сеј, Жан-Баптист (Say, Jean-Baptiste) 39–40, 

42
Секељи, Илона (Székely Ilona) 87
Секулић, Анте 125
Селинић, Слободан 103
Сенат 13–15
Сен-Жервез (општина града Женеве) 35
Сен-Симон, Анри де (Claude Henri de Rouvroy, 

Saint-Simon), 32, 39–40
Сент Гал (кантон) 47
Сента 72, 87, 168, 177
Сентандреја 95, 108, 183
Сењ 189
Сервет, Мигуел (Serveto Miguel), 47
Серег → видети: Сириг (Банат) 
Серторије Квинт (Quintus Sertorius) 10
Сефарди 28
Сечански,Живан 20, 26, 176
Сечањ 27
Сечењи, Стефан 121
Сибир 44
СивчВељановић,Јелена 176
Сиднеј 8
Силађи, Имре (Szilágyi Imre) 151 
Силађи, Карољ (Szilágyi Károly) 151
Симић, Алекса 131
Симић,Бојан176
Симић, Владимир 191
Симић, Ђорђе 200
Симић, Светислав 201
Симоновић, Платон 138, 177
Синдик,Душан176
Синдик, Надежда Р. 95

Сирацки,Јан 176
Сириг (Банат) 29
Сисмонди, Жан Шарл (Sismonde, Jean Charles) 

33, 42
Ситон-Вотсон,Хју(HughSeton-Watson) 136, 

176
Сједињене Америчке Државе 39–41, 60, 102
Сједињене Државе Европе (пројекат) 48
Скадарски санџак 137
Скендер Вакуф (Кнежево) 169
Скерлић, Јован 31, 44
Скопље 109, 190, 201
Скопска Црна гора 193
Славеносрбија 84
Славонија 63, 77–83, 92, 104, 122, 136, 145, 

158, 162
Славонска војна граница 75, 141
Славонска епархија 159
Славонска Пожега 189
Сланкамен 175
Слобода (La liberté) (лист) 43, 52
Словаци 28–29
Словачка 69, 91, 119, 189
Смедерево 105
Смедеревски санџак 126, 137
Смит, Адам (Smith, Adam) 40
Смит, K. (Smith, Christopher) 8, 10
Смит, Џулија 180
Смодлака Јосип 134, 136
Совјетски Савез 60, 156
Солун 128, 203
Сомбатхељи, Ференц (Szombathelyi Ferenc) 

148
Сомбор (Чанадски дистрикт) 29 
Сомбор 80–81, 84, 92, 120, 143, 161, 188, 191, 

193
Спалајковић, Мирослав 57
Спарта (античка држава) 39
Спасовић,Ивана176
Спахо, Мехмед 203
Спенсер, Херберт (Spencer Herbert) 47, 49, 51
Сплит 135 
Спремић, Момчило 97
СР Југославија 93, 180
Срби 19, 24, 26–29, 31, 52
Србија 27, 31–32, 43, 46, 48, 54, 58–60, 62–65, 

67–68, 70, 78, 80, 84–86, 91–92, 95, 97, 102, 
113–115, 121, 127–128, 131, 133, 136–137, 
143–147, 150, 152, 156, 162–163, 168, 172, 
174, 176–182, 184–185, 189, 193, 200–201, 
203–204

Средња Европа 60, 128, 169
Средња Рајна 26
Срем 77–81, 83–85, 88, 90, 94, 104, 126, 139–

144, 158–159, 163, 189
Сремска архидијезеза 78, 83
Сремска војна граница 76, 84
Сремска епархија 157
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Сремска жупанија 188
Сремска Митровица 78, 88, 90, 95, 98, 181
Сремски Карловци 20, 24, 74, 96, 112, 154, 

156–157, 162, 195
Сремско-славонска војна граница 158
Српска Крајина 122
Српска народна школа (Кикинда) 197
српска насеља 20–26, 28
Српска православна епархија (Сентандреја) 

95
Српска православна црква 19
Српска слобода (La Liberté Serbe) 43, 52
Српска четничка организација 201
Српске Моравице (Горски Котар) 73
Српски народни покрет (1848/49) 198
Српски Сион 20
СССР 145
Стакић, Јелена 60
Стаматовић, Павле 177
Станисављевић,Тамара177
Станковић,Урош177
становништво 19–30 (Темишварска епархија)
Станојевић,Глигор 68, 141, 177
Станојевић, Станоје 136, 138
Стара Пазова 82
Стара Србија 200–202
Старачки дом (Asile des vieillards) 37
Стари Бановци 88 
Стари Бечеј → видети: Бечеј 
Старина, Новак 168
Старо Бешеново 28
Стевановић, Зоран 107
Стевчић,Милан138, 177
Степанов, Љубомир 152–153
Стефан Душан (краљ) 61
Стефан Љубибратић (митрополит) 115
Стефан Раваничанин 129
Стефан Стратимировић (митрополит) 75, 88, 

95
Стефановић, Лазар (професор) 167
Стефановић, Младен 114
Стефановски, Мирјана 110, 115
Стипчевић,Никша43, 50, 177
Стјепановић,Душан 177
Стоилова, Тамара Петрова 167
Стојаковић, Гордана 103, 147
Стојаковић, Ђорђе 128
Стојаковић, Момчило 127
Стојановић,Александар177
Стојановић, Зоран 60
Стојановић, Љубомир 127
Стојановић,Станислав178
Стојановић Каић, Каталин 117
Стојанчевић,Владимир85, 90, 100, 114, 

163, 176, 178
Стојић, Биљана 182
Стојков,Тодор 88, 179, 189
Стојковић, Атанасије 85, 124

Стојковски,Борис 180
Стојни,Павел180
Стојнић,Бојан 180
Столић,Ана180
Стратимировић, Ђорђе 72, 76, 119, 140, 156
Страцин (село) 201
Стругар, Владо 69, 126, 155
Субић,Радован181
Суботе и недеље (М. Лазаревић) 203
Суботић, Војислав 149
Суботић, Јован 73, 83
Суботић, Савка 103
Суботић, Стефан 129
Суботица 99, 143, 159, 185–186, 193–194
Сула, Луције Корнелије (L. Cornelius Sulla) 

8, 11, 13, 16
Суми, Џефри С. (Sumi, Geoffrey S.) 11
Сурдучки, Стеван (капетан) 81
Сутјеска 145
Сучу, Јоан Д. 160
Сципион Афрички (P. Cornelius Scipio Afri-

canus) 12

Табачки,Љубомир115, 181
Тамаш,Јулијан171, 181
Тамишка жупанија 29
Тамишки Банат 139, 198
Танасковић, Ј. 123
Тарис (кантон) 47
Тарле, Јевгениј Викторович 100
Тасић,Дмитар181
Тасић,Никола181
Тате, Жорж (Georges Tate) 180
Татић,Урош 182
Таубе, Фридрих Виљем 83
Тацит, Гај? Корнелије (C. Cornellius Tacitus) 9
Теиновић,Братислав182
Текелија, Петар 137
Текелија, Сава 73, 81, 123
Текелијина црква (Арад) 151
Телеки, Домокош (Teleki Domokos) 96
Темерин 149, 154
темеринска црква 154
Темишвар 24, 27–28, 152, 160
Темишварска епархија 19–30, 113, 198
Темишварски Банат 19–20, 24, 29
Темишварски дистрикт 22, 24
Темишварски зборник 19
Темишварски сабор 19
Терзић,Милан 182
Терзић,Славенко 162, 182
Тесин (Тичино) (кантон) 47
Тибинген, 20
Тиквицки,Геза182
Тилковски, Лорант 137 
Тирол 26
Тиса (река) 150
Тиса, Калман (Kálmán Tisza) 170
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Тител 105
Титулеску, Настасе 66
Титулеску, Николае 65
Титчeнер, Ф. Б. (Titchener, Frances B.) 10
Ткалац, Крунослав 77
Товаришево 59
Тодоровић,Јелена174, 182
Тодоровић, Ксенија 56
Тодоровић, Пера 71
Тојнби, Арнолд (Arnold Joseph Toynbee) 162
Токвил, Алексис де (Tocqueville Alexis de) 48
Толстој, Лав Николајевич 109
Томашевац 156
Томић, Јаша 62, 90, 170
Томић, Миле 152
Томић,Милева 182
Торино 7
Торонталска жупанија 29, 122, 142, 188
ТочанацРадовић,Исидора 183
ТошеваКарповић,Љубинка183
Тошић,ВераС.183
Тошић, Ђ. 98
Трајков, Веселин 105
Трансилванија (Ердељ) 24, 153, 157
трговина 27–28, 32, 39, 203
Трговчевић,Љубинка31, 136, 183
требињска област 98 
Трећи рајх 65, 180
Трештановачка парохија (Сл. Пожега) 159 
Трипковић,Гордана 183
Триполски, Геза (Tripolzsky Géza) 87
Тричковић, Радмила 178
Тркуља, Јовица 67
Трст 76–77, 122, 126
Тубић,Драган183, 199
Тула (Русија) 133
Тулији Цицерони (фамилија) 12 (видети и: 

Цицерон, Марко Тулије)
Турговија (кантон) 47
Турија 73, 93
Турлаков,Слободан184
Турска 24, 26–27, 70, 80, 127, 131, 173–175, 

179, 187, 200
Турска Кањижа 29
Турци 24, 26–27

Ћано, Галеацо (Galeazzo Ciano) 98
Ћелап, Лазар 76
Ћелстати, Кнут 55
Ћираковић, Драгана 56
Ћирил (Кирил) Хоповац 130
Ћирић Богетић, Љубинка → видети: Боге-

тић Ћирић, Љубинка 
Ћирић,Милош184
ЋирковићСимаМ. 61, 79, 89, 98, 127, 162, 187
Ћоровић, Владимир 136
Ћук, Ружа 127
Ћулафић,Дамјан185

Ћупурдија,Бранко 68, 185
Ћурчин, Милан 151
Ћурчић,Бранислав185

Угарска 61, 78, 83, 85–86, 88–89, 92, 97, 111, 
114–115, 124, 131, 141, 143, 160, 167, 169–
170, 174–174, 180, 187, 189, 194

Угарски парламент 198
Удружење „Трећи март” (L’ Association du 

Trois Mars) 35
Ужице 167
Узелац, Душан 92
Уједињена омладина српска 49–50
Украјина 84, 126, 193
Улмер,Гашпар82, 141, 185
Унтервалд (кантон) 47
Ури (кантон) 47
Урић,Ненад186

Фабије Максим (Quintus Fabius Maximus) 12
Фази, Анри (Fazy Henry) 32–33, 42
Фази, Џејмс (Fazy James) 31–52 
Фаркаш, Мартон (Farkas Márton) 87
Февр, Лисјен 60
Фекете Нађ, Антал (Fekete Nagy, Antal) 173
Фелдвар 72, 81
Фелчак, Вацлав (Waclaw Felczak) 119
Фенешан, Костин (Costin Feneșan) 152
Ферјанчић, Божидар 61
Филиповић, Теодор (Божа Грујевић) 85
Филозофски факултет (Београд) 205
Фиренца 54
Флауер, Х. (Flower, Harriet) 11
Флах, Паул (Flach Paul) 172
Флоке, Шарл (Floquet, Charles) 45
Флор, Луције Аније (L. Anneus Florus) 9
ФНР Југославија 185
Форд, Френклин Л. 102
Форишковић,АлександарД.79, 81, 89, 142, 

162, 184, 187
Фотић,Александар67, 187
Фохт, Карл (Vogt Carl) 45
Фрајнд, Марта 69
Франц I (аустријски цар) 96
Франц Фердинанд 204 
Французи 28
Француска (царство) 32–33, 35–37, 39, 43
Француска 54, 56, 129, 162, 182, 192
фрањевачки манастир (Панчево) 143
Фрашебург, Жан (Jean Frachebourg) 35 
Фрушка гора 67, 163
фрушкогорски манастири 67
Фурије, Шарл (Fouriet Charles) 32
Футог 131

Хабзбуршка монархија 19, 27–28, 147, 149, 
160, 170, 183, 192

хабзбуршке земље 77, 79–81, 99, 111
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Хазелштајнер, Хорст (Horst Haselsteiner) 120
Хајделберг 51
Хајдук-Вељко 80
Хајноци, Јожеф 188
Хале 118
Хангоњ 87
Харди,Ђура 187
Хартвиг, Николај Хенрикович 168
Харшањ (Барања) 112
Хаџиниколова, Елена 175
Хегедиш,Антал 99, 142, 188
ХегедишКовачевић,Каталин 114, 188
Херцег Нови 116
Херцег, Геза 57
Херцеговина 58–59, 97, 168, 177
Херцен, Александар 36–37, 43, 45, 48
Херцигоња,Дуња188
Хершензон, Данијел 55
Хиландар (манастир) 57
Хинденбург, Паул 56
Хипотекарни завод, Женева (Caisse Hypo-

tecaire) 37
Хитлер, Адолф 69, 203
Хицел, Фредерик (Frédéric Hitzel) 174
Хлапец Ђорђевић, Јулија 176
Хобс, Томас (Hobbes Thomas) 51
Хобсбаум, Ерик Џон (Eric John Ernest Hobs-

bawm) 108
Хојос, Декстер (Hoyos, Dexter) 10
Холотик,Људевит189
Холцер, Антон 134
Хомер (песник) 33
homines novi (novitas) 8, 12, 17
Хорти, Миклош 112
Хоџа, Милан 119
Храбак,Богумил150, 189
Хрватска 58, 63, 70, 77–78, 82, 88, 92, 117, 120, 

122–123, 126, 134–136, 162–163, 168–169, 
174, 186, 190, 194

Христић, Филип 151
Худелист (дипломата) 82
Хум 98

Царан,Марко190
Цариград 122, 131, 151, 158
Цветановић,Милован190
Цветковић, Драгиша 116–117, 126
Цветковић, Кирил 115
Цветковић,Славољуб190
Цвијић, Јован 71
Цвингли, Улрих (Ulrich Zwingli) 47
Цезар, Гај Јулије (C. Iulius Caesar) 7, 10–12, 

15–16
Ценић, Мита 71
Центили 47
Централна Европа (L’ Europe Centrale) (лист) 

34 
Церовић,Љубивоје84, 91, 190, 193

Цетиње 154
цигански харач 28
Цимерман, Вернер (Zimmermann Werner) 37
Цина, Луције Корнелије (L. Cornellius Cinna) 

10, 15
Цинцари 27–29
Цирих 37, 47, 100
Цицерон, Марко Тулије (M. Tullius Cicero) 

7–10, 12–17 (видети и: Тулији Цицерони, 
фамилија)

Цицмил,Предраг191
Црна Гора 57, 61, 70, 91, 136, 145, 154, 156, 185
Црноречки округ 175
Црњански, Милош 203
Цуг (кантон) 47

Чакир,Николаје(NicolaeCiachir) 65, 191
Чаковски дистрикт 20, 23
Чалић, Боривоје 149
Чаманска, Илона 131
Чанадски дистрикт 20, 22–24, 29
Чантавир 185
Чарнојевић, Јован 130
Чарнојевић, Петар 100
Чарториски, Адам 99
Челарево (Чиб) 65
Человски,АлександраС.191
Черкасов, Петар Петрович 100
Чернишевски, Дмитриј Викторович 100
Черновиц, Петер (Csernovics Péter) 150
Чеси 28, 44
четничка организација (1897–1908) 200
четничке јединице (Стара Србија) 200
Чехак,Калман 90, 150, 170, 191
Чехословачка 69, 113, 133, 179, 188, 190
Чешка 8, 26, 99
Чобановић, Катарина 99
Чока, Лајош Ј. (Csóka J. Lajos) 172
Чолић,Љиљана191
Чубриловић, Васа 56, 156
Чубриловићи 94
Чукур-чесма 113
Чулиновић, Фердо 134, 145
Чуљак,Милан191
Чумић, Аћим 133
Чуркина,ИскраВ.192
Чуруг 80
Чурчић,Лазар149, 192

Џомић,Велибор192

Шабац 77
Шајкашка 77, 159, 187
Шајкашка војна граница 158
Шајкашки батаљон 77, 80
Шајти,Велибор192
Шајти,ЕникеА.192
Шалипуровић, Вукоман 157
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Шампоноа,Сизан(SuzanneChamponnois) 
192

Шаренац, Данило 65
Шасиње, Mартина (Chassignet, Martine) 8 
Швајцарска (Швајцарска Конфедерација) 

31–33, 36–38, 41–51, 157
Швајцарска нација (Nation Suisse) 46
Швикер, Јохан Хајнрих 92
Швиц (кантон) 47
Шевченко,СергејИ.126, 192
Шедиви, Јурај (Juraj Šedivý) 188
Шемјакин Андреј Леонидович 133
Шеневијер, Артур (Chenevière, Arthur) 37
Шешум,Урош193, 200, 202
Шибеник 89
Шидак, Јарослав 58
Шијачки, Љубица 152
Шимизу, Акику 92
Шимоњи,Марија193
Шимса, Ернст (Ernst Schimscha) 27
Шимуновић,Биљана193

школство 28, 37, 197–198 (Кикинда)
Шлезија 26, 105
Шмит, Горан 56
Шовљаков,Мара194
Шокчевић, Денеш (Sokcsevits Dénes) 151 
Шолт (округ) 172
Шпанија 38, 55, 124
Шпира,Ђерђ194
Шрауд, Франц 132
Штегер,Рудолф140, 194
Штепанек,Вацлав194
Штефановичова, Татјана (Тatiana Štefano vi-

čová) 188
Штирмер (аустријски дипломата) 82
Штрасер, Павле 96
Штросмајер, Јосип Јурај 70, 118, 121, 163
Шћепан Мали 84
Шулетић,Небојша195
Шумарски, Станислав 187 
Шупљикац, Стеван 82, 84

Регистар сачинили 
Драган Тубић

Владимир М. Николић
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