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МАР КО АН ТО НИ ЈЕ КАО НО ВИ ДИ О НИС

СА ЖЕ ТАК: У тек сту се рас пра вља о праг ма тич ној мо ти ва ци ји Мар ка 
Ан то ни ја да скло пи са вез са еги пат ском кра љи цом Кле о па тром, као и o по-
ли тич ким раз ло зи ма ње го вог пред ста вља ња као Ди о ни са у ис точ ним де ло-
ви ма Рим ске др жа ве (од 41. го ди не пре Хри ста). Ан то ни је је же лео да по ве де 
рат про тив Пар ћа на, али и да ује ди ни хе ле ни стич ки и рим ски свет – као Ди-
о нис. При том, Ан то ни је ви пла но ви око Кле о па тре и око ра та про тив Пар ћа на 
су сре ћу се с ње го вом на ме ром да се пред ста ви као Це за ров по ли тич ки на след-
ник (I, II). Ци це ро но во и Пли ни је во све до чан ство о Ан то ни је вом по ја вљи ва њу 
у Ри му у ла вљој за пре зи на кон Гра ђан ског ра та, знат но пре ње го вог од ла ска 
на Ис ток, је сте по твр да да је он сво ју ди о ни ску ин кар на ци ју до жи вља вао не за-
ви сно од пла но ва за рат про тив Пар ћа на и свог од но са са Кле о па тром/Изи дом. 
На и ме, на сту па ју ћи као Но ви Ди о нис 49. го ди не и не по сред но по сле бит ке 
код Фар са ле, Мар ко Ан то ни је имао је у ви ду по ли тич ку по ру ку: Ли бер је био 
бог ко ји је био бли зак плеб су и та ко је асо ци рао на соп стве ну ан ти-се на тор ску, 
це за ров ску, по пу лар ску по ли ти ку (III, IV).

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Рим ска ре пу бли ка, Мар ко Ан то ни је, Ци це рон, Пли ни-
је Ста ри ји, Плу тарх, Ди о нис/Ли бер, ла вља за пре га, Кле о па тра VII

I

По сле рим ског по ра за у би ци код Ка ре,1 оно вре ме но „ис точ но пи та ње” 
зах те ва ло је но ви рас плет, с об зи ром на то да вој нич ка ка та стро фа ко ју је 

1 Из во ри: T. S. R. Bro ug hton, The Ma gi stra tes of the Ro man Re pu blic, II, New York 1952, 
230; cf. B.A. Mar shall, Cras sus. A Po li ti cal Bi o graphy, Am ster dam 1976, 157–161; T. P. Wi se man, 
“Ca e sar, Pom pey and Ro me”, у: Cam brid ge An ci ent Hi story (CAH) IX2, 1994, 402–403. – У тек сту 
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Рим пре тр пео под Кра со вом ко ман дом ни је би ла из раз ствар ног ста ња сна-
га из ме ђу Пар ћа на и Ри мља на. Ри мља ни су има ли раз ло га да ве ру ју да је 
по бе дом осо ко ље на Парт скa др жа ва би ла стал на прет ња њи хо вој вла сти над 
кли јент ским кра ље ви ма и да је, ко нач но, угро жа ва ла про вин ци је и чи тав 
рим ски по ре дак на Ис то ку. Та ко узев, рат про тив Пар ћа на ни је биo са мо 
при ли ка да се уве ћа лич ни пре стиж Ју ли ја Це за ра или не ког дру гог за по-
вед ни ка, не го и при ли ка да се оства ри је дан ва жан, нео п хо дан им пе ри јал ни 
за да так. Це зар је пла ни рао по ход,2 али је стра дао све га не ко ли ко да на пре 
не го што се за пу тио пре ма Ис то ку. Рат са Пар ћа ни ма остао је ду жност и 
оба ве за три јум ви ра. 

На кон скла па ња Три јум ви ра та и по бе де над „осло бо ди о ци ма”,3 по сле 
спро ве де них про скрип ци ја и по де ле сфе ра ути ца ја у Рим ској им пе ри ји, пред 
Мар ком Ан то ни јем отво ри ле су се но ве мо гућ но сти за др жав нич ко де ло ва-
ње и ука за ло се но во по ље за оства ри ва ње вој нич ких успе ха. У ис точ ним 
де ло ви ма Рим ске им пе ри је, ко ји су по до го во ру пре шли под ње го ву кон тро-
лу, Ан то ни је је ус по ста вљао но ви по ре дак, она кав ка кав је он сма трао по-
треб ним. Тај по ре дак за сни вао се на по др шци кли јент ским вла да ри ма,4 а по 
не ким ре ше њи ма до ста се раз ли ко вао од Пом пе је вог уре ђе ња Ис то ка.5 

Но, власт над ис точ ним про вин ци ја ма рим ске др жа ве и кон тро ла над 
кли јент ским кра љев стви ма ни су ис цр пљи ва ле ам би ци је Мар ка Ан то ни ја. 
Пла ни ра ју ћи рат про тив Пар ћа на, је ди не др жа ве на Ис то ку, да кле из ван 
рим ске, па и у до број ме ри из ван хе ле ни стич ке еку ме не, Ан то ни је је же лео, 
пре све га, да оства ри по ли тич ку по бе ду над Ок та ви ја ном, „де ча ком”6 ко ји 
је кон тро ли сао за пад не про вин ци је. По бе да над Пар ћа ни ма тре ба ло је да 
Мар ку Ан то ни ју обез бе ди онај ау то ри тет у вој сци и др жа ви ко ји је Це зар 
сте као на кон осва ја ња Га ли је. На и ме, Ан то ни је ве за слу ге у би ци код Фи ли-
па оства ре не су у би ци про тив су на род ни ка у Гра ђан ском ра ту,7 а не про тив 
не при ја те ља рим ске др жа ве и на ро да. 

Да би по вео ве ли ки рат на Ис то ку, Ан то ни је је мо рао бри жљи во пла-
ни ра ти ка ко ће учвр сти ти рим ску власт, сaкупити до вољ но нов ца,8 обез бе-

напоменa ко ри шће не су уо би ча је не скра ће ни це на зи ва ан тич ких де ла (пре ма пре по ру ци из 
че твр тог из да ња Тhe Ox ford Clas si cal Dic ti o nary) и мо дер них пу бли ка ци ја (по на чи ну ци ти-
ра ња из L’an nee Phi lo lo gi que). – Сва да то ва ња у овом тек сту да та су пре ма прет хри шћан ској ери.

2 E.g. Dio, 43.51.1–2; 44.1.1; Cic. Att. 13.27.1 (= 298.1 SB); Plut. Ca es. 58.6; Su et. Ca es. 44.3. 
Cf. Chr. Pel ling, Plu tarch, Ca e sar. Tran sla ted with an In tro duc tion and Com men tary, Ox ford 2011, 
436–438; J. Ma litz, “Ca e sars Part her kri eg”, Hi sto ria 33 (1984), 21–59.

3 Ка ко је ре пу бли кан це на зи вао Ци це рон: e.g. Phil. 2.31; Att. 14.12.2 (= 366.2 SB). 
4 Аpp. BCiv. 5.75; Plut. Ant. 36.3–4; Dio, 49.32.1–5. Cf. H. Buc hhe im, Die Ori ent po li tik des 

Tri um virn M. An to ni us, He i del berg 1960, 49–52; 66–67. 
5 Пом пе јев по ре дак на Ис то ку: Éd. Will, Hi sto i re Po li ti que du mon de hellénis ti que (323–30 

av. J.-C.), II2, Nancy 1982, 515–517; А.N. Sher win-Whi te, “Lu cul lus, Pom pey and the East”, у: CAH 
IX2, 1994, 265–270. О јед ној ва жној ра зли ци из ме ђу Пом пе је ве и Ан то ни је ве им пе ри јал не 
по ли ти ке у Ма лој Ази ји: Аpp. 5.75. 

6 Cic. Phil. 13.24. Cf. e.g. Cic. Att. 14.12.2 (= 366.2 SB); 16.15.3 (= 426.3 SB); Fam. 12.23.2. 
Ка сни је, реч pu er je пра вил но схва ће на као увре да, па је де кре том Се на та би ло за бра ње но 
да се та ко го во ри о Ок та ви ја ну: Serv. ad Verg. Ecl. 1.42.

7 Chr. Pel ling, “The Tri um vi ral Pe riod”, у: CAH IX2, 1994, 8. 
8 Аpp. BCiv. 5.4–7; Plut. Ant. 24; Jos. Ant. Jud. 14.12.2; Dio, 48.24.1; cf. D. Ma gie, Ro man 

Ru le in Asia Mi nor, I, Prin ce ton 1950, 427–428.
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ди ти про ви јант и за ле ђи ну, мо ти ви са ти вој ни ке. У те Ан то ни је ве пла но ве 
би ће утка но са ве зни штво (ка сни је и брак или не ка вр ста бра ка) са Кле о па-
тром, ћер ком Пто ле ме ја XII, ко ја је по сле ди на стич ких су ко ба ус пе ла да 
по ста не кра љи ца Егип та.9 У скла ду са рим ском им пе ри јал ном тех ни ком, 
Кле о па тра је као кли јент ски вла дар до би ла знат на те ри то ри јал на про ши ре ња.10 
Тај ште дри Ан то ни јев од нос не тре ба, ве ру је мо, ту ма чи ти као из раз ње го ве 
за љу бље но сти ко ја му је по му ти ла ра зум и од ве ла га у на ци о нал ну из да ју. 
Та ква ту ма че ња ка рак те ри стич на су за пе сни ке Ав гу сто ве епо хе и уоп ште 
за пи сце ко ји су би ли под ути ца јем Ав гу сто ве про па ган де. Ан то ни је је свој 
ин те рес у са ве зни штву са Кле о па тром мо гао на ћи у то ме што је она по се-
до ва ла ве о ма бо га ту ри зни цу,11 нео п ход ну за оства ри ва ње ње го вог пла на о 
ра ту про тив Пар ћа на. С дру ге стра не, са ве зни штво са Ан то ни јем би ло је 
са свим у скла ду са Кле о па три ном ду го го ди шњом же љом да обез бе ди сво ју 
по зи ци ју у Ри му.12

II

На по чет ку свог пу та на Ис ток Мар ко Ан то ни је се 41. го ди не пре Хри-
ста об рео у Ефе су, гра ду ко ји је ва жио за ca put Asi ae. Ту се при ка зао као 
Ди о нис (Но ви или Мла ди Ди о нис), „До но си лац ра до сти” и „До бро де ла тељ”, 
а до че ки ва ле су га же не, као Ба хант ки ње, и му шкар ци, као Си ле ни и Па но-
ви.13 Ефе шка епи фа ни ја Мар ка Ан то ни ја би ла је ве о ма слич на оној доц ни јој 
из Ати не 39. го ди не:14 И по зна ти Aнтонијев алек сан дриј ски „три јумф” из 
је се ни 34. го ди не ли чио је за пра во на ди о ни ски оп ход.15 

9 Will Hi sto i re Po li ti que, II2, 527–539. 
10 W. Ame ling, s.v. “Kle o pa tra VII”, DNP 6, 1999, col. 592; S. Bur stein, The Re ign of Cleo-

pa tra, Lon don 2004, 26; G. Hölbl, A Hi story of Pto le ma ic Egypt, Lon don – New York 2001, 242. 
Ипак, ка да је Кле о па тра тра жи ла још те ри то ри је на ра чун Иро да, Ан то ни је је од био ње не 
мол бе: Јo seph. Ant. Iud. 15.75–77; 79; 88; 91–92; 131; cf. R. Syme, The Ro man Re vo lu tion, Ox ford 
1939, 260–261.

11 Кле о па тра је би ла то ли ко бо га та да је у I ве ку по сле Хри ста вла да ло уве ре ње да је 
она са ста ви ла текст о пре тва ра њу ка ме на у зла то: F. S. Taylor, “A sur vey of Gre ek al chemy”, 
JRS 50(1930), 116. 

12 Will, Hi sto i re Po li ti que, II2, 527–537; Hölbl, Hi story of Pto le ma ic Egypt, 231–239.
13 Plut. Ant. 24.3–4; cf. A. Bruhl, Li ber Pa ter, Pa ris 1953, 127. Не ма раз ло га за скеп су 

(ко ју из но си Chr. Pel ling (ed.), Plu tarch, Li fe of An tony, Cam brid ge 1988, 178) да је Ан то ни је у 
Ефе су 41. го ди не био по здра вљен као бог, с об зи ром на тра ди ци ју обо жа ва ња вла да ра као 
боговa упра во у том гра ду (Cic. Flacc. 60, што и сâм Пе линг бе ле жи), као и у дру гим гра до-
ви ма про вин ци је Ази је. 

14 Plut. Ant. 60.3; Sen. Su as. 1.6; Се не ка спо ми ње при су ство му шка ра ца, же на и де це 
(cf. e.g. Eur. Bacch. 206–209 и SCU de Bac cha na li bus, CIL I2 581, 19–21) при ли ком Ди о ни со вог/
Ан то ни је вог ула ска у Ати ну, што све до чи да је до чек имао култ ни ка рак тер; у пи та њу је 
мо рао би ти θίασος. По ред то га, по Се не ки: „Ан то ни је је ими ти рао Ли бе ра (Ди о ни са) у обла-
че њу и по прат њи”. O Aнтонију као Διόνυσος νέος (тј. као θέος νέος Διόνυσος) ви де ти: Plut. 
Ant. 60.3 и IG II2 1043, 22–23. 

15 Plut. Ant. 50.6; Dio Cass. 49.40; Vell. 2.82.4; cf. Hölbl, A Hi story of Pto le ma ic Egypt, 
234–235. По ре кло три јум фа Ри мља ни су ве зи ва ли, из ме ђу оста лог, са Ди о ни со вим епи те том 
Θρίαμβος (Va rro, LL, 6.68; cf. A. Wal de / J. B. Hof fman La te i nisches Etymo lo gisches Wör ter buch, 
II3 He i del berg 1938, 707–708; W. Ehlers, s.v. Tri ump hus, RE 7A(1938), coll. 493–494; M. Be ard, 
Ro man Tri umph, Cam brid ge, Mass. / Lon don 2007, 245), та ко да рим ски три јумф са др жи низ 
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Ди о нис је бог ко јег су љу ди, по па ган ском схва та њу, мо гли да ви де упра-
во у ова квим при ли ка ма, да кле при ли ком све ча них по вор ки уну тар град ских 
зи ди на.16 Опис Ан то ни је вог дионискoг оп хо да ко ји до но си Со крат са Ро до-
са17 са др жи де та ље ко ји су, иа ко ком про ми ту ју ћи за Ан то ни ја, ти пич ни за 
на ступ са мо у ве ре ног чо ве ка – као ре ин кар на ци је Ди о ни са – рас ка ла шног 
по на ша ња, па, ре кло би се, и не до пу сти вог за рим ског им пе ра то ра. Ди он Каси-
је ка же да је са мог се бе на звао Но вим Ди о ни сом и да је тра жио од дру гих 
да га та ко зо ву, а и Ве леј Па тер кул бе ле жи да је у Алек сан дри ји Ан то ни је 
на ре дио да се на зи ва Но вим Ли бе ром.18 Уз ова све до чан ства из тек сто ва о 
Ан то ни ју као Ди о ни су, тре ба ло би до да ти и ну ми зма тич ка: на нов цу ко ји је 
ко вао на Ис то ку, Ан то ни је се при ка зу је као Ди о нис, од но сно Но ви Ди о нис.19 

Ди о нис је у свом ин диј ском по хо ду по ко рио чи та ву Ази ју, а у исто риј-
ско до ба Алек сан дар Ве ли ки је по но вио ње гов под виг.20 Ме ђу ди на сти ја ма 
ко је су на сле ди ле Алек сан дро ву им пе ри ју Ла ги ди су би ли на ро чи то ве за ни 
за Ди о ни са – тру ди ли су се да сво је по ре кло ус по ста ве од овог бо га.21 Пто-
ле меј Фи ла делф се по зи вао на Ди о ни сов ин диј ски по ход пред ста вља ју ћи се 
као ле ги тим ни Алек сан дров на след ник.22 Но, су шти на Ди о ни со вог бо жан-
ског прег ну ћа тек је усле ди ла: по сле азиј ског по хо да, Ди о нис је ује ди нио 
Ис ток и За пад.23 Да кле, Мар ко Ан то ни је je пре тен до вао да се ње го ва ди о ни ска 
ин кар на ци ја про ту ма чи на овај на чин. Ан то ни је ва ди о ни ска по ја ва је сте 
знак о ви шој им пе ри јал ној ам би ци ји – да ује ди ни рим ску-хе ле ни стич ку држа-
ву под сво јом вла шћу, а не са мо о пла но ви ма за је дан ве ли ки ис точ ни по ход. 
Пла ни ра на по бе да на Ис то ку ути ра ла је пут ње го вим ам би ци ја ма на За па ду, 
мо рао је та ко ми сли ти не по вер љи ви Ок та ви јан. 

ди о ни ских асо ци ја ци ја (H. Vers nel, Tri ump hus, Le i den 1970, 20–38; 288–299), с чим је си гур-
но ра чу нао и Плу тарх (l.c.) ка да je на пи сао (за Ан то ни ја) ἐθριάμβε υσ εν; cf. Pel ling, Plu tarch, 
Li fe of An tony, 241. – Ве за из ме ђу ра та на Ис то ку и Ли бе ра оп ста ла је и у ка сни јој епо си: 
по во дом по хо да Ав гу сто вог уну ка на Ис ток, Ови ди је (Ars 1.189-90) пе ва: Nunc qu o que qui 
pu er es, qu an tus turn, Bac che, fu i sti cum ti mu it thyrsos In dia vic ta. 

16 W. F. Ot to, Dionysus. Myth and Cult, Lon don 1965. (пре вод не мач ког из да ња из 1933. 
го ди не), 82–83; R. Se a ford, Dionysos, Lon don – New York 2006, 47. 

17 At hen. 4.148 c–d = FGH 192, f. 2; cf. Bruhl, Li ber Pa ter, 305.
18 Vell. 2.82.4; Dio, 48.39.2.
19 D. Man nsper ger, “Apol lo ge gen Dionysos. Nu mi sma tische Beiträge zu Oc ta vian Rol le als 

Vin dex Li ber ta tis”, Gymna i sum N.F. 80 (1973), 384–390; Bruhl, Li ber Pa ter, 127–128; cf. M.H. 
Craw ford, Ro man Re pu bli can Co i na ge, II, Cam brid ge 1974, 743, нап. 4. 

20 Аrr. An. 5.1.1–2.1. Stra bo, 15.1.6–8; Plut. Alex. 58.6; 67.1. Cf. F.A. Vo igt, s.v. “Dionysos, 
In discher Feld zug” у: Ausführi lic hes Le xi kon der Gri ec hischen und Römischen Mytho lo gie (hrsg. 
W. H. Roscher), I, Le ip zig 1884, coll. 1087–1089; F. Scha her meyer, Ale xan der der Gros se. Das 
Pro blem se i ner Persönlichkeit und se i nes Wir kens, Wi en 1973, 410–413; H. Ber ve, Das Ale xan der-
re ich auf pro so po grap hischer Grun dla ge, I, München 1926, 94; P. Go u kowsky, Es sai sur les 
ori gi nes du mythe d’A le xan dre (336–227 av. J.-C.), II, Nancy 1981, 79–83; J. R. Ha mil ton, Plu tarch. 
Ale xan der. A Com men tary, Ox ford 1969, 174, 185. 

21 За по ре кло Ла ги да од Ди о ни са и Хе ра кла ви ди: OGIS I, 54, 4–5, Satyrus FHG 3, p. 165. 
22 Ви де ти нпр. Ка лик се нов опис ве ли ког Ди о ни со вог по врат ка из Ин ди је ко ји је при-

ре дио Пто ле меј Фи ла делф, при ка зу ју ћи се та ко као Алек сан дров ле ги тим ни на след ник: 
At hen. 5.200c–200b. Cf. C. Schne i der, Kul tur geschic hte des Hel le ni smus, I, München 1967, 510–
511; A. D. Nock, “No tes on the Ru ler-Cult, I–IV”, JHS 18(1928), 26, n. 22; Hölbl, A Hi story of 
Pto le ma ic Egypt, 39–40; Be ard, Ro man Tri umph, 315–316. 

23 Scha her meyer, Ale xan der der Gros se, 410.
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Ме ђу тим, пре то га ра та, до ко га сти ца јем окол но сти ни ка да ни је ни 
до шло у та ко ве ли чан стве ном ес ха то ло шком об ли ку, Ан то ни је – Но ви Ди о нис 
– су срео се у Тар су на ре ци Кид но са Кле о па тром – при клад но об у че ном као 
Афро ди та, oдносно Изи да.24 Та ко је су срет Ан то ни ја и Кле о па тре осве штан, 
али не са мо тај су срет не го и са вез, за јед нич ка вла да ви на над Ис то ком.25 Плу-
тар хов ско-шек спи ров ски опис тог гран ди о зног су сре та, пре ску пог, за Анто-
ни ја оча ра ва ју ћег и не до сти жног у сво јој пре фи ње но сти, не уки да, ме ђу тим, 
дру ги, основ ни, по ли тич ки сми сао, ко ји се 41. го ди не по ма љао иза чу ве не 
реч не па ра де на Кид ну. На и ме, је дан рим ски ге не рал, пре о бу чен у Ди о ни са, 
осва ја ча Ис то ка и до но си те ља сло бо де, у са ве зу са хе ле ни стич ком кра љи цом 
Изи дом, ко ја вла да ба сно слов ним бо гат ством Егип та, пла ни рао је ве ли ки 
по ход про тив Пар ћа ни ма, ис точ њач ких вар ва ра ко ји су се су прот ста вља ли 
ује ди ње ној грч ко-рим ској ци ви ли за ци ји, ка ко би та ко ус по ста ви ли сво ју власт 
над еку ме ном. 

Та да шње ам би ци је еги пат ске кра љи це ни су би ле ве ли ке: же ле ла је само 
да се пред по бед ни ком оправ да јер су се по ја ви ле гла си не да је по др жа ва ла 
Ка си ја у не дав но за вр ше ном Гра ђан ском ра ту.26 Ан то ни је је по сту пао са свим 
праг ма тич но. Иа ко је Ирод (ка сни је Ве ли ки) био су о чен са раз ли чи тим оп ту-
жба ма, из ме ђу оста лог да је био на Ка си је вој стра ни, Ан то ни је га је ипак подр-
жао и име но вао за те трар ха, а не што ка сни је, 40. го ди не, уз Ок та ви ја нов и 
Ан то ни јев при ста нак, Се нат га је при знао за кра ља Ју де је.27 Ан то ни је је та ко 
и с Кле о па тром ускла дио ин те ре се.28 По мо гао јој је у стан дард ним ла гид ским 
ди на стич ким пре о ку па ци ја ма: да се осу ди ње на се стра Ар си но ја, као и претход-
ни управ ник Ки пра Се ра пи он.29 Би ло би са свим по гре шно по ми сли ти да је 
Ан то ни је са мо ис пу ња вао Кле о па три не же ље; Се ра пи он је, на при мер, еги пат-
ску фло ту сво је вре ме но пре дао Бру ту и Ка си ју,30 па је ка зна би ла оче ки ва на.

24 Plut. Ant. 26–28.1; App. BCiv. 5.8–10; Dio, 48.24.2; Jo seph. Ant. Iud. 4.13.1; cf. Bruhl 
Li ber Pa ter, 127–128; H. Beng ston, An to ni us. Tri um vir und He rrs her der Ori ents, München 1977, 
162–163; Will Hi sto i re Po li ti que, II2, 540; E. Goltz Hu zar, Mark An tony. A Bi o graphy, Min ne a po-
lis 1978, 153–154; Pel ling, Plu tarch, Li fe of An tony, 189–192. 

25 Kaда C. Fri e sen, Re a ding Dionysus. Eu ri pi des Bac chae and the Cul tu ral Con te sta ti ons 
of Gre ek, Jews, Ro mans and Chri sti ans, Tübin gen 2015, 98, пи ше да је „та да шње Aнтонијево 
при сва ја ње име на Но вог Ди о ни са ко ји се раз вио из ње го вог од но са са Кле о па тром”, онa не 
узи ма у об зир Ци це ро но во ша љи во ин то ни ра но упо зо ре ње Ати ку – из 49. го ди не [Cic. Att. 
10.13.1 (= 205.1 SB)] – да се чу ва Ан то ни је вих ла во ва, као и Пли ни је во све до чан ство да је 
Ан то ни је био пр ви ко ји је увео, по сле бит ке код Фар са ле, ла вов ску за пре гу у Рим. Иа ко се 
ове жи во ти ње мо гу ве за ти ка ко за Ди о ни са та ко и за Хе ра кла (cf. Pel ling, Plu tarch, Li fe of 
An tony, 139), ми сли мо да има до вољ но раз ло га да се ови ла во ви про ту ма че као Ди о ни со ви 
пра ти о ци (видeти сл., III).

26 Plut. Ant. 25.1; за пра во, је дан еги пат ски за по вед ник пре дао је, про тив Кле о па три не 
во ље, по моћ (ви де ти текст уз нап. 30) „осло бо ди о ци ма” (cf. Pel ling, Plu tarch, Li fe of An tony, 184). 

27 Јоseph. Ant. Iud. 14.12.2; 13.1; 14.1–5; Bell. Iud. 1.12.4–5; 14.1–4; cf. E. Schürer, The Hi story 
of the Je wish Pe o ple in the Age of Je sus Christ (175 B.C. – A.D. 135), rev. and ed. by G. Ver mes, 
F. Mil lar, M. Go od man, I, Edin burgh 1973, 278, 281.

28 Plut. Ant. 26; At hen. 4.147; App. 5.9; Dio, 48.24; Jo seph. Ant. Iud. 15.4.1.
29 Аpp. 5.9; Dio, 48.24.3; cf. W. Drum man / P. Gro e be, Geschic hte Roms in se i nem Über gan-

ge von der re pu bli ka nischen zur mo nar chischen Ver fas sung oder Pom pe i us, Ca e sar, Ci ce ro und 
ihre Ze it ge nos sen, I2, Ber lin 1899, 286, ко ји, ме ђу тим, упра во као и ан тич ки пи сци, пре ви ше 
на гла ша ва ју емо тив ну мо ти ва ци ју Мар ка Ан то ни ја. 

30 Pel ling “The Tri um vi ral Pe riod”, 12; Fr. Münzer, RE IA(1914) s.v. Sa ra pio, col. 2394.
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Убр зо је Ан то ни је на пу стио Ази ју и, оба вив ши ва жне по сло ве у Си ри ји,31 
на Кле о па трин по зив до пу то вао у Алек сан дри ју као pri va tus. Њих дво је су по-
ста ли љу бав ни ци.32 Ан то ни је ва ди о ни ска ин кар на ци ја би ла је и при клад на и 
ускла ђе на са вла дар ским иден ти фи ка ци ја ма еги пат ских ла гид ских вла да ра,33 
док је Кле о па тра и да ље, при род но, фи гу ри ра ла као Но ва Изи да, Дио ни со ва 
пра ти тељ ка.34 Но, за рим ска схва та ња то је би ла пра ва in fa mis amor ко ја је – у 
свом ис хо ду – од ве ла у смрт то ли ке рим ске вој ни ке код Ак ци ја и осра мо ти ла 
Мар ка Ан то ни ја.35 Ме ђу тим, де сет го ди на ра ни је, ако је и же лео да пред ви ђа 
бу дућ ност, он си гур но ни је по ми слио на по кољ сво јих вој ни ка, ни на соп-
стве ни (при вре ме ни) ку ка вич лук. Осво јив ши Кле о па тру, Ан то ни је се мо гао 
пред ста ви ти као Це за ров на след ник, по го то ву ако би се Це за ро ва ве ли чи на 
– ан то ни јев ски ин фан тил но – до во ди ла у ве зу са ње го вим љу бав ним под ви-
гом. Или, не што дру га чи је ре че но, Ан то ни је је ми слио да га Це за ро ва кра-
љев ска љу бав ни ца, баш као и ње го во пр во све штен ство у кул ту бо жан ског 
Ју ли ја,36 ле ги ти ми зи ра за Це за ро вог по ли тич ког на след ни ка. Да кле, из би ја 
у пр ви план ан ти-ок та ви ја нов ски сми сао Ан то ни је вог од но са са Кле о па тром. 

У том сми слу, је два да је чуд но да је ка сни је, је дан Ав гу сту бли зак пе сник, 
до жи вља вао Ан то ни је ву и Кле о па три ну љу бав као сра мот ну.37 Та оце на из ре-
че на је мно го го ди на ка сни је, по сле Ок та ви ја но ве по бе де код Ак ци ја, ка да су 
сви ис хо ди би ли по зна ти и ка да је Ди о нис на пу стио Алек сан дри ју.38 Но, сти-
хо ви у ко ји ма се опла ки ва ла про паст рим ске вој нич ке и му шке вр ли не не са мо 
да ни су по сто ја ли при ли ком су сре та Мар ка Ан то ни ја и Кле о па тре, не го 
Ан то ни ју ни је ни би ло ва жно што је та ква ин тер пре та ци ја од но са са еги-
пат ском кра љи цом би ла мо гу ћа. Ту не смо тре ност ис ко ри стио је ње гов ри вал.

Не за ви сно од Ок та ви ја но ве про па ган де, и оста ју ћи при упо ре ђи ва њу 
Ан то ни ја са Це за ром, мо же се ре ћи да ни је би ло појм љи во да ће се Це зар 

31 Аpp. BCiv. 5.7; Dio, 48.24.3; Liv. Epit. 127.
32 App. BCiv. 5.11; Dio, 48.24.2; Plut. Ant. 28–29. 
33 Ве за ност Ла ги да за Ди о ни са ни је би ла огра ни че на са мо на Пто ле ме ја Фи ла дел фа. 

Ла ги ди су сма тра ли да по ти чу, по жен ској ли ни ји, од Ди о ни са (OGIS I, 54.4–5). O бли ско сти 
Пто ле ме ја Со те ра са Ди о ни сом ви де ти: H. Кyri e le is, Bild nis se der Ptolemäer, Ber lin 1975, 7–8. 
Култ Ди о ни са до жи вео је пра ви про цват у вре ме Пто ле ме ја Фи ло па то ра (cf. Hölbl, A Hi story 
of Pto le ma ic Egypt, 170–171), док је Кле о па трин отац Пто ле меј XII но сио ти ту лу Νέος Διόνυσος 
(сте ла BM 1026 (886); SEG VI II, 468; cf. E.A.E. Reymond, From the re cords of the pri estly fa mily 
from Memp his, Wi es ba den 1981, 150–164), чи ме се и Ан то ни је ки тио (ви де ти го ре, на по ме не 
19 и 24).

34 E.g. Plut. Ant. 54.9; 60.5; Serv. ad Aen. 8.696; Dio, 50.5.3; 50.25.3–4; cf. F. Du nand, Le 
cul te d’I sis dans le bas sin ori en tal de la Médi ter ranée, II, Le i den 1973, 21; cf. Hölbl, A Hi story of 
Pto le ma ic Egypt, 289–292; Will Hi sto i re Po li ti que, II2, 539; D. Plant zos, “The Ico no graphy of 
As si mi la tion: Isis and Royal Ima gery on Pto le ma ic Seal Im pres si ons”, in: I. Pa na gi o tis, А. S. 
Chan kow ski, C. Lor ber (edd.), Mo re Than Men, Less Than Gods: On Royal Cult and Im pe rial 
Wor ship. Pro ce e dings of the In ter na ti o nal Col lo qu i um Or ga ni zed by the Bel gian School at At hens 
(No vem ber 1–2, 2007), Le u ven 2008, 389–396. 

35 Prop. 2.16.37–40.
36 Cic. Phil. 2.110; Cf. J. Rüpke, Fa sti sa cer do tum. Die Mit gli e der der Pri e ster schaf ten und 

das sa kra le Fun ti on sper so nal römischer, gri ec hischer und jüdisch-chri stlic her Kul te in der Stadt 
Rom von 300 v. Chr. bis 499 n. Chr. Teil. 2: Bi o grap hien, Wi es ba den 2005, 770–771, no. 669. 

37 Prop. 2.8; 2.16.37–42; 3.11.
38 Plut. Ant. 75.4–5; cf. Pel ling, Plu tarch, Li fe of An tony, 303–305; P. Zan ker, The Po wer of 

Ima ges in the Age of Au gu stus (transl. A. Sha pi ro), Ann Ar bor 1988, 47.
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ода ти сум њи вим за ба ва ма, да ће се обла чи ти у ро бов ско оде ло,39 да ће из гле-
да ти као де ма ску ли ра ни по да ник јед не ори јен тал не – де мо ни зо ва не – краљи-
це, уоп ште да ће учи ни ти да Рим ума ло до жи ви суд би ну сво је по стој би не 
Или о на, ко ји је пре тво рен у пра ши ну због ис ква ре ног, ште то чин ског су дије 
и јед не же не, стран ки ње при том.40 Це зар је, што за Про пер ци ја и Ан то ни ја 
ни је би ло до сти жно, био под пу ном кон тро лом свог од но са са же на ма. 

У осно ви, Ан то ни је ни је им пре си о ни рао тра ди ци о на ли стич ки Рим: он 
је у ори јен тал но-де спот ском ма ни ру на сле дио љу бав ни цу свог прет ход ни ка, 
свог им пе ра то ра, што је би ло та ко уда ље но од про кла мо ва них ре пу бли кан-
ских на че ла. За не ко вре ме, Ан то ни је је мо гао би ти спо ко јан јер је јав но екс-
тра ва гант но по на ша ње рим ских им пе ра то ра ви ше згра жа ва ло мо ра ли стич ки 
на стро је не не при ја те ље – оне пре жи ве ле по сле по ра за Ре пу бли ке – не го што 
је за и ста мо гло да угро зи ње гов по ло жај. Ан то ни је је био вој ник и мо гао је 
с пре зи ром да гле да на „про па ган де” по бе де ње го вих не при ја те ља, оче ку ју-
ћи да ће, ка да их по бе ди у ра ту, све њих ућут ка ти, мо жда са под јед на ком 
су ро во шћу ка ко је по сту пио са Ци це ро ном кра јем 43. го ди не. 

III

На ред но пи та ње ко је би се мо гло по ста ви ти је сте да ли је Ан то ни је ре-
шио да се пред ста ви као Ди о нис/Ози рис тек ка да је сво ју по ли ти ку усме рио 
пре ма Ис то ку и, при том, ви део при ли ку да Кле о па тру/Изи ду ве же за сво је 
пла но ве. Од го вор на ово пи та ње за ви си од ана ли зе Ци це ро но вог све до чан-
ства (из ма ја 49. го ди не) о Ан то ни је вим ла вов ским ко чи ја ма,41 што би се 
мо гло од но си ти, ка ко ис тра жи ва чи оце њу ју, ка ко на Ди о ни со ве, та ко и на 
Хе ра кло ве ла во ве.42 (По зна то је да су Ан то ни ји твр ди ли да ву ку по ре кло од 
Ан то на, Хе ра кло вог си на.43) По ме ну та Ци це ро но ва ре че ни ца ја сни ја је за-
хва љу ју ћи Пли ни је вом све до чан ству да је Мар ко Ан то ни је пр ви Ри мља нин 

39 Plut. Ant. 29.2. 
40 Prop. 3.3.18–20. Парисa je ла ко иден ти фи ко ва ти са Мар ком Ан то ни јем; обо ји ца су из 

бо ја по бе гли у за гр љај же ни: Plut. Comp. Ant. et Dem. 3.4; cf. J. Grif fin, “Pro per ti us and An tony”, 
JRS 67 (1977), 19. 

41 Cic. Att. 10.13.1 = 205.1 SB: tu An to ni le o nes per ti me scas ca ve. – Упр кос то ме што се у 
не ким из да њи ма Ци це ро но ве Дру ге Фи ли пи ке 58 спо ми њу „ла вље ко чи је” (Ci ce ro, Se cond 
Phil lip pic Ora tion, ed. W.K. La cey, War min ster 1986), уве ре ни смо да је је ди но ис прав но чи-
та ње овог ме ста se qu e ba tur ra e da cum le no ni bus („Пра ти ла су га ко ла са кур ва ма”), ка ко су 
мно ги из да ва чи усва ја ли (e.g. W.C.A Ke rr u ста рој Тhe Lo eb Clas si cal Li brary), a што је – има-
ју ћи у ви ду ру ко пи сну тра ди ци ју (Cod. Har le i a nus 2682) – усво је но у по стум ној ре дак ци ји 
Шеклтон Беј ли ја (Ci ce ro XVa, Phi lip pics 1–6, ed. Shac kle ton Bayley, re vi sed by J.T. Ram sey and 
G. Ma nu wald, Cam brid ge, Mass. / Lon don 2009), као и у ње го вом ра ни јем из да њу Фи ли пи ка 
(Ci ce ro, Phi lip pics, Cha pel Hill / Lon don 1986); cf. Ci ce ro, Phi lip pics I–II, ed. J. T. Ram sey, Cam-
brid ge 2003, 246. Сто га се у тек сту по зи ва мо са мо на нео спор ни текст из Пи са ма Ати ку – да 
је у Phil. 2.58 ста ја ло, као што ве ру је мо да ни је, se qu e ba tur ra e da cum le o ni bus, то би са мо 
по твр ђи ва ло оно што зна мо из Ци це ро но вог са вре ме ног пи сма. 

42 Хе ра кло ви: Drum man / Gro e be, Ges hic hte Roms, 43; Хе ра кло ви или Ди о ни со ви: Pel-
ling, Plu tarch, Li fe of An tony, 139; B. Kro sten ko, Ci ce ro, Ca tul lus and the Lan gu a ge of So cial 
Per for man ce, Chi ca go / Lon don 2001, 294. 

43 Plut. Ant. 4.1–2; App. 3.16; 19; Craw ford Ro man Re pu bli can Co i na ge, II, I, 502, no. 494 
2a–b; cf. Pel ling, Plu tarch, Li fe of An tony, 24.
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ко ји је ујар мио ла во ве и у та квој за пре зи про шао Ри мом. Де си ло се то, из ри чит 
је Пли ни је, у да ни ма по сле бит ке код Фар са ле,44 да кле не ко ли ко го ди на пре 
не го што се за пу тио на Ис ток. И Плу тарх све до чи о Ан то ни је вом рас ка ла-
шном по на ша њу у тим да ни ма, о па ра ди ра њу са ко ли ма, про сти тут ка ма, љу-
бав ни цом Ки те ри дом, што је укљу чи ва ло и ла во ве упрег ну те у ко чи је.45 Лав 
је био по себ но зна ча јан за Ан то ни ја: то ком 43/42. и 38. го ди не ко вао је но вац 
са тим мо ти вом.46 

Но, чи ни се да је мо гу ће од го во ри ти на пи та ње o култ ном сми слу Ан-
то ни је вих ла вљих про це си ја ако се у ши рем кон тек сту ана ли зи ра ју Пли ни-
је ве и Ци це ро но ве ре чи. Поч ни мо од са вре ме ни ка до га ђа ја, Ци це ро на. Пи сма 
ко ја је упу ћи вао Ати ку то ком 49. го ди не ти ца ла су се пре све га – ка да го во-
ри мо о њи хо вом по ли тич ком сло ју – пи та њем по вла че ња оп ти ма та и Пом-
пе ја из Ри ма, па ни ке ко ја је на ста ла ка да се та вест про ши ри ла.47 Ци це рон 
је пи сао о за по сед ну том Ри му, о свом не за до вољ ству Пом пе је вим на чи ном 
во ђе ња ра та.48 При том, Ци це рон се по ву као са Пом пе јем и био за бри нут за 
Ати ка, ко ји је ипак остао у Ри му, из ла жу ћи се ри зи ку. (У ма ју ме се цу Це за-
ро ва cle men tia joш увек ни је мо ра ла би ти оп ште по зна та или при хва ће на као 
ње го ва те ко ви на; ње го ви не при ја те љи има ли су раз ло га да ве ру ју да би он 
мо гао по сту пи ти са свим дру га чи је, нпр. као Су ла ка да је са вој ском ушао у 
Рим то ком прет ход ног гра ђан ског ра та). Сто га, ка да Ци це рон по ла зи од тога 
да је Атик упла шен, то се ја мач но од но си на основ но пи та ње без бед но сти 
јед ног од при ста ли ца оп ти ма та,49 Пом пе је вог при ја те ља50 ко ји је остао у 
Ри му у ча су ула ска не при ја тељ ске вој ске. 

Да би Ати ков страх од Ан то ни је вих ла во ва мо гао би ти ре а лан, по треб-
но је за ми сли ти да су то ла во ви Ди о ни са,51 јед ног бо га бли ског плеб су,52 
Упра во је по пу лар ску по ли ти ку при сво јио Це зар. С дру ге стра не, чи ни се 

44 Plin. NH 8.55: Iu go sub di dit eos (le o nes) pri mu sque Ro mae ad cur rum iun xit M. An to ni us, 
etu qu i dem ci vi li bel lo cum di mi ca tum es set in Phar sa li is cam pis, non si ne osten to qu o dam tem-
po rum, ge ne ro sos spi ri tus iu gum su bi re il lo pro di gio sig ni fi can te. 

45 Plut. Ant. 9.2; ово све до чан ство је сте ин век тив но ин то ни ра но, што на во ди на по ми-
сао да се Плу тарх ко ри стио Ци це ро но ве Фи ли пи ке (Pel ling, Plu tarch, Li fe of An tony, 139). С 
об зи ром на нео спор ну не га тив ну ин то на ци ју Ан то ни је вог по на ша ња (то ком 47. го ди не /?/ 
ка ко сле ди из 9.1), овај оде љак не ће би ти по себ но ана ли зи ран јер не мо же по ну ди ти по у зда-
но све до чан ство о ди о ни ском или уоп ште култ ном сми слу Ан то ни је ве про це си је. Ипак, 
вре ди по но ви ти да и на овом ме сту Плу тарх по твр ђу је да то ва ње Ан то ни је ве па ра де са ла-
во ви ма пре ње го вог од ла ска на Ис ток. 

46 Craw ford (нап. 19), I, 499, no. 489/5–6 и I, 534, no. 533/1. 
47 Cf. Cic. Аtt. 7.10 (133 SB; 18. jануар 49); 7.11 (134 SB; 21.(?) jануар 49), па све до Ци-

це ро но вог пи сма из ма ја (Аtt. 10.13 = 205 SB), о ко ме се ов де ра ди. 
48 Cic. Att. 8.7 (= 155.7 SB) (21. фе бру ар 49). 
49 Cic. Leg. 3.37: Aтик: „ни ка да ми се ни је до па ла ни јед на по пу лар ска ме ра” ... „ми слим 

да је нај бо ље уре ђе ње ... оно ко ја да је власт оп ти ма ти ма”.
50 Cic. Att. 8.7.2 (= 155.2 SB); Ne pos, Att. 7.2. Joш ра ни је, 58. го ди не, Атик је био у при-

ли ци да се код Пом пе ја за ла же за Ци це ро нов по вра так из про гон ства: Cic. Att. 3.8.3 (= 53.3 
SB); 3.9.2. (= 54.2 SB).

51 Cf. e.g. D. Co sta, “Dionysos en fant, les bac choi et les li ons”, RA, 6e série, 39/2 (1952), 170–179. 
52 Ра но ре пу бли кан ски култ Ли бе ра, Ли бе ре и Це ре ре на Авен ти ну је не дво сми сле но 

пле беј ски обо јен: M. Be ard, J. North, S. Pri ce, Re li gi ons of Ro me, I, Cam brid ge 1998, 64–66; G. 
Wis so wa, Re li gion und Kul tus der Römer, München 1902, 245; Bruhl, Li ber Pa ter, 30–45; F. 
Prayon, s.v. Li ber, Li be ra lia, DNP 7 (1999), 136. 
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као са свим не ве ро ват но да би се Ан то ни је то ком 49. и 48. го ди не – без об-
зи ра на сво је про кла мо ва но по ро дич но по ре кло – по и гра вао јав но са ли ком 
Хе ра кла, бо га ко ји је био ве зан за Це за ро вог про тив ни ка Пом пе ја,53 или за 
Су лу,54 глав ног по пу лар ског не при ја те ља. По го то ву то ни је ве ро ват но јер је 
Пли ни је да то вао Ан то ни јев пер фор манс са ла во ви ма по сле бит ке код Фар-
са ле, у ко јој је ло зин ка Пом пе је вих вој ни ка би ла Her cu les in vic tus.55

Ми сли мо да ће ова кву ин тер пре та ци ју Ци це ро но вих ре чи по др жа ти 
ана ли за Пли ни је вог све до чан ства. На и ме, по ред ци ти ра не ре че ни це,56 Пли-
ни је до да је да је на ко чи ји ко ју су ву кли ла во ви по ред Ан то ни ја се де ла и 
ње го ва та да шња љу бав ни ца, mi ma Ки те ри да.57 С об зи ром на то да се Ан то-
ни је, у сво јој ки ли киј ској ди о ни ској па ра ди, по ја вљи вао са Кле о па тром као 
Изи дом (Афро ди том), пра ти тељ ком Ди о ни са,58 при род но би би ло прет по-
ста ви ти да је ту уло гу мо ра ла има ти и Ки те ри да, раз у ме се у јед ном ни жем 
фор ма ту, баш ка ко је и Ан то ни јев по ло жај 49. или 48. био не у по ре ди во ма ње 
зна ча јан не го онај из 41. го ди не.

Ка ко не ма ико но граф ских или на ра тив них све до чан ста ва да се Хе ра кле 
по ја вљу је у овом кон тек сту (ла во ви, ко чи ја) у жен ском дру штву, мо ра ло би 
се за кљу чи ти да се и Пли ни је ва ре че ни ца за пра во од но си на Ан то ни ја као 
ин кар на ци ју Ди о ни са, и то из пе ри о да пре не го што би га ње го ве ам би ци је 
да се на Ис то ку пред ста ви као вла дар мо гле на гна ти да се иден ти фи ку је са 
овим бо гом.59 

Ци це ро но ва и Пли ни је ва све до чан ства о Ан то ни је вој ди о ни ској ин кар-
на ци ји не за ви сна су јед на од дру гих. Ци це рон је за пра во по чет ком 49. го ди-
не из нео јед ну без ма ло иро нич ну при мед бу о Мар ку Ан то ни ју као Ди о ни су. 
По ја вљи ва ње Мар ка Ан то ни ја (и ње го ве љу бав ни це) на ла вљој за пре зи Пли-
ни је пак да ту је ка сни је, по сле бит ке код Фар са ле.60 За Пли ни је ву по у ку о 
сми слу те Ан то ни је ве за пре ге – оста ви мо по стра ни на ив ност из не се ног 
об ја шње ња – нео бич но је ва жна хро но ло ги ја, та ко да Пли ни је и Ци це рон 
очи глед но не опи су ју исти до га ђај ко ји, гре шком, раз ли чи то да ту ју. Да кле, 
би ло је (ма кар) две та кве Ан то ни је ве јав не про це си је,61 што, ве ру је мо, го во ри 

53 F. San tan ge lo, “Pom pey and Re li gion”, Her mes 135/2(2007), 228–233; B. Raw son, “Pom-
pey and Her cu les”, An tic hthon 4(1970), 30–37. 

54 A. Ke a ve ney, Sul la and the Gods, in: C. De ro ux (ed.), “Stu di es in La tin Li te ra tu re and 
Ro man Hi story”, Coll. La to mus 3, Brus sels 1983, 44–47. 

55 App. BCiv. 2.76. 
56 Ви де ти го ре, на по ме на 44. 
57 Plin. NH 8.55: Nam qu od ita vec tus est cum mi ma Cythe ri de. Слич но, Plut. Ant. 9.2.
58 Видeти го ре, на по ме не 24 и 34. 
59 Ци це рон све до чи (Phil. 2.58) да је Ан то ни је, при ли ком свог оп хо да око Ита ли је (са 

Ки те ри дом у ко ли ма) био овен чан ло во ром. Не ма по тре бе да се ло вор ту ма чи као ди о ни си-
јев ски сим вол (е.g. Phi lo str. Vi ta Ap. 2.6), по што је он мо гао по ти ца ти из Ан то ни је ве ими та-
ци је рим ског три јум фа.

60 Plin. NH 8.55: ... qu i dem ci vi li bel lo cum di mi ca tum es set in Phar sa li is cam pis, non si ne osten-
to qu o dam tem po rum, ge ne ro sos spi ri tus iu gum su bi re il lo pro di gio sig ni fi can te. То је у скла ду (до-
ду ше, са мо до не кле) са да то ва њем Aнтонијевих ла вљих за пре га ко је сле ди из Plut. Ant. 9.1–2. 

61 За пра во, ве ро ват но је би ло ви ше ова квих про це си ја, ако узме мо у об зир и Плу тар-
хо во све до чан ство из Ant. 9.2 ко је би се мо гло од но си ти на 47. го ди ну (ви ди го ре, текст уз 
нап. 44 и 45). Но, с об зи ром на уску ве зу из ме ђу овог Плу тар хо вог одељ ка и Ци це ро но ве 
ин век ти ве (Phil. 2.58), др жи мо да не тре ба за сни ва ти ар гу мен та ци ју на овим ре чи ма. 
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о ње го вој чвр стој же љи да се – пре не го што је кре нуо на Ис ток – при ка же 
у рим ском све ту као Ли бер, што је ка сни је у Ази ји ин тер пре ти ра но као Но-
ви Ди о нис. 

IV

Уз по ме ну ту „це за ров ску” или „плеб сов ску” по ли тич ку мо ти ва ци ју 
ова кве па ра де не тре ба из гу би ти из ви да да је јав но про сла вља ње Ди о ни са 
– Ри мља ни би те про сла ве на зва ли Ба ха на ли ја ма – пред ста вља ло не дво сми-
сле но ан ти се на тор ску ма ни фе ста ци ју. На и ме, Мар ко Ан то ни је је овим јав но 
пре кр шио ста ру за бра ну јав не про сла ве Ба ха на ли ја у Ита ли ји, ко ју је до нео 
рим ски Се нат још 183. го ди не.62 Та за бра на би ла је је дан од нај сна жни јих 
из ра за ау то ри те та Се на та, до не се на у вре ме ка да је пре стиж Се на та био на 
свом вр хун цу. Јав но кр ше ње та кве за бра не, Ди о ни со ва па ра да ули ца ма Ри-
ма, би ла је у скла ду са по пу лар ско-це за ров ским по ли тич ким де ло ва њем 
Мар ка Ан то ни ја, ко ји је у тим го ди на ма (49. и 48. го ди не) био ве ро ват но 
нај ва жни ји чо век Це за ро вог (лич ног) ре жи ма.

С тим ан ти се на тор ским и по пу лар ским ка па ци те том Ди о ни са, ра чу нао 
је, пре Ан то ни ја, и Гај Ју ли је Це зар: Сер ви је, по во дом Вер ги ли је вих сти хо ва 
у ко ји ма сто ји да је Даф нис (да кле, Це зар) на у чио љу де да упре жу јер мен ске 
ти гро ве, да их је на у чио да игра ју бак хич ке игре, ка же да је би ло оп ште по-
зна то да је баш он пр ви ко ји је увео култ oца Ли бе ра у Рим.63 На рав но, без 
об зи ра на из ри чи тост ис ка за, Сер ви је си гур но ни је ми слио до слов но да је 
Це зар био пр ви осни вач Ли бе ро вог кул та у Ри му;64 пре се ра ди о то ме да је 
он ди о ни ским про сла ва ма унео но ви жи вот и, ве ру је мо, удах нуо ак ту ел ну 
по ли тич ку по ру ку. Да кле, из гле да да је Мар ко Ан то ни је, ка да се 49. и 48. 
го ди не при ка зи вао као Ди о нис, са мо спро во дио јед ну Це за ро ву ре ли ги о зно-
по ли тич ку ма ни фе ста ци ју: Це зар је баш био пр ви, сле ди из Вер ги ли је вих 
сти хо ва, ко ји је упре гао ди вље зве ри, Мар ко Ан то ни је је то по но вио.65 

По сто ји још је дан по да так ко ји би се мо гао про ту ма чи ти као све до чан ство 
Це за ро ве ве за но сти за Ди о ни са/Ли бе ра. На и ме, Це зар је по че так по хо да про-
тив Пар ћа на пла ни рао не по сред но по сле про сла ве Ли бе ра ли ја (18. мар та),66 
да кле на дан ко ји би се мо гао до ве сти у ве зу са Ди о ни со вим по хо дом на Ис ток, 

62 Liv. 39.8–19; 29.8–10; 40.19.9–10; ILS 18; cf. G. Wis so wa, s.v. “Bac cha nal”, RE 2(1896) 
coll. 2721–2722; Bruhl, Li ber Pa ter, 86–116; R. Tur can, “Re li gion et po i li ti que dans l’af fa i re des 
Bac cha na les”, RHR181/1(1972) 3–28. 

63 Serv. ad Verg. Ecl. 5.29; Verg. Ecl. 5.28–30; cf. Bruhl, Li ber Pa ter, 124–127; R. Tur can, 
“César et Dionysos”, у: Hom ma ge à la mémo i re de J. Car co pi no, Pa ris 1977, 315–325. – O иден-
ти фи ка ци ји Це за ра са Даф ни сом (Даф ни дом) ви дети: T. Drew, “Vir gil’s Fifth Ec lo gue: A Def-
fen ce of the Ju li us Ca e sar-Dap hnis The ory”, CQ 16/2(1922) 57–64; P. Gri mal, “La « Ve Églo gue » 
et le cul te de César”, in: Mélan ges d’archéolo gie et d’hi sto i re of ferts à Char les Pi card, I, Pa ris 
1949, 408, док је са свим ре дак скеп ти ци зам ко ји из но си W. Cla us sen (A Com men tary on Vir gil 
Ec lo gu es, Ox ford 1994, 152, нап. 4), при том и не до вољ но ар гу мен то ван. 

64 Cf. Se a ford, Dionysos, 61. 
65 Ти гро ви би мо гли би ти са мо по ет ска ва ри ја ци ја за ла во ве или за ме на јер се спо ми њу 

у прет ход ном сти ху. 
66 Аpp. BCiv. 2.114. 
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ма да, исти на, у тај дан па да и ње го ва по бе да код Мун де.67 Уко ли ко би ипак 
оста ли при ди о ни си јев ском ту ма че њу сми сла да ту ма Це за ро вог по хо да – битка 
код Мун де мо гла је упра во са том на ме ром би ти во ђе на баш 18. мар та – ис по-
ста вља се да је Ан то ни је, пред ста вља ју ћи се као Ди о нис у Ри му и на Ис то ку, 
за пра во чи нио оно што је нај бо ље умео. Он је као пр ви чо век це за ров ске стран-
ке (по сле мар тов ских Ида 44. го ди не), де ло вао на исти на чин као што је то чи нио 
ње гов ве ли ки ге не рал: гру бо ре че но, Мар ко Ан то ни је је ими ти рао Це за ра.

На Це за ро ву ве за ност за Ди о ни са си гур но је ути цао Гај Ма ри је, ко ји је, 
на кон сво јих слав них по бе да над Ким бри ма и Тев тон ци ма, јав но пио, у дио-
ни ском ма ни ру, јер је та ко чи нио Ли бер по сле свог Ин диј ског три јум фа, ка ко 
ка же је дан од пи са ца ко ји о то ме све до че.68 Угле да ју ћи се на Це за ра, Мар ко 
Ан то ни је је за пра во на ста вио тра ди ци ју ко ја ву че сво је ко ре не од уте ме љи-
ва ча стран ке по пу ла ра – „ди о ни ски три јумф” био је јед на рим ска по пу лар ска 
ма ни фе ста ци ја, a не пу ка Ан то ни је ва екс тра ва ган ци ја, др ско шен лу че ње, 
ка ко је то пред ста вљао Ци це рон, ње гов ар хи не при ја тељ. 
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SUM MARY: The Dionysian mo del as an ti-se na to rial, ple be ian, po pu la ris, and at its 
last po li ti cal re a ding Ca e sa rian, was wo ven in to the po li ti cal pro fi le of Mark An tony and de-
fi ned be fo re he ap pe a red in Ep he sus in 41 BC as a (New) Dionysus. Na mely, it is beyond a 
re a so na ble do ubt that the lion cha ri ots (men ti o ned by Ci ce ro, Pliny, and Plu tarch in the de-
scrip ti ons of An tony’s per for man ce bet we en 49 and 47 BC (?)) we re part of the per for man ce 
of the Dionysian tri umph. It do es not se em li kely that the cha ri ots we re part of Her cu lean 
ico no graphy, as anot her pos si ble ex pla na ti on re ads. In tro du cing him self as Li ber in Italy, Mark 
An tony fol lo wed in the fo ot steps of ot her po pu la res: C. Ma ri us and Ju li us Ca e sar, which was 
of spe cial im por tan ce for An tony. Ju li us Ca e sar used Li ber – a fri end of the Ro man plebs, an 
ega li ta rian god, a li be ra tor – to esta blish his po si tion among the lo wer clas ses, the po si tion 
which was re pre sen ted as an ti-se na to rial. At a ti me when Mark An tony pu blicly ap pe a red as 
Li ber on the stre ets of frig hte ned Ro me, in the early 49 BC, his trip to the East, se ve ral years 
la ter, me e ting and al li an ce with Cle o pa tra, and pro pa gan da be ne fits from the Dionysian pro-
ces si ons in Ep he sus, Ale xan dria, and el sew he re we re to tally un pre dic ta ble. When new cir-
cum stan ces to ok him to the ea stern Ro man pro vin ces, An tony was per ce i ved as the he ir of 
the Hel le ni stic ru ling tra di tion, as a tri ump hant, vic to ri o us in the East but al so a uni fi er of the 
East and West. So, An tony ap pe a red to be the re in car na tion of Dionysus. 

KEYWORDS: Ro man Re pu blic, Mark An tony, Ci ce ro, Pliny the El der, Plu tarch, Dio-
nysus/Li ber, lion cha ri ots, Cle o pa tra VII

67 Ma litz, “Ca e sars Part her kri eg”, Hi sto ria 33(1984), 43, нап. 113, ми сли да би по бе да код 
Мун де (cf. Bell. Hisp. 31.8) мо гла би ти од зна ча ја при Це за ро вом из бо ру да ту ма по ла ска у 
рат про тив Пар ћа на. Ипак, он као да не ма у ви ду да се Ли бе ра ли је про сла вља ју у овај дан.

68 Val. Max. 3.6.6. Cf. Front. Strat. 1.11.12; Plut. Mar. 17.2–5. 
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ЈЕД НО ДА РО ВА ЊЕ ФРА ЊЕ ВА ЦА У КО ТО РУ  
ИЗ СРЕ ДИ НЕ XIV ВИ ЈЕ КА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ана ли зи ра са др жи на ис пра ве од 4. ја ну а ра 1352. 
го ди не ко јом Бел ча, су пру га Три па Бу ће, са сво јим си но ви ма Па влом и Џи вом 
до дје љу је дви је ку ће и је дан зе мљи шни по сјед Цр кви Св. Ни ко ле, ко ја се на-
ла зи ла у вла сни штву фра ње ва ца у Ко то ру. При пад ни ци тог мо на шког ре да 
би ли су за уз врат оба ве зни да у ка пе ли Цр кве Св. Ни ко ле, за ду шу Три па, Бел че 
и дру гих по кој ни ка те по ро ди це, сва ког да на слу же ми су. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Цр ква Св. Ни ко ле, фра њев ци, Ко тор, Трипo Бу ћа, Бел ча

До ла ском фра ње ва ца у Ко тор цр кве ни жи вот у ње му по чи ње да се ми-
је ња и по при ма но ве об ли ке.1 Пр во ин ди рект но при су ство фра ње ва ца у 
ко тор ској сре ди ни мо же се пре по зна ти у бу ли па пе Алек сан дра IV из 1256. 
го ди не, у ко јој се он обра ћа вјер ским стар је ши на ма дал ма тин ских и зет ских 
цр кве них сре ди шта, укљу чу ју ћи ту и ко тор ског епи ско па. Том бу лом па па 
је дао упут ства цр кве ним вла сти ма ка ко да се оп хо де пре ма фра њев ци ма и 
не ства ра ју им те шко ће у дје ло ва њу.2 Ди рект ни по ме ни фра ње ва ца у Ко то ру 
ве зу ју се за сре ди ну сед ме де це ни је XI II ви је ка. У ис пра ви од 15. сеп тем бра 
1265. го ди не, са ста вље ној у Ду бров ни ку и са чу ва ној у доц ни јем пре пи су, 

1 У окви ру ор га ни за ци је фра ње вач ког ре да на кон ње го вог осни ва ња (1217. го ди не) 
про стор ис точ не оба ле Ја дра на био је ор га ни зо ван у про то про вин ци ју ко ја се на зи ва ла Cro-
a ta, али и Уга р ска про вин ци ја. Под ње ном ју рис дик ци јом на ла зио се про стор од Ја дран ске 
оба ле до Дра ве и Ду на ва. Ова про то про вин ци ја по ди је ље на је 1232/3. го ди не на два ди је ла, 
про вин ци ју Дал ма ци ју, ко ја се рас про сти ра ла на сре до зем не обла сти и про вин ци ју Угар ску 
ко ја је под сво јој над ле жно шћу има ла про стор до Дра ве и Ду на ва. Дал ма тин ској про вин ци ји 
име је про ми је ње но 1238. го ди не и од та да се она на зи ва Pro vin cia Scla vo ni ae (L. Ble ho va 
Če le bić, Hriš ćan stvo u Bo ki 1200–1500, Pod go ri ca 2006, 133). 

2 D. Fa bi a nich, Sto ria dei Fra tri mi no ri dai pri mor di del la lo ro in sti tu ti o ne in Dal ma zia e 
Bo sna I, Za ra 1863, 413; В. Жив ко вић, Ре ли ги о зност и умет ност у Ко то ру XIV –XVI век, Бео-
град 2010, 154. 
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за би ље же но је да су Бог дан и Пи ци нег, си но ви Дра га де Скле по, по кло ни ли 
фра њев ци ма ку ћу у Ко то ру. Ку ћа се на ла зи ла на Шу ра њу, ју жно од град ских 
зи ди на. Ку ћа се Ма лој бра ћи по кло ни ла на ко ри шће ње или бо ра вак, без 
пра ва на про да ју или да ва ње у за лог.3 

Крај XI II ви је ка је сте до ба ка да се мо же го во ри ти о да љем учвр шћи ва-
њу за јед ни ца фра ње вач ког мо на шког ре да на под руч ју зет ског при мор ја. У 
окви ру из ла га ња о кра љи ци Је ле ни Ан жуј ској и ње ном кти тор ству, Ја ко по 
Ко ле ти са оп шта ва да је на про сто ру Гур ди ћа 1288. го ди не са гра ђен са мо стан 
са цр квом по све ће ном Св. Фра њи.4 По ка зи ва њу ау то ра цр кве не исто ри је 
Бал ка на, кра љи ца Је ле на је, исте го ди не (1288) ка да и у Ко то ру, са гра ди ла 
фра ње вач ке ма на сти ре у Ба ру, Ска дру и Ул ци њу.5 По ме ну та Pro vin cia Scla-
vo nia ра ди лак шег упра вља ња по ди је ље на је на че ти ри ку сто ди је, од ко јих 
је ду бро вач ка ку сто ди ја 1283. го ди не об у хва та ла и за јед ни це фра ње вач ког 
ре да у Ко то ру, Ба ру, Ул ци њу и Дра чу.6 

Је дан до са да ма ло по зна ти до ку мент да је но ве по дат ке о при су ству и 
дје ло ва њу Ма ле бра ће у Ко то ру сре ди ном XIV ви је ка. У пи та њу је ис пра ва 
од 4. ја ну а ра 1352. го ди не, са чу ва на у пре пи су у тран сумп ту, у ру ко пи сном 
збор ни ку ко ји се под сиг на ту ром I. d 54 чу ва у Ру ко пи сном одје ље њу Ар хи ва 
ХА ЗУ у За гре бу. По сле тек ста ис пра ве на ла зи се за би ље шка да је ис пра ва 
пре пи са на из књи ге рек то ра и про ви ду ра Ло рен ца Са ла мо на, за ко јег се зна 
да је сво ју ду жност вр шио у пе ри о ду 1542–1544.7 Њен са др жај од но си се на 
да ри ва ње ко је је ка пе ли Цр кве Св. Ни ко ле учи ни ла Бел ча, же на Три па Бу ће, 
са сво јим си но ви ма Па влом и Џи вом. Ово да ри ва ње ко је је учи ни ла Бел ча 
до са да је би ло по зна то пре ко крат ке би ље шке ко ју је, у окви ру ка зи ва ња о 
Цр кви Св. Ни ко ле, оста вио Иво Стјеп че вић. Он га ста вља у 1353. го ди ну, 

3 I. Stjep če vić, Ka te dra la Sv. Tri pu na u Kotoru, Ko tor 1940. (= пре штам па но у: Ar hiv ska 
is tra ži va nja Bo ke Ko tor ske, Pe rast 2002, 11–105, 70; В. Жив ко вић „Про по вед нич ки ре до ви у 
ка сно сред њо ве ков ном Ко то ру”, Исто риј ски ча со пис L (2003), Бе о град 2004, 67–85, 71; L. 
Ble ho va Če le bić, Hriš ćan stvo u Bo ki 1200–1500, 133–134, 449–450. О при су ству фра ње ва ца у 
Ко то ру то ком сед ме де це ни је XI II ви је ка свје до чи и по да так да је 1268. го ди не па па Кли мент 
IV име но вао То ма Би си ли је вог Ко то ра ни на за про ку ра то ра и син ди ка про вин ци је Скла во-
ни је (V. Lu pis, Fra nje vač ki sa mo stan Sv. Kla re u Ko to ru, Du brov nik 2012, 11).

4 D. Far la ti, J. Co le ti, Illyri cum sac rum VI, Ve ne ti is, 1800, 440; I. Stjep če vić, Ka te dra la Sv. 
Tri pu na u Kotoru, 70; L. Ble ho va Če le bić, Hriš ćan stvo u Bo ki 1200–1500, 134. 

5 D. Far la ti, J. Co le ti, Illyri cum sac rum VI, Ve ne ti is, 1800, 440, VII, 12–13, 44, 59, 188, 309; 
Г. Су бо тић, „Kраљица Jелена Ан жуј ска – кти тор цр кве них спо ме ни ка у При мор ју”, Исто-
риј ски гла сник 1–2, Бе о град 1958, 138–140; В. Жив ко вић, Про по вед нич ки ре до ви у ка сно сред-
њо ве ков ном Ко то ру, 71–72; L. Ble ho va Če le bić, Hriš ćan stvo u Bo ki 1200–1500, 134. У ру ко пи сном 
збор ни ку ко ји се под сиг на ту ром II b 21 на ла зи у Ру ко пи сном одје ље њу Ар хи ва ХА ЗУ на лази 
се по да так о на ве де ној кти тор ској ак тив но сти кра љи це Је ле не Ан жуј ске. На мар ги ни, дуж 
тог тек ста, вер ти кал но, дру гим ру ко пи сом и ма сти лом за пи са но je “fal sum” (II b 21, 153.).

6 В. Жив ко вић, Про по вед нич ки ре до ви у ка сно сред њо ве ков ном Ко то ру, 71–72; L. Ble-
ho va Če le bić, Hriš ćan stvo u Bo ki 1200–1500, 134. У овом пе ри о ду као ис так ну ти при пад ник 
фра ње вач ког мо на шког ре да у мар ти ро ло ги ју овог ре да под 7. де цем бром по ми ње се Мар тин 
Ко то ра нин, ко ји је био по знат по ак тив но сти ма су зби ја ња кр стја на у Бо сни. На стра дао је 
око 1300. го ди не у ми си ји код крим ских Та та ра (V. Lu pis, Fra nje vač ki sa mo stan Sv. Kla re u 
Ko to ru, 12.)

7 Ар хив ХА ЗУ у За гре бу, Збир ка хр ват ско – ла ти нич ких ру ко пи са и ко дек са, Me mo rie 
sul le Boc che di Cat ta ro con cer nen ti il Cul to, I. d 54., св. I, Стра ни це у ру ко пи су ни је су сиг ни-
ра не. У Исто риј ском ар хи ву гра да Ко то ра ни је смо мо гли ући у траг по ме ну тој књи зи про-
ви ду ра Ло рен ца Са ла мо на, из ко је је учи њен на ве де ни пре пис. 
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иа ко у до ку мен ту ода кле је пре у зео тај по да так сто ји да је да ри ва ње би ло 
1352. го ди не.8 

Цр ква Св. Ни ко ле ко ју је са гра дио Три по Бу ћа до ди је ље на је 17. апри ла 
1453. го ди не Бра тов шти ни Све тог Ни ко ле мор на ра, о че му го во ри текст угово-
ра ко ји се на ла зи у Ста ту ту те бра тов шти не из 1463. го ди не, због че га се она 
обич но на зи ва Цр квом Св. Ни ко ле мор на ра. У том до ку мен ту ка же се да се 
на ла зи ла у ули ци Св. Ага те.9 Цр ква је би ла смје ште на из ме ђу да на шњих пала-
та Пи ма и Би зан ти. Ана ли зом ње них оста та ка кон ста то ва но је да се ра ди ло о 
јед но брод ној гра ђе ви ни са ап си дом. По свом из гле ду при па да ла је ти пу ко тор-
ских цр ка ва ко јем при па да ју Св. Лу ка, Св. Ма ри ја Ко ле ђа та, Св. Ана.10 Ина че, 
култ Св. Ни ко ле био је на ро чи то рас про стра њен у Ко то ру, о че му свје до чи 
то што је у ње му по ста ја ло нај ма ње пет цр ка ва по све ће них овом све ти те љу.11 

Ис пра вом ко ја је за би ље же на 4. ја ну а ра 1352. го ди не у Ко то ру, Бел ча, 
же на по кој ног Три па Бу ће, за јед но са си но ви ма Па влом и Џи вом, при че му 

8 По да так о по ме ну том да ри ва њу Иво Стјеп че вић је пре у зео из за би ље шке о овој цр кви, 
ко ју је 22. XII 1605. го ди не са чи нио би скуп Ан ђе ло Ба ро нио, при ли ком ка нон ске ви зи та ци-
је тој цр кви. Ко тор ски би скуп овај по да так пре у зео је, по све му су де ћи, из пре пи са исте 
ис пра ве ко ја се до но си у на шем ра ду. За тај пре пис ис пра ве Ан ђе ло Ба ро нио на во ди да је у 
по себ ној књи зи за би ље жен 31. ок то бра 1543. го ди не, у до ба Ло рен ца Са ла мо на: „Ac ce sit 
Pri mus cum so ci is, ut vi si ta ret ca pel lam San cti Ni co lai con fra ter ni ta tis na u ta rum, et ce le bra ta 
mis sa de mo re, In ter o ga vit qu is es sent edi fi ca to res et pa tro ni pre fa tae Ca pel lae. Il lu stris Do mi nus 
Ma ri a nus Buc chia, qui eam do ta vit et edi fi ca vit qu on dam Do mi nus Trip hon Buc chia et nunc pa-
tro ni pre ten dunt et si de scen den tes ex il la li nea, si ip se Ma ri a nus Buc chia cum fra tri bus, ac do mi-
nus Te o do ri cus Buc chia, et do ta tio in par ti cu la ri fac ta fu it a qu on dam do mi na Bel cha uxo re de 
do mi ni Trip ho nis et ab ei us fi li is pro ut ap pa ret in in stru men to con fec to de an no 1352 per ma nus 
ser Bar to lo mei An dre ae de Tri bus Ba si li cis Pa do va ni tunc no ta rii Co mu ni ta tis Cat ha ren sis, et ad 
pre sens re pe ri tur re gi stra tum in can ce la ria Co mu ni ta tis in li bro di ver so rum sub cla ris si mo do mi no 
La u ren tio Sa la mo ni die ul ti ma ot to bris 1543 prop ter qu od in stru men tum te nen tur fra tres con ven-
tus san cti Fran ci sci con ven tu a li um ce le bra re unam mis sam qu o ti die, at usu sque mi ni mum ce le brant 
et su per hoc proc la ma tum fu it sub di ver sis epi sco pis re ve ren dis si mo do mi no Trip ho ni Bi san tio, 
ac il lu stris si mo do mi no Hi e ro ni mo Buc chia, et ut ha be tur in vi si ta ti o ne re gi o ni de Zup pa pre fa ti 
fra tres ten tur can tum ve spe rum in vi gi lia san cti Ni co lai, et in die mis sa”. (I Stjep če vić, Ka te dra la 
Sv. Tri pu na u Kotoru, 69, 103 nap. 371; Би скуп ски ар хив Ко тор, Cu ria epi sco pa lis, XI, 93). 

9 Li ber fra ter ni ta tis di vi Ni co lai ma ri na ri o rum de Cat ha ro, fo to tip sko iz da nje sa tran skrip-
ci jom i pre vo dom, Ko tor 2009, 25t–26 (ori gi nal), 37–40 (tran skrip ci ja); V. Živ ko vić, „Kult Sve tog 
Ni ko le u re li gij skoj prak si XIV –XVI vi je ka”, Me đu na rod ni na uč ni skup: Dvanаest vje ko va bo kelj-
ske mor na ri ce, Zbor nik ra do va, Ko tor 2010, 95–102. 

10 I. La lo še vić, „Cr kva Sve tog Ni ko le mor na ra u Ko to ru”, Go diš njak Po mor skog mu ze ja u 
Ko to ru 33/34 (1985–1986), 91–97; S. Vu če no vić, Gra di telj stvo Ko to ra, Ko tor 2012, 117. У ка фе-бару 
Ce sa re и да нас се мо гу ви дје ти ње ни оста ци. Ка да је у XIX ви је ку бра тов шти на би ла уки-
ну та, њен глав ни ол тар пре не сен је у Цр кву Го спе од Здра вља, а зво но и да нас од бро ја ва ври-
је ме на град ском са ту.

11 У пи са ној гра ђи по ми њу се: Цр ква Св. Ни ко ле од Вр то ва (пр ви по мен 1289. год.), 
Цр ква Св. Ни ко ле од Ри је ке ко ју је 1344. го ди не са гра дио Ни ко ла Бу ћа, по ме ну та Цр ква 
по све ће на Св. Ни ко ли ко ју је са гра дио Три пун Бу ћа, Цр ква Св. Ни ко ле са гра ђе на 1540. го ди-
не за јед но са са мо ста ном до ми ни ка на ца, Цр ква Св. Ни ко ле из гра ђе на по чет ком XX ви је ка – 
пра во слав на (I. Stjep če vić, Ka te dra la Sv. Tri pu na, 68–69, 71). Осим у са мом Ко то ру, Ко то ра ни 
су хра мо ве по све ће не овом све ти те љу гра ди ли и у мје сти ма гдје су има ли сво је тр го вач ке 
ко ло ни је. По зна то је да је у Но вом Бр ду, то ком осме де це ни је XIV ви је ка, не ки Ко то ра нин 
са гра дио цр кву по све ће ну Св. Ни ко ли. Она је тре ба ло да за до во љи вјер ске по тре бе ри мо-
ка то лич ког ста нов ни штва Но вог Бр да у го ди на ма по сле Ма рич ке бит ке, ка да су Тур ци по че-
ли да на па да ју но во брд ско под руч је (M. Go gić, „Ri mo ka to lič ka žu pa No vo ga Br da u po znom 
sred njem vi je ku”, Ra do vi Za vo da za po vi je sne zna no sti HA ZU u Za dru 56 (2016), 1–26.



24

Џи во на сту па и као про ку ра тор у име свог бра та Лу ке, до дје љу је ка пе ли 
Цр кве Св. Ни ко ле у Ко то ру објек те и зе мљи ште. Из са др жи не ис пра ве ви ди 
се да се у том тре нут ку Цр ква Св. Ни ко ле са ка пе лом на ла зи ла у вла сни штву 
фра ње ва ца, од но сно са мо ста на Св. Фра ње. Мо же се по у зда но прет по ста ви-
ти да им је би ла на ми је ње на у ври је ме док је гра ђе на. 

Са др жи на ис пра ве од 4. ја ну а ра 1352. го ди не го во ри да је у пи та њу те-
ста мент ко ји се од но сио на за ве шта ње pro re me dio ani mae. Тај об лик по бо-
жно сти био је рас про стра њен у сред њо вје ков ном Ко то ру. У ње го вој осно ви 
на ла зи ле су се мо ли тве и ми се за умр ле, за ко је су са ста вља чи те ста мен та 
за вје шта ва ли нов ча на или ма те ри јал на сред ства.12 У овом слу ча ју ра ди ло 
се о да ри ва њу дви је ку ће и зе мљи шног по сје да, уз ја сно и пре ци зно на во ђе-
ње по ри је кла те имо ви не и ње ног по ло жа ја у Ко то ру. У пи та њу су ку ће ко је 
су ра ни је при па да ле Ра до го сту и зла та ру Ни ко ју, док је до ди је ље ни зе мљи-
шни по сјед ра ни је би ло вла сни штво Дра га Бал ду и но вог. Ко тор ски но тар, као 
и у дру гим слу ча је ви ма ка да су при ла га ни по сје ди и објек ти, био је вр ло пре-
ци зан у ло ци ра њу ку ћа и зе мљи шта ко ји су би ли до ди је ље ни фра њев ци ма. 
Сва та до бра усту па ју се са свом при па да ју ћом имо ви ном, без мо гућ но сти да 
им то да ри ва ње не ко оспо ри, што го во ри да над објек ти ма ни је по сто ја ло неко 
по тра жи ва ње. За уз врат, при пад ни ци овог мо на шког ре да би ли су ду жни да 
слу же ми су за ду шу Три па, кти то ра цр кве, ње го ве же не Бел че и дру гих њи-
хо вих пре да ка. Ве ли чи на учи ње ног да ри ва ња ути ца ла је на про пи си ва ње 
оба ве зе да се ми са чла но ви ма по ро ди це Бу ћа слу жи сва ки дан, ка да су фра-
њев ци би ли у мо гућ но сти. Овај чин да ри ва ња из ја ну а ра 1352. го ди не имао 
је ве ли ки зна чај, што се ви ди из при су ства ис так ну тих чла но ва ре да Ма ле 
бра ће. Да ри ва ње имо ви не из вр ше но је у при су ству фра тра Ми ха и ла, пред-
став ни ка про вин ци је Скла во ни је, и мно гих дру гих при пад ни ка тог ре да, од 
ко јих је по и ме ни це, у ста ту су гвар ди ја на, на ве ден са мо Сте фан. 

Фор му ла ци ја pro de u o ti o ne Ca pel lae no strae San cti Ni co lai or di nis Fra trum 
Mi no rum dic tae ec cle si ae су ге ри ше да се да ри ва ње ку ћа и по сје да ти ца ло 
Цр кве Св. Ни ко ле, у окви ру ко је је по сто ја ла ка пе ла. По сто ја ње ка пе ле Цр кве 
Св. Ни ко ле на ла зи по твр ду и у на став ку ис пра ве гдје се ка же да ми су слу же 
in dic ta ca pel la no stra etc. Ка пе ла ове цр кве и ње ни ка пе ла ни по ми њу се у 
уго во ру из апри ла 1453. го ди не, ко јим се цр ква усту па ла Бра тов шти ни мор-
на ра. У том до ку мен ту сто ји да је ка пе ла би ла вла сни штво са мо ста на Св. 
Фра ње, али и то да све што је при ло же но у ко рист на след ни ка цр кве при па да 
фра њев ци ма, чи је се вла сни штво над цр квом не до во ди у пи та ње. По ме ну-
тим уго во ром би ло је пред ви ђе но да на след ни ци ма осни ва ча цр кве при па да 
гроб ни ца пред ве ли ким ол та ром, али су је мо гли ко ри сти ти и мор на ри. Осим 
ње, пред ви ђе на је би ла мо гућ ност град ње још три гроб ни це у ка пе ли.13 Ови 
на во ди из уго во ра о по сто ја њу гроб ни ца по твр ђе ни су ма те ри јал ним до ка-

12 Де таљ но о овој ма ни фе ста ци ји по бо жно сти у Ко то ру то ком пр ве по ло ви не XIV ви је ку, 
гдје су из ни је ти при мје ри да ри ва ња фра њев ци ма ви дје ти: В. Жив ко вић, Ре ли ги о зност и умет-
ност у Ко то ру XIV –XVI век, 151–163; Иста, Ле га ти PRO ANIMА, Те ста мен ти Ко то ра на (1326–
1337), Бе о град 2020. О да ри ва њу не крет ни на цр ква ма ко је су у сред њо вје ков ном Ко то ру чи-
ни ле же не ви дје ти: L. Ble ho va Če le bić, Že ne sred njo vje kov nog Ko to ra, Pod go ri ca 2002, 279–280. 

13 Li ber fra ter ni ta tis di vi Ni co lai ma ri na ri o rum de Cat ha ro, 26 (ори ги нал), 39, 40 (тран-
скрип ци ја).
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зи ма. При ли ком ар хе о ло шких ис тра жи ва ња Цр кве Св. Ни ко ле мор на ра про-
на ђе ни су оста ци че ти ри гро ба: је дан се на ла зио цен трал но ис пред са ме 
ап си де, док су три гро ба би ла смје ште на по сре ди ни цр кве.14 

Ис пра ва о чи ну да ри ва ња из ја ну а ра 1352. го ди не, ка ко сто ји у њој, са-
чи ње на је у два при мјер ка, је дан на ми је њен по ро ди ци Бућa, а дру ги фра ње вач-
кој за јед ни ци у Ко то ру. Ис пра ву је са ста вио ко тор ски но тар Bart ho lo ma e us 
An dre ae de Tri bus Ba si li cis de Pa dua. Рас по ло жи ва из вор на гра ђа ка зу је да је 
он ду жност ко тор ског но та ра вр шио у пе ри о ду 1350–1356.15 

У ври је ме ка да се од ви ја ло до дје љи ва ње по сје да Цр кви Св. Ни ко ле, на 
че лу ко тор ске епи ско пи је на ла зио се фра ње вац Адам (1349–1352). Не ма сум ње 
да је ње го ва при пад ност фра њев ци ма има ла ути ца ја на до но ше ње од лу ке о 
овом да ри ва њу, а мо гу ће и да је за ври је ме ње го вог епи ско па та и са ма цр ква 
из гра ђе на и до ди је ље на фра њев ци ма.16 Ње га је на сли је дио До мни је II (1352–
1368), та ко ђе фра ње вац, за ври је ме чи јег епи ско па та је до дат но учвр шћен 
по ло жај фра ње ва ца у Ко то ру. По зна то је да су 15. ма ја 1353. го ди не ко тор ски 
фра њев ци од та да шње ор га ни за ци је мор на ра до би ли Цр кву Св. Ни ко ле од 
Вр то ва. Њу је са гра ди ла и до ни ра ла пле мић ка ку ћа Дра го, а на ла зи ла се ван 
гра да. Том чи ну при су ство вао је на ве де ни ко тор ски епи скоп, као и ис так ну ти 
чла но ви овог мо на шког ре да – ку стос про вин ци је Дал ма ци је и ге не рал ни 
ви кар фра ње вач ког ре да.17 Сти ца њем Цр кве Св. Ни ко ле од Вр то ва, као и 
не ко ли ко го ди на ра ни је исто и ме не цр кве чи ји су па тро ни би ли при пад ни ци 
по ро ди це Бу ћа, осна жен је по ло жај фра ње ва ца у Ко то ру. То ће би ти на ста-
вље но и у на ред ном пе ри о ду. Пи сци дје ла Illyri cum sac rum до но се до ку мент 
ко јим је па па Ур бан V, де цем бра 1364. го ди не, на мол бу ко му не, овла стио 
епи ско па До мни ја II да о тро шку гра да при пад ни ца ма ре да кла ри са са гра ди 
са мо стан на оста ци ма не ка да шњег бе не дик тин ског ма на сти ра у гра ду, што 
је и учи ње но по ди за њем са мо ста на Св. Кла ре. Ина че, то ком пр ве по ло ви не 
XIV ви је ка при пад ни це тог ре да бо ра ви ле су у са мо ста ну, за ко ји је из ни је-
то ми шље ње да се на ла зио ван гра да.18 

* 
*   *

По ро ди ца Три па Бу ће и ње го ви на след ни ци, па тро ни на ве де не Цр кве 
Св. Ни ко ле, до бро је по зна та у исто риј ској на у ци. Три по (Trip ho nus, Tri pi cus, 
Tri pe) Бу ћа при па дао је нај и стак ну ти јим чла но ви ма вла сте о ског ро да Бу ће 
и уоп ште ко тор ског плем ства пр ве по ло ви не XIV ви је ка. Био је у слу жби 
срп ских вла да ра, гдје се пр ви пут по ми ње 1308. го ди не. Та да су он и Ду бров-

14 I. La lo še vić, „Cr kva Sve tog Ni ko le mor na ra u Ko to ru”, 94. 
15 Н. Фе јић, „Ко тор ска кан це ла ри ја у сред њем ве ку”, ИЧ XXVII (1980), 5–62, 38–39. 
16 D. Far la ti, J. Co le ti, Illyri cum sac rum VI, 448; L. Ble ho va Če le bić, Hriš ćan stvo u Bo ki 

1200–1500, 52.
17 D. Far la ti, J. Co le ti, Illyri cum sac rum VI, 449; Li ber fra ter ni ta tis di vi Ni co lai ma ri na ri o-

rum de Cat ha ro, Po go vor, 157 (M. Mi lo še vić, J. An to vić). Цр ква Св. Ни ко ле од Вр то ва пре да та 
је 1445. го ди не фра њев ци ма Св. Бер на дри на, остав ши у њи хо вом по сје ду до 1551. год. (I. 
Stjep če vić, Ka te dra la Sv. Tri pu na, 68). 

18 D. Far la ti, J. Co le ti, Illyri cum sac rum VI, 451; В. Жив ко вић, „Култ Све те Кла ре у Ко-
то ру (XIV –XVI век)”, Исто риј ски за пи си 1–2 (2009), 97–107.
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ча нин Mar cus de Lu ca ri на ве де ни као nun cii et pro cu ra to res mag ni fi ci prin ci pis 
do mi ni Uro sii, Dei gra tia Ras sie код Кар ла Ва лоа, бра та фран цу ског кра ља. 
У истом ста ту су, на во дио се и на ред них го ди на као осо ба ко ја је узе ла уче шћа 
у усту па њу Пе ље шца и Сто на Ду бров ча ни ма и као лич ност ко ја је у вла да-
ре во име од ду бро вач ке ко му не пре у зи ма ла но вац на име све тод ми тар ског 
до хот ка.19 Он се, за јед но са То мом, си ном Па вла То ме, као кра љев слу жбе ник 
по ми ње у не да ти ра ној ста ту тар ној од ред би, ко јом се про пи су је да су њих 
дво ји ца, док бо ра ве на вла да ре вом дво ру, ду жни да на док на де ште ту ко ју 
би Ко то ра нин пре тр пио ако би био опљач кан, оро бљен или за тво рен од 
стра не срп ског вла да ра, уз пла ћа ње гло бе вла да ру и оште ће ном.20 

У са чу ва ној ду бро вач кој ар хив ској гра ђи као по слов ни чо вјек пр ви пут 
се по ми ње 1306. го ди не, да би се по ми њао и на ред них де це ни ја.21 Ко тор ска 
кан це ла риј ско-но тар ска гра ђа из пе ри о да 1327–1336. го ди не са др жи ве ћи 
број по да та ка о ње му. Три по Бу ћа ја вља се у њој као ис так ну ти по слов ни 
чо вјек, пр вен стве но као кре ди тор, а за тим и као вла сник ве ћег бро ја ку ћа и 
зе мљи шних по сје да, а што по твр ђу је и са др жи на ове ис пра ве. Одр жа вао је 
при вред не ве зе са ду бро вач ким и та ли јан ским тр гов ци ма, ши ре ћи сво је везе 
и на уну тра шњост Бал ка на. Та гра ђа пр ве по ло ви не XIV ви је ка ну ди по дат-
ке о ње го вим по слов ним ве за ма са љу ди ма ко ји се у ис пра ви из 1352. го ди не 
на во де као ра ни ји по сјед ни ци ку ћа и зе мљи шта, а ко ји се њо ме да ру ју ка пе-
ли Цр кве Св. Ни ко ле. Та ко је Три по Бу ћа по сло вао са Ра до го стом Ду ди ћем, 
ко ји му је ду го вао ве ли ке су ме нов ца, као и зла тар Ни ко је. Та ко ђе, имао је 
по слов не ве зе и са по ро ди цом Дра го.22 Вр ло вје ро ват но да су, као ре зул тат 
не ких од тих по слов них ак тив но сти, не крет ни не ко је се по ми њу у ис пра ви 
и при ла жу ка пе ли цр кве по ста ле вла сни штво Три па Бу ће и ње го ве по ро ди-
це. Имо ви на Три па Бу ће по ми ње се и у Ста ту ту гра да Ко то ра. У од ред би из 
апри ла 1346. го ди не, ко ја се од но си на за бра ну сад ње ви но гра да на не ким 
мје сти ма, на во ди се јав ни пут (via pu bli ca) ко ји је ишао под Гра дец до Цр ног 
пла та in fra ter ras Trip ho nis de Buc hi ae.23 Мо гу ће је да се ов дје упра во ра ди 
о зе мљи шном по сје ду на ко јем се на ла зи ла ку ћа ко ја је ја ну а ра 1352. го ди не 
по кло ње на ка пе ли, ра ни је у вла сни штву Ра дого ста. Ја ну а ра 1352. го ди не 
ни је ви ше био у жи во ту.

19 М. На кић, „Три пе Бу ћић ко тор ски вла сте лин и ди пло ма та сред њо вје ков не Ср би је”, 
ИГ 4 (1954), 3–33; И. Ман кен, Ду бро вач ки па три ци јат у XIV ве ку, Бе о град 1960, 162, 433; 
Исто ри ја срп ског на ро да I, 457, Бе о град 19942, 457 (С. Ћир ко вић). 

20 Sta tu ta Ci vi ta tis Cat ha ri, Cap CCCCXXVI (De com mo ran ti bus in Cu ria fa ci en ti bus 
dam nu mi ali cui), 243–244. Ру ски исто ри чар О. О. Мар ков сма тра да је ова од ред ба из 1312–
1326. го ди не (O. O. Maрковь, „Ста туть гор. Ко то ра (Опить из сле до ваныя его ис то рии и ис-
точ ни ковь)”, ЗапискиРусскагонаучнагоИнститутавБелграде, I Бе о град 1930, 122), док 
су при ре ђи ва чи пре во да Ста ту та Ко то ра ми шље ња да је ова од ред ба мо гла на ста ти и до 
1329. го ди не ка да је То ма Па вла То ми ног са ста вио те ста мент (Sta tut gra da Ko to ra II, pre vod 
ori gi na la iz 1616. go di ne sa na uč nim apa ra tom, Ko tor 2009, 18). О То ми Па вла Tоминог ви дје ти: 
М. Ма ло вић Ђу кић, „Ко тор ски вла сте лин То ма Па вла То ма”, ИЧ XLVI II (2001), 59–72.

21 И. Ман кен, Ду бро вач ки па три ци јат у XIV ве ку, 163, 202, 430, 460–461. 
22 A. Mayer, Mo nu men ta Cat ha ren sia I, Za greb 1951, № 69, 282, 402, 1299; A. Mayer, Mo-

nu men ta Cat ha ren sia II, Za greb 1981, № 451, 511; J. Mar ti no vić, So ci jal no-eko nom ska struk tu ra 
druš tva u Ko to ru pr ve po lo vi ne XIV vi je ka, Ko tor 2017, 34–38.

23 Sta tu ta Ci vi ta tis Cat ha ri, Cap CCCCXXIX (De vi ne is non plan tan dis in cer tis lo cis), 
247–248. 
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Три пов син Па вле та ко ђе се ба вио број ним по слов ним ак тив но сти ма у 
Ко то ру, Ду бров ни ку и Ве не ци ји.24 Џи ве и Лу ка ко ји су жи вје ли у Ду бров-
ни ку, оже ње ни та мо шњим плем ки ња ма, та ко ђе су би ли по слов ни љу ди.25 
Ка да се зна да су ова дво ји ца жи вје ли у Ду бров ни ку ја сни ји по ста је увод ни 
дио ис пра ве из ја ну а ра 1352. го ди не, гдје сто ји да Џи ве да је са гла сност за 
да ри ва ње и у име сво га бра та Лу ке, ко ји тим по во дом вје ро ват но ни је до ла-
зио у Ко тор. Че твр ти син Три па Бу ће, Пе тар, не по ми ње се у ис пра ви из ја-
ну а ра 1352. го ди не. Он се сре та у ма њем бро ју кан це ла риј ско-но тар ских 
ис пра ва пр ве по ло ви не XIV ви је ка, и као осо ба ко ја је то ком че твр те де це-
ни је XIV ви је ка за срп ског кра ља у Ду бров ни ку ку по ва ла тка ни не.26 Сва 
че ти ри си на Три па Бу ће има ла су 1361. го ди не ду бро вач ко гра ђан ство.27 Ова 
пле мић ка по ро ди ца, Trip pi cus Buc ha и ње го ви си но ви Pa u lus, Pe trus Jo han nes 
и Lu cas по ми њу се као но си о ци зе мљи шних по сје да на про сто ру Гр бља, на кон 
што је ок то бра 1307. го ди не до шло до ње го ве по дје ле, по што је краљ Ми лу-
тин усту пио ту плод ну област ко тор ској ко му ни. При пад ни ци ове по ро ди це 
до би ли су од ре ђе ни број ка ра та у два де сет дру гом жри је бу Гор њег Гр бља.28 

Ме ђу осо ба ма ко је су апри ла 1453. го ди не при су ство ва ле чи ну пре да је 
Цр кве Св. Ни ко ле Бра тов шти ни мор на ра, по ред пред став ни ка те ор га ни за-
ци је и при пад ни ка фра ње вач ког ре да, као he re di ta rii et fun da to res Ec cle si ae 
San cti Ni co lai на ве де ни су по је ди ни чла но ви по ро ди це Бу ћа.29 У ро до слов ном 
ста блу на след ни ка Три па Бу ће, ко ји до но си Ир мгард Ман кен, мо гу се пре-
по зна ти не ки од по то ма ка ње го вих си но ва ко ји су при су ство ва ли том чи ну 
до дје љи ва ња Цр кве Св. Ни ко ле Бра тов шти ни мор на ра.30 

Не ко ли ко го ди на на кон овог усту па ња цр кве до не се не су но ве мје ре 
ко ји ма се уре ђи вао по ло жај ове цр кве. Де кре том би ску па Фа се о ла из 1458. 

24 И. Ман кен, Ду бро вач ки па три ци јат у XIV ве ку, 164–165, 434; Р. Ћук, Ср би ја и Ве не-
ци ја у XIV и XV ве ку, Бе о град 1985, 154, 174; J. Mar ti no vić, So ci jal no-eko nom ska struk tu ra 
druš tva u Ko to ru pr ve po lo vi ne XIV vi je ka, 38–40; Ду бров ча ни су ис ти ца ли ње го ве за слу ге у 
ври је ме ка да је тај град то ком сед ме де це ни је XIV ви је ка био у су ко бу са Ко то ром. О тим 
до га ђа ји ма ви дје ти: Исто ри ја Цр не Го ре II/2, Tитоград 1970, 9–16 (С. Ћир ко вић).

25 Р. Ћук, Ср би ја и Ве не ци ја у XIV и XV ве ку, 155–156, 174; J. Mar ti no vić, So ci jal no-eko-
nom ska struk tu ra druš tva u Ko to ru pr ve po lo vi ne XIV vi je ka, 40–41. О не ким од њи хо вих по-
то ма ка ви дје ти: Д. Ди нић Кне же вић, Ми гра ци је ста нов ни штва из ју жно сло вен ских зе ма ља 
у Ду бров ник то ком сред њег ве ка, Но ви Сад 1995; M. Ма ло вић Ђу кић, „Јо ван Бу ћа, ко тор ски 
вла сте лин (XIV–XV век)”, Збор ник ра до ва у част ака де ми ку Де сан ки Ко ва че вић Ко јић, Ба ња 
Лу ка 2015, 381–390. 

26 Р. Ћук, Ср би ја и Ве не ци ја у XIV и XV ве ку, 122; J. Mar ti no vić, So ci jal no-eko nom ska 
struk tu ra druš tva u Ko to ru pr ve po lo vi ne XIV vi je ka, 38.

27 И. Ман кен, Ду бро вач ки па три ци јат у XIV ве ку, 165. 
28 Znan stve na knji žni ca Za dar, ms. 820, Ca ta sti cum no vum par tis su per i o ris et in fe ri o res 

zup pe de Ger bi li, 66r. О овом ру ко пи су и по дје ли Гр бља ви дје ти: М. Ne zi ro vić, „Da li je je dan 
ru ko pis iz Za dra iz 1429. go di ne iz vor ka ta sti ka Li ber Le gip ti ma ti o num žu pe Gr balj”, Ra do vi FF 
u Sa ra je vu 12 (2002), 209–223; M. Ма ло вић-Ђу кић, „Ко тор и по де ла Гр бља у сред њем ве ку”, 
Про стор но пла ни ра ње у ју го и сточ ној Евро пи (до Дру гог свет ског ра та), ур. Б. Миљ ко вић 
Ка тић, Бе о град 2011, 285–304. 

29 Li ber fra ter ni ta tis di vi Ni co lai ma ri na ri o rum de Cat ha ro, 25т (ори ги нал), 38 (тран скрип-
ци ја); V. Živ ko vić, Kult Sve tog Ni ko le u re li gij skoj prak si XIV –XVI vi je ka, 96. 

30 И. Ман кен, Ду бро вач ки па три ци јат у XIV ве ку II, Ге не а ло шке та бле, Бе о град 1960, 
XIV BUC HIA. Име на чла но ва по ро ди це Бу ћа, а ко је се по ми њу у уго во ру из апри ла 1453. 
го ди не је су до дат на осно ва за до пу ну по сто је ћег ге не а ло шког ста бла по то ма ка Три па Бу ће. 
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го ди не, ко ји се на ла зи у Би скуп ском ар хи ву, до зво ља ва се да се у Цр кви Св. 
Ни ко ле „од ви ја вјер ски жи вот као у дру гим цр ква ма и сла ве сви бла го де ти”. 
Очи то да су се до тог пе ри о да ње на на мје на и ко ри шће ње на не ки на чин 
раз ли ко ва ли од дру гих цр ка ва. По мен ове цр кве на ла зи се и у би скуп ском 
ка та сти ку, гдје се ка же да ће пап ским опро шта јем ка зне екс ко му ни ка ци је 
би ти осло бо ђе ни они ко ји по сје те Цр кву Св. Ни ко ле, по мо ле се и да ју не ки 
при лог.31 

ПРИ ЛОГ

Текст ис пра ве од 4. ја ну а ра 1352. го ди не ко јом се ка пе ли Цр кве Св. Ни-
ко ле у Ко то ру до дје љу је не по крет на имо ви на: 

In Chri sti no mi ne amin. An no ei us dem na ti vi ta tis MCCCLII die IV ja nu a rii. 
Ego Belȝe uxor qu on dam Trip ho nis Buc chia una cum fi li is me is Pa u lo et Zi ve, et 
ego Zi ve pra e dic tus qu am pro cu ra to rio no mi ne fra tris mei Lu cae qu am meo no-
mi ne ha bens ad ha ec spe ti a le man da tum da mus, et con ce di mus pro de u o ti o ne 
Ca pel lae no strae San cti Ni co lai or di nis Fra trum Mi no rum dic tae ec cle si ae do mum 
no stram de he re di ta te que fu it Ra do go sti su per vi as pu bli cas (1) et co ni un cta cum 
do mo fi li o rum Jo an nis. Item si bi da mus do mum que fu it Ni cor (sic!) Au ri fi cis de 
he re di ta te co ni un cta cum do mo uxo ris Ni co lae Pi sca to ris et iux ta do mum olim 
Tho mae Bur go nis. Item da mus dic to or di ni ter ri to ri um no strum qu od fu it Dra-
go nis Bal du i ni de he re di ta te iux ta do mum Mat ha ei Ja cog na, et sub tus do mum 
Bra i a ni de Be lu te que om nia pra e dic ta si bi da mus se cu ra, et sca lum ni a ta cum 
om ni bus per ti nen ti is et pro pri e ta ti bus su is, su per nos, et om nia bo na no stra cum 
ta li con di ti o ne, qu od fra tres dic ti con ven tus te ne an tur om ni die in per pe tu um 
ce le bra re unam mis sam in dic ta ca pel la no stra dum dic to rum fra trum pos si bi li tas 
ad he rit pro ani ma pa tris no stri et ma tris no strae, ac no stro rum de fun cto rum, ad 
ha ec pra e sen ti bus, et con sen ti en ti bus fra tre Mic ha e le Scla vo ni ae pro vin ci a li, fra tre 
Step ha no Gu ar di a no dic ti or di nis cum mul tis ali is fra tri bus con ven tus. Et de hoc 
au tem sunt du ae car tae si mi les. Ac tum Cat ha ri in pra e sen ti am iu ra ti iu di cis Gre go-
rii Ili ae Dra go nis, et (2) au di to ris Pe tri Ni co lai Buc chi ae.

Ego Bart ho lo ma e us An dre ae de Tri bus Ba si li cis de Pa dua Pu bli cus Im pe ri-
a li auc to ri ta te no ta ri us nunc com mu nis Cat ha ri iu ra tus no ta ri us hi is om ni bus 
in ter fui ro ga tus scri be re, scrip si et pu bli ca vi.

Ex li bro il lu stris si mi La u ren tii Sa la mo no rec to ris et pro vi so ris ad kar tas 268 
t. (3)

(Ар хив ХА ЗУ у За гре бу, Збир ка хр ват ско-ла ти нич ких ру ко пи са и ко дек-
са, Me mo rie sul le Boc che di Cat ta ro con cer nen ti il Cul to, I. d 54., св. I. Бро је ви 
у за гра да ма озна ча ва ју стра ни це пре пи са до ку мен та у ру ко пи су, не и са мог 
ру ко пи са).

31 L. Ble ho va Če le bić, Hriš ćan stvo u Bo ki 1200–1500, 254–255. 
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A DO NA TION OF THE FRAN CI SCANS IN KO TOR  
IN THE MID-14TH CEN TURY

SUM MARY: In the mid dle of the 14th cen tury, the Ko tor no ble man Tri po Bu ća, a pro-
mi nent bu si nes sman and di plo mat of Ser bian ru lers, bu ilt a church de di ca ted to St. Nic ho las, 
in ten ded for the mem bers of the Fran ci scan mo na stic or der. The church was lo ca ted bet we en 
to day’s pa la ces of Pi ma and Bi zan ti. In Ja nu ary 1352, his wi fe Bel ča, to get her with her sons 
Pa vle and Dži va, the well-known bu si nes smen of the ti me, do na ted two ho u ses and land to 
that church. The do cu ment that spe aks abo ut that cle arly and pre ci sely sta tes the ori gin of that 
pro perty, as well as the pla ce whe re that pro perty is lo ca ted in Ko tor. In re turn, the Fran ci scans 
we re obli ged to ser ve daily Mass in the cha pel of the church of St. Nic ho las for the so uls of 
Tri po, Bel ča, and ot her de ce a sed. It was a gift pro re me dio ani mae, cha rac te ri stic of the Mid-
dle Ages. The Church of St. Nic ho las, bu ilt by Tri po Bu ća, was han ded over to the Brot her hood 
of Bo ka Ko tor ska Se a men in 1453, as sta ted in the Sta tu te of that brot her hood from 1463. That 
is why it is men ti o ned in the so ur ces as the church of St. Nic ho las the Sa i lor. Ac cor ding to the 
right of pa tro na ge, mem bers of the Bu ća fa mily from Ko tor, in clu ding the de scen dants of the 
sons of Tri po Bu ća, the fo un der of the church, at ten ded the act of gi ving. The con tract on the 
han ding over of the church to the Brot he r hood of Bo ka Ko tor ska Se a men pro vi ded that the re 
co uld be a to tal of fo ur gra ves in the cha pel of that church. This in for ma tion abo ut the num ber 
of gra ve si tes in the church was con fir med by the re sults of ar che o lo gi cal re se arch in the church 
in ter i or. 

KEYWORDS: Church of St. Nic ho las, Fran ci scans, Ko tor, Tri po Bu ća, Bel ča
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СЛО ВЕН СКЕ НО ВИ НЕ О СР БИ МА 1848. ГО ДИ НЕ: 
All ge me i ne Sla wische Ze i tung

СА ЖЕ ТАК: У Бе чу су од ју ла до ок то бра 1848. го ди не, на не мач ком је-
зи ку, из ла зи ле но ви не All ge me i ne Sla wische Ze i tung (Оп ште сло вен ске но ви не), 
ко је је уре ђи вао Чех Хајн рих Те ре бел ски, књи жев ник и лин гви ста. Лист је 
по ли тич ки при па дао ле ви ци, а по во дом на ци о нал но-осло бо ди лач ких по кре-
та у Хаб збур шкој мо нар хи ји 1848. за сту пао је кон цеп ци ју ау стро сла ви зма, 
оп стан ка Мо нар хи је и ње ног пре у ре ђе ња у фе де ра тив ну за јед ни цу рав но прав-
них на ро да. Лист је об ја вљи вао број не на пи се о Ср би ма и Ју жним Сло ве ни ма, о 
ма ђар ској по ли ти ци пре ма сло вен ским на ро ди ма и узро ци ма и то ку срп ско-ма-
ђар ског ра та и о ци ље ви ма Срп ског на род ног по кре та 1848. го ди не. Са ра ђи вао 
је са срп ским и хр ват ским ли сто ви ма и број ним до пи сни ци ма. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: All ge me i ne Sla wische Ze i tung, 1848. го ди на, Сло ве ни, 
ау стро сла ви зам, пре у ре ђе ње Ау стри је, срп ско-ма ђар ски рат

То ком 1848. го ди не из ла зи ле су у Бе чу но ви не All ge me i ne Sla wische Ze-
i tung (Оп ште сло вен ске но ви не). Но ви не су из ла зи ле од 18. ју ла до 21. ок то-
бра 1848. го ди не, три пу та сед мич но, са мо том „Де мо кра ти ја ‒ фе де ра ци ја 
сло бод них на ро да”.1

У увод ни ку пр вог бро ја All ge me i ne Sla wische Ze i tung из не сен је про грам 
ли ста. „Сло вен је мр зео Ау стри ју; он је мо рао да је мр зи”. Ста ра Ау стри ја 
це ди ла је ве ко ви ма гво зде ном ру ком Сло ве ну крв из ср ца. Њен хлад ни, 

1 All ge me i ne Sla wische Ze i tung (Оп ште сло вен ске но ви не) уре ђи вао је Чех Хајн рих Те-
ре бел ски (Jindřich Te re belský, 1818 ‒ За греб, 25. XI 1863), књи жев ник и лин гви ста. По што су 
ок то бра 1848. го ди не All ge me i ne Sla wische Ze i tung пре ста ле да из ла зе, Те ре бел ски је 1849. и 
1850. пи сао у по лу зва нич ним но ви на ма ко је су та да по но во по кре ну те у Оло му цу, где је у 
то вре ме бо ра вио двор ‒ Oe ster re ic hischer Cor re spon dent, а са ра ђи вао је с ра зним ли сто ви ма. 
Пи сао је ра до ве из обла сти лин гви сти ке. Ау тор је књи ге о жи во ту че шког на ци о нал ног ју-
на ка Ја на Жи шке (Con stant von Wur zbach, Bi o grap hisches Le xi kon des Ka i sert hums Oe ster re ich, 
Dre i un dvi er zig ster Theil, Wi en 1881, 287). 
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не ми ло срд ни си стем на сто јао је да му от ме оно што му је нај све ти је ‒ је зик, 
свест о на род но сти, се ћа ња. 

Ца ре вин ско ве ће у Бе чу из гра ди ће но ву, сло бод ну Ау стри ју. По гле ди 
ми ли о на Сло ве на усме ре ни су ка љу ди ма, ко ји ма су по ве ри ли све ту ду жност 
да им да ју отаџ би ну ко ју ће мо ћи чу ва ти и во ле ти. Ца ре вин ско ве ће тре ба 
да из гра ди уста но ве и за ко не ко ји ће шти ти ти сло бо ду и по ста ви ти је из над 
за ко на и уста но ва, ра ди за шти те нео ту ђи вих људ ских пра ва. Ца ре вин ско 
ве ће тре ба да ује ди ни и по ми ри су прот ста вље не на ци о нал не и со ци јал не 
еле мен те ‒ то мо же по сти ћи сло бо дом и де мо кра ти јом. Де мо кра ти ји, ко ја ће 
из гра ди ти сво је уста но ве по ла зе ћи од те ме ља на ци о нал них сло бо да, по све-
ти ће осни ва чи ли ста све сво је сна ге. Исто вре ме но има ју на ме ру да сво јим 
но ви на ма из ми ру ју, ти ме што ће по сре до ва ти. А по сре до ва ће та ко што ће 
ста ње, на ме ре и зах те ве Сло ве на отво ре но пре до чи ти не мач кој и ита ли јан-
ској бра ћи, што ће се бо ри ти про тив угње та ва ња и ве ро лом ства, не по ве ре ња 
и над ме но сти, та ко што ће се бо ри ти за прав ду и пра вед но по сту па ти. 

Као и у Ца ре вин ском ве ћу, та ко је и у штам пи не мач ки је зик био нео п-
ход но сред ство ме ђу соб ног оп ште ња и раз у ме ва ња. Због то га ће лист би ти 
штам пан на не мач ком је зи ку. 

Уред ни штво је при хва ти ло Ма ни фест на ро ди ма Евро пе пр вог Сло вен-
ског кон гре са одр жа ног у Пра гу ју на 1848. и об ја ви ло га на по ча сном ме сту. 
Пра ти ће за се да ња Ца ре вин ског ве ћа и ста ње на родâ о чи јем се по ло жа ју 
рас пра вља. 

По сво јим по ли тич ким ста во ви ма уред ни штво је при па да ло ле ви ци, 
уко ли ко ова при зна је основ на на че ла де мо кра ти је и за ла же се за њих. Де мо-
крат ске уста но ве, као сло бо да, не мо гу по сто ја ти ако се не осла ња ју на истин-
ску сна гу, а то је ро до љу бље и по ште ње гра ђа на. 

Ау стри ја ће по ста ти са ве зна др жа ва, чвр сти са вез сло бод них де мо кра-
ти ја. У до ма ћим по сло ви ма сва ки на род би ће соп стве ни го спо дар, али ће 
за јед нич кој др жа ви усту пи ти оно ли ки део свог су ве ре ни те та, ко ји ће јој би ти 
по тре бан да оста не сна жна и да мо же да за шти ти сва ку од сво јих др жа ва. 

Но ви не ће да ље пра ти ти не срећ но ста ње Сло ве на у Угар ској, а пу ну 
па жњу ће по све ти ти ви те шком уз ле ту Ју жних Сло ве на. Ве ли ки за да так но-
ве Ау стри је је ожи вља ва ње ју жно сло вен ских на ро да, а то не ће би ти ре ше но 
до кле год се од Ја дран ског до Цр ног мо ра не ра ши ри дух на род не сло бо де. 

По ја ву ових но ви на у Бе чу под ста кло је и отва ра ње пи та ња та ко зва ног 
чвр шћег при кљу че ња Не мач кој, ко јем су мно ги Нем ци озбиљ но те жи ли. 
Ипак, уред ни штво ни је кри ло да сма тра да је Не мач ка пре те жно кон зер ва-
тив на и да ће де мо крат ска Ау стри ја схва ти ти свој при род ни, по ли тич ки и 
дипло мат ски по ло жај и при бли жи ти се Фран цу ској. То би био са вез Фран-
цу ске и Ау стри је, про тив Не мач ке и про тив Ру си је, за сло бо ду.

За три ме се ца ко ли ко је из ла зио и у 59 бро је ва, лист је за и ста по све тио 
мно го па жње Ју жним Сло ве ни ма и Ср би ма, као и њи хо вим на сто ја њи ма да 
се из бо ре за на ци о нал на пра ва и гра ђан ске сло бо де. 

Тек сто ви ко је су об ја вљи ва ле All ge me i ne Sla wische Ze i tung би ли су раз-
ли чи тог по ре кла. У ве ли ком бро ју пре у зи ма ни су из бе о град ских Срб ских 
но ви на и из ли ста Der Ser be, ко ји је у Бе о гра ду из ла зио на не мач ком је зи ку, из 
Вест ни ка, ко ји је у Вој во до ви ни из ла зио за вре ме Срп ског на род ног по кре та 
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и из за гре бач ких но ви на Sla ven skog Ju ga и Agra mer Ze i tung-a. Ка ко има и 
на пи са об ја вље них и у All ge me i ne Sla wische Ze i tung и у Der Ser be мо же се 
осно ва но прет по ста ви ти да ни су пре у зи ма ни, јер је то обич но би ва ло и на-
зна че но, не го да су би ли по сла ни и јед ном и дру гом ли сту. Не ки су до пи си 
би ва ли об ја вље ни ра ни је у All ge me i ne Sla wische Ze i tung-у не го у Der Ser be. 
Све то све до чи о те сној ве зи и са рад њи ко ја је по сто ја ла ме ђу сло вен ским 
ли сто ви ма то ком ре во лу ци о нар не 1848. го ди не.

Но ви не су има ле мно го до пи сни ка, те су мно ги на пи си до ла зи ли с лица 
ме ста, што им је да ва ло свој ство дра го це них из во ра о до га ђа ји ма ко ји су се 
зби ва ли.

На пи си су нај че шће пот пи си ва ни ини ци ја ли ма, рет ко пу ним име ном, 
или је са мо на зна че но ода кле се до пи сник ја вља. Ау то ри су ве ро ват но у ве-
ли ком бро ју би ли Ср би и Хр ва ти, што се мо же уста но ви ти по са мој са др жи-
ни на пи са, али и дру ги Сло ве ни, по нај ви ше Че си.

* * *

У пр вом бро ју об ја вљен је Ма ни фест Сло вен ског кон гре са у Пра гу на-
ро ди ма Евро пе.2 На ње го вом по чет ку ис так нут је исто риј ски зна чај кон гре-
са за Евро пу и за Сло ве не. То је пр во у исто ри ји оку пља ње Сло ве на, де ло ва 
јед не ве ли ке по ро ди це на ро да, при ли ка да се по са ве ту ју о за јед нич ким ин-
те ре си ма. 

Ро ман ски и гер ман ски на ро ди обез бе ди ли су ма чем и си лом не са мо 
сво ју сло бо ду и са мо стал ност, не го и сво је го спо да ре ње. Сло вен ски на ро ди 
не те же осва ја њу и вла да њу над дру ги ма, не го сло бо ди за све. Од би ја ју све 
кла сне при ви ле ги је и зах те ва ју пот пу ну јед на кост пред за ко ном, као и јед-
на ку рас по де лу пра ва и ду жно сти. Сло ве ни не ди жу свој глас са мо за сло-
бо ду по је дин ца у др жа ви, као при род но људ ско пра во, исто им је та ко све та 
и на род ност, це ли на ду хов них по тре ба и ин те ре са. 

С об зи ром на Ау стри ју, кон грес зах те ва њен пре о бра жај у кон фе де ра-
ци ју рав но прав них на ро да. Од угар ске вла де тра жи се да што пре уки не све 
на сил не ме ре ко је пред у зи ма про тив сло вен ског ста но ви штва у Угар ској ‒ 
Ср ба, Хр ва та, Сло ва ка и Ру си на и да им што ско ри је обез бе ди у пу ној ме ри 
сва на ци о нал на пра ва ко ја им при па да ју. 

Ма ни фест се за вр ша ва апе лом Евро пи: „Ми, ко ји смо нај мла ђи, али не 
и сла би ји, ја вља мо се по но во на по ли тич кој по зор ни ци Евро пе, пред ла же мо 
да се са зо ве кон грес европ ских на ро да ра ди ре ша ва ња свих ме ђу на род них 
пи та ња; уве ре ни смо да ће се сло бод ни на ро ди лак ше спо ра зу ме ти не го 
пла ће ни ди пло ма ти”.

У сле де ћем бро ју об ја вљен је текст адре се Сло вен ског кон гре са ца ру.3 
Евро па од 1815. ви ше не по сто ји. У са вре ме ним по ли тич ким по кре ти ма Ау стрија 

2 “Proc la ma tion der er sten Sla ven-Ver sam mlung in Prag an die Völker Eu ro pa’s”, All ge me i ne 
Sla wische Ze i tung, No 1, 18. Ju li 1848. У из ра ди тек ста Ма ни фе ста уче ство ва ла су че тво ри ца 
уче сни ка кон гре са, ме ђу ко ји ма и M. Ба ку њин и Ф. Па лац ки. Нај ве ћи део на пи сао је Па лац-
ки (Mi lan Pre log, Sla ven ska re ne san sa 1780. ‒ 1848, Za greb 1924, 379‒381).

3 “Adres se des Sla wen con gres ses zu Prag an den Ka i ser von Oe ster re ich”, All ge me i ne Sla-
wische Ze i tung, No 2, 20. Ju li 1848; “Adres se des Sla wen con gres ses zu Prag an den Ka i ser von 
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је по го ђе на ви ше не го дру ге др жа ве. Са мо цен тра ли зо ва на др жав на власт омо-
гу ћа ва ла је агре га ту раз ли чи тих на ро да да се одр жи као је дин ствен др жав-
ни ор га ни зам. Та кав ве штач ки ор га ни зам мо гао се одр жа ва ти са мо на сил ним 
сред стви ма, по мо ћу би ро крат ске мре же ра за пе те над на ро дом. Раз ви так по-
је ди них на ро да био је не мо гућ у том не при род ном си сте му вла да ви не, би вао 
је по ти снут и су зби јан свим рас по ло жи вим сред стви ма. Ау стри ја је ис ку си ла 
жа ло сне по сле ди це до след ног спро во ђе ња та квог си сте ма, па ће их осе ћа ти 
и по сле ње го вог па да. На ро ди ко ји су би ли раз дво је ни сто је као не при ја те љи 
је дан пре ма дру гом, по ве ре ње и по уз да ње иш че зли су, фи нан си је упро па-
шће не. Ау стриј ски др жав ни са вез све је ла ба ви ји, дру штве ни и гра ђан ски 
од но си уз др ма ни су у сво јим те ме љи ма. 

Бу дућ ност Ау стри је као ве ли ке си ле за ви си од сло бод ног раз вит ка по-
је ди них ње них на ро да, на ро чи то Сло ве на, ко ји су нај ви ше тр пе ли од сру ше-
ног ре жи ма. Рав но прав ност ра зних на ро да би ће за Ау стри ју нај ва жни је сред-
ство да се спа се из ужа сног по жа ра вре ме на, да би из свет ске бу ре иза шла 
об но вље не сна ге и до сто јан ства. Си но ви ве ли ког сло вен ског пле ме на, чи је 
се раз ли чи те гра не ра ду ју жу ђе ној сло бо ди под ца ре вом вла да ви ном, же ле 
то ме да до при не су сво јом мно го пу та до ка за ном сна гом и вер но шћу. 

По том су на ве де не же ље по је ди них сло вен ских на ро да.4 На пр вом ме сту 
по ми њу се Че си, Мо ра вља ни, Га ли ча ни, По ља ци, а по том се оп шир но из ла же 
ста ње Вој не гра ни це, по ло жај гра ни ча ра и из ме не ко је је нео п ход но спро ве сти. 

Што се ти че же ља Ср ба у Угар ској, они тра же да се из вр ше од лу ке њи-
хо ве скуп шти не у Кар лов ци ма и дру го, да се по твр де све од лу ке ко је је 
при вре ме на вла да Срп ске Вој во до ви не у сми слу за кључ ка Кар ло вач ке скуп-
шти не до не ла и ко је ће до не ти. 

О Сло вен ском кон гре су у Пра гу из ве сти ли су ње го ви срп ски уче сни ци 
При вре ме но пра ви тељ ство Вој во до ви не 24. ма ја / 5. ју на 1848. Из ве штај 
пред ста вља из ван ред но жив опис до че ка де пу та та и то ка Кон гре са, оду ше-
вље ње и сло гу ко ја је вла да ла: „Сла вен ска ова скуп шти на сма тра се за до га ђај 
свет ско исто риј ски. Сла вен ски на ро ди, ко ји су [се] ов де са ста ли по ка зу ју, да 
су го то ви у сло ги сви за са мо стал ност сво ју и бо ри ти се. Сви ви де, да ће 
ствар нај по сле на ору жи је до ћи, да с ово раз пра ви, и за то сви ви чу, да се на 
ору жи је спра вља мо. Ми смо ов де на шли рев ност за ствар сла вен ску, а та је за 
ово не ко ли ко да на до нај ве ће га ен ту зи ја зма по тен ци ра та. О Ун гри ји ни ко не 
ми сли, да мо же та ко об ста ти, као што је до са да ста ја ла; сви су уве ре ни, да се 
она раз ко ма да ти мо ра. Наш по сту пак у Кар лов ци сви одо бра ва ју и ра ду ју се”.5 

* * *
Са др жи на ли ста All ge me i ne Sla wische Ze i tung би ла је у пот пу ном скла-

ду са ста во ви ма и за кључ ци ма Сло вен ског кон гре са и ње го вих до ку ме на та. 

Oe ster re ich” (Schluß), All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 3, 22. Ju li 1848. Пе ти ци ја је до жи ве ла 
не ко ли ко ре дак ци ја, али ни је до кра ја за вр ше на и пот пи са на (Mi lan Pre log, nav. de lo, 382). 

4 All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 3, 22. Ju li 1848.
5 Кон гре су су од Ср ба при су ство ва ли Па вле Ста ма то вић, Ни ка нор Гру јић, Јо ван Су-

бо тић и Ђор ђе Сто ја ко вић (Алек сан дар Фо ри шко вић, „Из ве штај де ле га ци је Ср ба из Угар ске 
са Све сло вен ског кон гре са у Пра гу 1848”, Збор ник за дру штве не на у ке Ма ти це срп ске, 51, 
Но ви Сад 1968, 79‒82). 



35

У го то во сва ком бро ју би ло је на пи са, по не кад и не ко ли ко, ма ње или ви ше 
оп шир них, ко ји су се од но си ли и на Ју жне Сло ве не и на Ср бе ‒ о њи хо вом 
на ци о нал ном пи та њу, по ли тич ким ци ље ви ма и ак ци ја ма, о ау стриј ској по ли-
ти ци пре ма ју жно сло вен ским на ро ди ма, о при ли ка ма у Угар ској и по ли ти-
ци ма ђар ске вла де. Број ни су би ли и на пи си о срп ско-ма ђар ским од но си ма 
и о ра ту. Об ја вљи ва ни су и до ку мен ти ‒ пи сма па три јар ха Ра ја чи ћа ко ман-
дан ту Пе тро ва ра дин ске ре ги мен те ге не ра лу Хра бов ском и ба ну Је ла чи ћу. 
Би ло је и на пи са о де лат но сти срп ских ор га на вла сти фор ми ра них то ком 1848. 
го ди не.

Лист је об ја вљи вао и члан ке о до га ђа ји ма у Кне же ви ни Ср би ји, као што 
је би ла Пе тров ска на род на скуп шти на. Ср би ја је сма тра на за узор свим сло-
вен ским на ро ди ма, по што је устан ци ма ус пе ла да се осло бо ди осман ске 
вла да ви не и, што је на ро чи то на гла ша ва но, јер је пр ва од свих сло вен ских 
др жа ва ко ја је има ла устав. 

У пр вом бро ју об ја вљен је чла нак „Те жње Ју жних Сло ве на”.6 У ју жним 
кра је ви ма Евро пе и из над Трач ког по лу о стр ва, пи ше ау тор, жи ви на род чија 
је про шлост слав на и кр ва ва, али не у спе шна, чи ја је са да шњост жа ло сна, а 
и без на де жна. Иа ко су Сло вен ци, Хр ва ти, Ср би и Бу га ри по по ре клу, је зи ку 
и оби ча ји ма је дан на род, не до ста ја ла им је свест о је дин ству, би ли су рас-
цеп ка ни, што је не рет ко био и узрок бра то у би лач ких су ко ба и сла бо сти 
по је ди них др жа ва пре ма спо ља шњем не при ја те љу. За то ни су сте кли зна чај 
у исто ри ји ни ти сна гу да ре ше ве ли ке про бле ме на род ног жи во та. У су сед-
ству не моћ ног ви зан тиј ског цар ства мо гли су Сло ве ни, да им ни је не до ста-
ја ло је дин ство и цен тра ли за ци ја, по ста ти го спо да ри Трач ког по лу о стр ва. 
Срп ски кра ље ви на чи ни ли су ко ра ке у том прав цу, и на ме ре би им ус пе ле, 
да ни су по ро дич ни по тре си и вар вар ска на је зда фа на ти зо ва них ислам ских 
Ази ја ца још до при не ли сло вен ском рас це пу. 

По је ди нач но, на ро ди ни су би ли спо соб ни да се од у пру не при ја те љу. 
Под не при ја тељ ском вла шћу остао је је дан део, фи зич ки и мо рал но сна жан, 
али је пао у ду хов ну ле тар ги ју. Дру ги део био је при си љен да се осло ни на 
ту ђин ску по моћ и та ко из гу био сво ју не за ви сност. 

Ка да су по чет ком ве ка Ср би, без оруж ја, без нов ца, без ослон ца у све-
моћ ним ка би не ти ма за по че ли сво ју осло бо ди лач ку бор бу под Ка ра ђор ђем, 
по ка за ли су ка кву сна гу ду ха и ср ца има сло бо дан на род ка да се бо ри про тив 
роп ства, за оно што му је нај дра го це ни је. Та да је Ју жним Сло ве ни ма осва-
ну ла на да ‒ у Ср би ји ко ја има уну тра шњу са мо стал ност, де мо крат ској Ср-
би ји, по сто ји за че так са мо стал не вој не си ле. И у Хр ват ској се про бу дио 
сло вен ски дух, реч ју и де лом про бу ђе на је у сло вен ству свест о на род ном 
је дин ству.

До шло је вре ме, кон ста ту је ау тор, ка да је Ме тер ни хов по ро бљи вач ки 
гер ма ни за тор ски и ма ђа ри за тор ски си стем већ пао, а дру ги, ја ни чар ски си-
стем тур ских па ша бли жи се кра ју. У том тре нут ку, на ша за јед нич ка свест 

6 A. S. Bro dja nin, “Ten denz der Südsla ven” (Те жње Ју жних Сло ве на), All ge me i ne Sla wische 
Ze i tung, No 1, 18. Ju li 1848; No 2, 20. Ju li 1848. Чла нак је не што ка сни је об ја вљен у ли сту који 
је у то вре ме из ла зио у Бе о гра ду на не мач ком је зи ку ‒ Der Ser be, No 1, 26. Ju li (7. Au gust) 1848; 
Der Ser be, No 3, 9/21. Au gust 1848.
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пу то каз је на ших те жњи. Осе ћа мо се као један на род, на род ко ји има један 
је зик и јед ну, стран ци ма на жа лост не по зна ту, али ле пу, ста ру и но ву бо га ту 
књи жев ност,7 као на род ко ји је ве зан и сна жном ве зом ‒ једном ве ром.8 На-
род ко ји је оја чао, ко ји се, без об зи ра на до са да шњу по ли тич ку рас цеп ка ност, 
од ли ку је је дин стве ном, сна жном же љом за на ци о нал ном сло бо дом, ко ју ће 
из ве сно за до би ти, као што је из ве сно да де мо крат ско на че ло мо ра по бе ди ти 
у Евро пи. Зах те ви ко је по ста вља мо Евро пи су: да нам на те ме љу јед на ко сти, 
сло бо де и брат ства оси гу ра на ци о нал ну са мо стал ност, под чи јим год скип-
тром то бу де би ло, и оста ви нас да бу де мо сло бод ни Сло ве ни. 

Са тог ста но ви шта мо ра ју се по сма тра ти по кре ти Ју жних Сло ве на, да 
би се о њи ма до нео пра ви чан и та чан суд. Сме ли се ме ђу обра зо ва ним Евро-
пља ни ма на ћи ико ко би се усу дио да за ме ри Хр ва ти ма и Ср би ма што не 
же ле Ма ђа ри ма да пре пу сте мо но пол над сло бо дом, и што су спрем ни да 
ра ди је ју нач ки по ги ну, не го да се на ђу у око ви ма ти ран ског по след ни ка Ме-
тер ни хо вог би ро кра ти зма ‒ ма ђар ске оси о но сти!

„Сло бод ни на ро ди и љу ди Евро пе! Оруж је ко је смо до са да по ди за ли 
пре ма ју гу, ни смо окре ну ли пре ма се ве ру, да би смо про кр чи ли пут де спо-
ти зму, ре ак ци ји и ка ма ри ли! Гор ка ис ку ства мно гих ве ко ва, то ком ко јих смо 
бес по моћ но сах ну ли у роп ству, то ком ко јих су на ши ва па ји уза луд од је ки-
ва ли и на за па ду и на ис то ку, те жи на јар ма и те жња за сло бо дом на у чи ли су 
нас да сло бо ду са да мо ра мо за до би ти или хе рој ски за у век иш че зну ти из 
кру га жи вих на ро да. Та че жња за сло бо дом веч но је, нео бо ри во јем ство па-
жње, ко ју ће мо на род ној сло бо ди увек до ка зи ва ти, она је по у зда но зна ме ње 
брат ске љу ба ви, са ко јом ће мо не се бич но при гр ли ти све сло бо до љу би ве и 
не ко ри сто љу би ве на ро де!”

О ОД НО СИ МА МА ЂА РА И СЛО ВЕ НА – СР БА И ХР ВА ТА

Об ја шње ње узрокâ и оце ну сло вен ско-хр ват ског по кре та са др жао је чла нак 
об ја вљен 28. ју ла. Мно ги ли сто ви сма тра ју ју жно сло вен ски по крет за про из вод 
пан сла ви зма и ре во лу ци ју про тив за ко ни те вла сти, а је дан беч ки лист не пре-
ста но се тру ди да Сло ве не при ка же са мо у црној, а Ма ђа ре у белој бо ји.9

Али, тре ба оти ћи ма ло да ље од По жу на, Не жи де ра и Шо про на, па ви-
де ти Ма ђа ре на њи хо вим жу па ниј ским кон гре га ци ја ма, у оп штин ском жи-
во ту, на пу сти, а не са мо у беч ким ка фе и ма, па се уве ри ти ка ко су нео др живе 
све по хва ле ко је им се ода ју, а ни шта ве осу де Хр ва та и Сло ве на. 

Са да шњи не ми ри у Угар ској ни су про у зро ко ва ни ни чим дру гим не го 
ти ме што су Ма ђа ри по ста ви ли се би циљ да осво је и под јар ме це лу зе мљу, 

7 То су кла сич на де ла из XV, XVI и XVII ве ка, пи са на у Ду бров ни ку и Дал ма ци ји. 
8 Тврд ња о је дин стве ној, хри шћан ској, ве ри об ја шња ва се ти ме да Fi li o que ни је та ко 

ве ли ка пре гра да, а на ро ду је углав ном не по зна та. Оно што је ви дљи во, хи је рар хи је, са кра-
мен ти, пра зни ци, у обе ма цр ква ма су јед на ки, и раз ли ку ју се са мо по об ре ду. Што се ти че 
пр вен ства, ау тор сма тра да ће се спо ра зум ла ко по сти ћи „исто риј ским ис тра жи ва њем без 
пред ра су да и ја сним од ре ђи ва њем пој ма цр кве”. 

9 L. Un ver richt, “Zur Würdi gung der sla wisch-kro a tischen Be we gung” (Оце на сло вен ско-
хр ват ског по кре та”, All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 6, 28. Ju li 1848. 
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це лу Угар ску и при дру же не зе мље где жи ве број ни Сло ве ни, Нем ци и Ру-
му ни, ко ји тре ба да на пу сте свој је зик и при хва те ма ђар ски је зик и устав 
за сно ван на по ма ђа ри ва њу. 

Што се је зи ка ти че, већ су Угар ски са бо ри, мо но по ли зо ва ни од ма ђар-
ског плем ства, 1830, 1836, 1840. и 1844. го ди не до не ли за ко не, по доб не да у 
сва кој зе мљи где жи ве број ни на ро ди иза зо ву уста нак. Тим за ко ни ма је из 
упо тре бе ис кљу чен свакије зик из у зев ма ђар ског, не са мо у јав ном, не го и 
у цр кве ном жи во ту. На мет ну ли су их и чи сто не мач ким и сло вен ским ме-
сти ма и при си ли ли их да ма ђар ски је зик уве ду не са мо као на став ни пред мет, 
не го као је зик на ста ве за све пред ме те, уме сто не мач ког и сло вен ског. Чак и 
на оним ску по ви ма где су Нем ци или Сло ве ни ве ћи на, ма ђар ски је зик је ис кљу-
чи ви је зик рас пра вља ња. Та ко они схва та ју слободу,једнакостибратство!

Ма ђар ски је зик ни је сро дан са дру гим свет ским је зи ци ма, ни ти има 
књи жев ност чи је би по зна ва ње би ло нео п ход но за европ ско обра зо ва ње. 
За то се ни јед ном Нем цу или Сло ве ну не мо же за ме ри ти што не же ли да не-
што сво је што је савршено за ме ни не чим несавршеним, што му се још и 
си лом на ме ће. 

Вечна пра ва, ко ја су де ли мич но и забележена, на ко ја су се Нем ци, 
Сло ве ни и Ру му ни мо гли по зва ти, ста вље на су ма ђар ским уста вом ван сна-
ге, по ста ла су не ва же ћа. 

Ако код Ма ђа ра ви ше не по сто је историјска пра ва, он да би мо ра ла да 
се при зна ју природна пра ва. Ако се не ги ра и ово по след ње, мо ра у Угар ској 
за вла да ти правопеснице, што је у не ким обла сти ма већ и за вла да ло, а то ме 
је бу дим пе штан ска вла да до да ла још (из чо веч но сти) и прекисуд. 

Та ко је до шло до то га да се Сла вон ци, Хр ва ти и Ср би подигну. Њих 
пе штан ски ли сто ви до ду ше на зи ва ју одметницима, али они су и да ље вер-
ни по да ни ци свог ца ра. 

Ју жни Сло ве ни се и да ље бо ре у Ита ли ји, же ле да бу ду за сту пље ни у 
Ца ре вин ском ве ћу и под ре ђе ни ау стриј ском ми ни стар ству финансија,рата
итрговине. Са свим је при род но што не же ле да се пот чи не бу дим пе штан ској 
вла ди, ко ја деспотизам про гла ша ва за слободу и га зи њи хо ва све та пра ва! 

Ако ау стриј ско Ца ре вин ско ве ће же ли да бу де на чи сто са на вод ним 
братским рас по ло же њем Ма ђа ра, они би мо гли би ти по зва ни у Ца ре вин ско 
ве ће и узе ти уче шћа у рас пра ви о пи та њи ма ко ја се ти чу Ау стри је као ве
ликеевропскедржаве. Јер, ако Ау стри ја на ме ра ва да оста не великасила 
и учвр сти свој по ло жај у Сред њој Евро пи, он да је ја сно да не мо гу по сто ја ти 
јед но по ред дру гог дваратнаминистарства,дватрговачкаидвамини
старствафинансија. 

* * *

И увод ник 7. бро ја био је по све ћен од но си ма Ма ђа ра, Ср ба и Хр ва та.10 
У са вре ме ној ау стриј ској по ли ти ци, у ле ци ма и ча со пи си ма и у гла ва ма мно-
гих по ли ти ча ра од је ку ју не пре ста но три ре чи: Ма ђа ри, Хр ва ти, Ср би. Сва ко 
о то ме го во ри, пи ше и су ди, али ма ло ко зна, ка ко ства ри за и ста сто је. Исти на 

10 V., „Magyaren. Cro a ten. Ser ben”, All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 7, 20. Ju li 1848. 
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је да је у по след ње вре ме по ста ло ја сни је, ма да је нај ма ње оних ко ји су спо-
соб ни да про су де, ко ја је стра на у пра ву. Ма ђа ри су у Бе чу вр ло по зна ти; то 
су љу ди ко ји во ле да бу ду упа дљи ви, ко ји им по ну ју сво јом гор до шћу и уме-
ју да за бли ста ју сво јом ре чи то шћу. Бо га то ма ђар ско ви со ко плем ство по тро-
ши ло је мно го нов ца у Бе чу и сте кло ти ме глас. Беч ли је сма тра ју Ма ђа ре за 
ве ли ко ду шан пле ме нит на род. Сва ка им част, то ме не тре ба про тив ре чи ти. 

Беч ли је сма тра ју Ма ђа ре и за ли бе ра лан, истин ски сло бо дан на род, за 
на род ко ји за ин те ре се Бе ча, Ау стри је или Не мач ке га ји искре но за ни ма ње. 
То ме се већ мо ра про тив ре чи ти. На род ко ји је про жет иде јом истин ске сло-
бо де, не ће сло бо ду по сма тра ти као мо но пол, сво ју бра ћу ко ја го во ре дру гим 
је зи ком не ће ис кљу чи ти из кру га нај све ти јих људ ских сло бо да, не ће оспо-
ри ти по сто ја ње њи хо вог на ро да, и то баш у тре нут ку ка да се цео свет ра ду је 
осво је ној сло бо ди. 

Ма ђа ри су, стра ху ју ћи да ће из гу би ти сво ју соп стве ну на род ност оти-
шли то ли ко да ле ко, да су, у на сто ја њу да свој ма ли на род уве ћа ју и оја ча ју 
иза бра ли по гре шан и не пра ви чан пут: ма ђар ство зна чи сло бо да, а сло вен ство 
роп ство. Ма ђа ри же ле да го спо да ре, то је не сум њи во; али онај ко же ли да го-
спо да ри мо ра ство ри ти ро бо ве, а ни је дан сло бо дан чо век не по ро бља ва дру ге. 

Зар Беч ли је, Нем ци за и ста ве ру ју да Ма ђа ри пре ма њи ма осе ћа ју ис кре-
не сим па ти је? Ма ђа ри су од пра дав них вре ме на би ли не при ја те љи Не ма ца; 
при бли жи ли су се Нем ци ма са мо због то га што их сма тра ју за не при ја те ље 
Сло ве на, па же ле да их у ту свр ху ис ко ри сте. Ма ђа ри ће би ти при ја те љи 
Гер ма на док не оја ча ју. У том ци љу пру жи ће ру ку сва ком, угу ши ће сва ку 
сло бо ду, са мо да они са ми оста ну сло бод ни и да вла да ју. Ма ђа ри су не ка да 
пру жи ли ру ку Тур ци ма, не при ја те љи ма сва ке ци ви ли за ци је, до ве ли их у 
соп стве ну зе мљу, да би за до во љи ли сво је стран чар ство, сво је стра сти и по-
нос. Они би то по но во учи ни ли да је Кон стан ти но пољ мо ћан као не ка да.

Хр ва ти су скро ман, у па три јар хал ном ду ху од га јен на род, стр пљив и 
на ви као да мно го тр пи. Не га ла ме мно го, али су др жа ви при лич но до бро 
слу жи ли, о че му би ко ман дант Ра дец ки мо гао што шта ре ћи. Ду го смо тра-
жи ли, мо ли ли на ра зним ви со ким ме сти ма, да нам се при зна до сто јан ство 
сло бод ног на ро да.11 На по след њем Угар ском са бо ру Ко шут је из ја вио да под 
угар ском кру ном мо же да по сто ји са мо је дан на род, ма ђар ски. Пи тао је где 
је та Хр ват ска! Јад ни Хр ва ти усу ди ли су се да се су прот ста ве при вре ме ној 
ма ђар ској вла ди. За кљу чи ли су чврст са вез са Ср би ма, ко ји су у до њој Сла-
во ни ји и у Ба на ту по тла че ни и про го ње ни као и Хр ва ти, чак и ви ше. Ува же не 
Беч ли је не по зна ју Хр ва те, мо жда због то га што не тро ше хи ља де по Бе чу. 
Тур ци их до бро по зна ју, јер хи ља де Хр ва та обез бе ђу ју кор дон и чу ва ју и Беч 
и це лу Ау стри ју. 

По зна је те ли Ср бе? Не – од го ва ра ју Беч ли је! Ср би су Сло ве ни, жи ве у 
до њем де лу Сла во ни је, у Сре му, Ба на ту у Бач кој. И у мно гим угар ским жу-
па ни ја ма их има, где су ра су ти. У ста ри ја вре ме на има ли су ба но ве и вој во-
де, из гу би ли су та пра ва, осла бе ли су у тур ским ра то ви ма, а са да их тла че 
Ма ђа ри, као и све Сло ве не. Зрак сло бо де, ко ји је кроз ста ри мрак про си јао 
у Бе чу, ни је ни код Ср ба остао без по сле ди ца. Одр жа ли су скуп шти ну у Кар-

11 Пи са ње у пр вом ли цу по ка зу је да је ау тор тек ста био Хр ват. 
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лов ци ма и иза бра ли се би вој во ду и па три јар ха, што су им омо гу ћа ва ла ста ра 
пра ва. Ма ђа ри су то од мах осу ди ли и по сла ли ко ме са ре. Ср би су се из ја сни-
ли про тив су пре ма ти је Ма ђа ра и тра жи ли при зна ње на ци о нал них пра ва. 
Ма ђа ри су на то од го во ри ли да не при зна ју ни је дан на род осим ма ђар ског. 
Ге не рал Хра бов ски, ма ђар ски слу га, на пао је Кар лов це и ти ме за по чео рат. 
Ср би се бо ре за сво ју сло бо ду и на род ност, сва ки пра ви чан чо век мо ра им 
ода ти пу но при зна ње и са о се ћа ти с њи ма. До са да је њи хо во оруж је би ло 
по бе до но сно. На Дра ви је већ 20.000 хр ват ских гра ни чар ских тру па и оче-
ку је се да ће бан ис пу ни ти реч да ту Ср би ма и по хи та ти им у по моћ. По ди ћи 
ће мо мач за на шу бра ћу и за сво је соп стве но пра во, за бо љу бу дућ ност Ју го-
сло ве на. Бог ће би ти с на ма, по што нас ни су слу ша ли ка да смо мо ли ли, 
он да ће мо си лом пот по мо ћи оно што је на ше веч но, одав но обе ћа но пра во.

У истом бро ју об ја вље на је и крат ка бе ле шка, под на сло вом „Ју го сло-
ве ни”: Ма ђа ри се жа ле на гро фа Ко ло вра та, пу ков ни ка Фер ди нан до ве ху сар-
ске ре ги мен те, ко ји је пред сво јим офи ци ри ма из ри чи то из ја вио да се ни је дан 
ча стан офи цир не би бо рио про тив Ср ба и Или ра, и да он своју ре ги мен ту 
не ће ни ка да по ве сти про тив њих.

* * *

Је ди ни и нај си гур ни ји на чин да се спре че не ми ри у Угар ској и рат из-
ме ђу Ма ђа ра, Ср ба и Хр ва та и по стиг не мир, по ми шље њу ау то ра дру гог 
члан ка, је сле де ћи: Ма ђа ри мо ра ју при зна ти и све ча но об ја ви ти, да од се дам 
на ро да ко ји жи ве у Угар ској, Ма ђа ра, Не ма ца, Ру му на, Сло ва ка, Ру си на, 
Ср ба и Хр ва та, ни је дан не мо же у по ли тич ком по гле ду има ти пред ност пред 
дру ги ма. Ка да се то бу де учи ни ло, тре ба од мах ор га ни зо ва ти скуп шти ну у 
ко јој ће сви ти рав но прав ни на ро ди би ти пред ста вље ни и од лу чи ти ка ко 
же ле да жи ве пре ма са вре ме ним свет ским на че ли ма сло бо де, јед на ко сти и 
брат ства, је дан по ред дру гог, под угар ском кру ном и ау стриј ском ди на сти јом. 

Сва ко дру го ре ше ње су ко ба ко ји је из био ме ђу по ме ну тим на ро ди ма, 
упра во ка да би Ма ђа ри ма и ус пе ло да на ње га оруж јем при си ле Ср бе и Хрва-
те, би ло би крат ко трај но при вла да ју ћем ду ху са вре ме ног до ба.12 

* * *

У члан ку „Деморалисанo Ма ђар ство” ау тор је из ло жио и по ку шао да 
про ту ма чи ма ђар ску по ли тич ку иде о ло ги ју, узро ке и мо ти ве њи хо ве по ли-
ти ке пре ма Ср би ма и по сле ди це та кве по ли ти ке.13 

Из ре ку Fi at iu sti tia aut pe re at mun dus при пи сао је ау тор Ма ти ји Кор ви-
ну, угар ском кра љу. На шта се пак осла ња са да шња ма ђар ска по ли ти ка и 
ка ква је њи хо ва бу дућ ност? Не прав да, а не пра во, те мељ је на ко јем Ма ђа ри 
же ле да гра де сво је ве ли ко цар ство бу дућ но сти. Же ле да га гра де ла жи ма, 
ли це мер јем, из да јом, ти ра ни јом и ра за ра њем. 

12 W. C. K, “Ein Mit tel zur Be i le gung der Un ru hen in Un garn” (Сред ство за из гла ђи ва ње 
не ми ра у Угар ској), All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 8, 1. Au gust 1848.

13 Ei ner aus der Brut der Ser ben, “De mo ra li si er te Magyarent hum” (Је дан из срп ског на ко-
та, Де мо ра ли са но Ма ђар ство), All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 21, 23. Au gust 1848.
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У Евро пи се већ ду же вре ме во ди рат из ме ђу све тла и та ме, за исти ну 
и пра во, рат про тив ла жи и не прав де, рат ти ра ни је са сло бо дом. Та ква се 
бор ба во ди и из ме ђу Ма ђа ра, за ве де них и оп сед ну тим ду хом не прав де и 
ти ра ни је, с јед не, и ја та по тла че них Сло ве на, ко ји се бо ре за пра во и сло бо-
ду с дру ге стра не. Бор ба за по че та на по љу иде ја рас плам са ла се у гра ђан ски 
рат, у ко јем се Ср би, на дах ну ти сво јом слав ном, хе рој ском исто ри јом бо ре, 
за пра во, на род ност и сло бо ду. 

Тај на кот, Ра ци, раз бој ни ци, ка ко га на зи ва ју под му кли, ла жљи ви Ма-
ђа ри, тај пле ме ни ти на род Ср ба, по ди гао се ка да му је пре зри во ба че на ру-
ка ви ца. По ди гли су се као је дан чо век, не са мо они на ста ње ни у жу па ни ја ма 
угар ске до мо ви не ко је су упр ља ле та тар ске хор де, не го и у обла сти ма Ср би-
је, Бо сне, Хер це го ви не и Цр не Го ре, да по ка жу Та та ри ма и иза зи ва чи ма да 
пред кле вет нич ким ла жо ви ма на по љу сто ји ви те шки на род, а не на кот и 
раз бој нич ка бан да, чи је ју на ке не ву ку у бор бу за ко су као ку ка вич ке Ма-
ђа ре, ко ји пу шта ју да се ау стриј ска вој ска бо ри за њих. 

Оку пи ли су се за бор бу про тив ла жи и из дај нич ких кле ве та, у бро ју од 
90.000 љу ди под оруж јем, спрем них да ку ка вич ки та тар ски на кот по бе де 
или под лег ну.14 

Ува жа ва ти са мо се бе и свој на род и не при зна ва ти ни је дан дру ги на род 
сем ма ђар ског, у да на шње вре ме све тла и сло бо де је нај су ма ну ти ји и нај бе-
стид ни ји его и зам, ко јег је са мо па као мо гао из ро ди ти. Сма тра ти пра во и 
сло бо ду за свој мо но пол и ова спа со но сна на че ла чо ве чан ства при сва ја ти 
са мо за се бе, за Mађарство, пре зи ру ћи зах те ве дру гих на ро да, то је, ма да 
на ме ње но дру ги ма, гу би ли ште из гра ђе но са ми ма се би. 

Као што је по свом уста ву при ви ле го ван као ма ђар ски пле мић, та ко 
Ма ђар са да зах те ва при ви ле го ва ни по ло жај, пра ва и сло бо ду са мо за свој, 
ма ђар ски на род, а Ср би ма оста вља из бор из ме ђу оча ја ња и на ци о нал ног 
уни ште ња. Али су се пре ра чу на ли, не по зна ју срп ски на род. На дах нут ду-
хом сво јих слав них пре да ка по ди гао се Ср бин и про тив ста рог ре жи ма и 
пр о тив та тар ства, ма ђар ски на кот иза звао је на бор бу на род ко ји ће му, пре 
или ка сни је, на пла ти ти за слу же ну ка зну.

Ка кве мо гу би ти по сле ди це ако се ова ква не прав да по ста ви у те мељ за 
бу дућ ност? Лаж је би ла и још увек је сред ство ко јим Ма ђа ри прав да ју сво ја 
не де ла. Бе срам но се ла же сву где, у Бе чу у Ау стри ји, и у ино стран ству и код 
ку ће, да би се осно ва ло ве ли ко цар ство, ма ђар ско цар ство, са тан ско цар ство 
угње те них и по ро бље них на ро да под ма ђар ским го спод ством. 

Ко шу тов ско-ма ђар ски по те зи у Бе чу, ка сни је по на ша ње у Угар ској, 
чи та ва ма ђар ска и од Ма ђа ра пла ће на не мач ка штам па, цео си стем про из-
во ђе ња кле ве та и по ру га Ср ба и Хр ва та, срам не ин три ге ко је се сву где пле-
ту ра ди од бра не и учвр шћи ва ња не прав ди оп ште су по зна ти. 

Из да ја је по след ња по сле ди ца тог по сту па ња „пле ме ни тих”, да би се 
учвр сти ли не прав да, бе стид ни его и зам и без ум ни мо но пол над људ ским 
пра ви ма. Из да ли су Ау стри ју, ца ра и кра ља, све пле ме ни те и хра бре Ма ђа ре 

14 По во дом оштрих и по грд них из ра за ко је је упо тре био, ау тор је у на по ме ни дао об-
ја шње ње и оправ да ње: „До кле год ма ђар ска ла жљи ва штам па не пре ста не да бла ти и у 
цр но бо ји дру ге на ро де, има и срп ска штам па пра во, да им су ро ву исти ну не ште ди ми це 
ба ци у ли це”. 
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и из да ју оне на чи јем сна жном, жи вот но све жем пле ме ну бу ја ју као па ра-
зит ска биљ ка. Све ту по ка зу ју да су из да ли ве ћи ну рав но прав не, сна жни је, 
пле ме ни ти је, хра бри је бра ће, бра ће ко ја има ју бо га ти ју бу дућ ност, на чи ји 
ра чун жи ве свој на ду ве ни, раз ме тљи ви жи вот па ра зит ске биљ ке. 

Слав ни и ју нач ни срп ски по крет осу је тио је мрач не пла но ве без над ног, 
де мо ра ли са ног, бо ле сног ма ђар ства, спа сао Ау стри ју, ко јој је ма ђар ски Ју дин 
по љу бац на ме нио про паст или под ре ђе ну уло гу у са ве зу на родâ. По тре сао 
је на ду ве ног, вла сто љу би вог па ра зи та у ко ре ну. Жи ви мо у чвр стом уве ре њу 
да ће се и хра бра бра ћа Хр ва ти на ћи у отво ре ној бор би. 

* * *

„Ср бин и Ма ђар” био је на слов члан ка у ко јем је ау тор, по ла зе ћи од 
исто риј ских и са вре ме них чи ње ни ца, по ку шао да по ка же нео прав да ност и 
штет ност ма ђар ске по ли ти ке оспо ра ва ња по сто ја ња срп ског на ро да. 

Ср би су би ли ти ко ји су пр ви по тре сли моћ но тур ско цар ство и по ка-
за ли све ту но ви пут, пут сло бо де. А те Ср бе на зи ва јед на зло срећ на ма ђар ска 
фрак ци ја вар вар ском хор дом, раз бој нич ком бан дом, по бу ње ни ци ма! На рав но, 
они је су по бу ње ни ци про тив при ви ле го ва них про тив ни ка људ ских пра ва, 
угње та ча на ро да. Ко је од вај ка да био пред зи ђе про до ру ази јат ских вар вар-
ских хор ди? Ср би! 

Ср би су се увек бо ри ли за сво ју сло бо ду и за сло бо ду Евро пе! И њих 
ма ђар ски му дра ци, апо сто ли ла жи, пи ска ра ла и пр чва ри на зи ва ју ре ак ци о-
на ри ма и под ми ће ним ору ђем мрач њач ке стран ке. Срп ска ре ак ци ја упра во 
је ре ак ци ја на вар вар ство вла сто љу би вих мрач ња ка и ак ци ја за при ме ну 
људ ских пра ва, че му те жи но во вре ме. Ср бе ни је ни ко под стре ка вао про тив 
Ма ђа ра. Срп ски на род се сам по ди гао про тив вар вар ства, да би га са вла дао 
и пре ва зи шао. 

Ма ђа ри тре ба да се освр ну на се бе са ме, да спо зна ју но во вре ме и уви де 
да се свет пре по ра ђа. Као ва љан на род мо гу се Ма ђа ри из ми ри ти са дру гим 
ва ља ним на ро дом, спре чи ти оп шту про паст и пу сто ше ње зе мље и за у ста-
ви ти вар вар ски рат до ис тре бље ња. Пла но ви по мам них вла сто љу ба ца не 
мо гу и не ће ни ка да ус пе ти. 

Ср би су по ка за ли на ро ди ма ко ји сте њу под де спот ским при ти ском Ори-
јен та ка ко се хра бро шћу, по жр тво ва њем и из др жљи во шћу мо же из бо ри ти 
за отаџ би ну и осво ји ти сло бо да. Ша ка Ср ба по ка за ла је не са ло ми ви дух кроз 
ду ги низ го ди на, у вре ме на по ле он ских ра то ва уме ли су Ср би да при ву ку 
па жњу европ ског све та, на чи ни ли су пр ву пу ко ти ну у моћ ном тур ском цар-
ству, и сво јим по бе до но сним ма чем до не ли у сво ју до мо ви ну ло во ро ве вен-
це и ма сли но ву гран чи цу. А за сле пље ни Ма ђа ри не же ле да то ме исто риј ском 
на ро ду при зна ју да је на род, пле ме сло вен ског на ро да. 

Ма ђа ри тре ба да по тра же при ја тељ ство, а не не при ја тељ ство Ср ба, да 
спо зна ју вред ност тих раз бој ни ка, тог сло бод ног, пле ме ни тог, хра брог ви-
те шког Ср би на; то би им би ло ко ри сни је, не го да тра же са ве зни ке та мо где 
их не ма. 

По сле по ра за на Ко со ву по љу, Ср би су ју нач ки шти ти ли Ма ђа ре и кра љев-
ски пре сто, ни су пре шли као до бе гли це и ку ка ви це та мо где су већ жи ве ле 
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хи ља де њи хо ве бра ће, не го су би ли по зва ни, као ју на ци, са сво јим сте го ви ма, 
раз ви је ним у бор би про тив тур ског јар ма, са сво јим ма че ви ма, под сво јим 
вој во да ма. До би ли су зе мљу, вој вод ство као на гра ду за сво ја де ла, на то пље-
ну њи хо вом кр вљу, а са да ‒ са да ти Ср би не сме ју да бу ду на род? 

Као што је Ср бин пр ви устао про тив тур ског де спо ти зма, а био, не ће 
ре ћи из дан, али на пу штен од це ле Евро пе, а по том иза шао по бе до но сно из 
бор бе, исто та ко се Ср бин пр ви по ди гао и про тив но вих де спо та и рас те рао 
ду хо ве мра ка; он је већ ду го у по бе до но сној бор би, али је опет, до ду ше не 
из дан, већ на пу штен од Евро пе. 

Али брат, с ко јим је за јед нич ки дао за кле тву, не ће га сва ка ко из да ти. 
Чуд но је, ипак, што тај брат до са да још ни је на ва лио.15 До кле год у Пе шти 
за се да на ци о нал ни са бор, не мо же се ни по ми шља ти на мир у Угар ској. У 
Угар ској мо же би ти са мо Са бор, јер би ина че на ци о нал ни са бор мо гао би ти 
и сло вен ски. 

* * *

Ка да су се од но си из ме ђу дво ра и ма ђар ске вла де про ме ни ли у је сен 
1848. го ди не, по сле по чет ка ору жа ног по хо да ба на Је ла чи ћа на Ма ђар ску, 
пи са ле су All ge me i ne Sla wische Ze i tung о ма ђар ско-сло вен ским од но си ма и 
о мо гу ћим пу те ви ма раз ре ше ња ору жа ног су ко ба из ме ђу Ср ба и Ма ђа ра.16

Tót nem em ber! (Сло вен ни је чо век!), би ло је ге сло ма ђар ске по ли ти ке 
пре ма Сло ве ни ма ко ји су сте ња ли под њи хо вом упра вом. Срам на мак си ма 
ко ја је исме ва ла људ ска пра ва, из ко је су про из ла зи ле све не прав де ко је је 
не срећ ни сло вен ски на род тр пео под њи хо вим не при род ним при ти ском. Оно 
што је у дру гим ау стриј ским обла сти ма био Не мац, то је Сло ве ни ма у Угар-
ској био Ма ђар. Тај мо то вла дао је и у XIX ве ку, пре шао је Ма ђа ри ма у крв 
и на жа лост на шао пу ну при ме ну у по ли тич ком и дру штве ном жи во ту.  

И тај Ма ђар, ко ји је је ди ни у овом ве ку, при са да шњем ду ху вре ме на, 
ци ви ли за ци је и људ ских пра ва за др жао и у ср цу и на је зи ку ту срам ну де-
ви зу, ва жио је и ва жи код Не ма ца за пле ме ни тог, ве ли ко ду шног чо ве ка, 
оду ше вље ног за сло бо ду и ва тре ног де мо кра ту! То је иро ни ја жи во та!

На сту пи ла је епо хал на го ди на 1848, сло бо да је раз ви ла кри ла и за ле пр-
ша ла над Сред њом Евро пом. Сло бо ду, јед на кост и брат ство до че ка ли су сви 
на ро ди ра ши ре них ру ку ‒ Нем ци, Ма ђа ри и Сло ве ни кли ца ли су јој за јед-
нич ки, али је ни су сви раз у ме ли и схва ти ли јед на ко. Ка ко би ари сто кра ти и 
тла чи те љи, на вик ну ти ве ко ви ма на при ви ле ги је, мо гли од јед ном да се од-
рек ну сво је пре вла сти над под јарм ље ним Сло ве ни ма и брат ски их при гр ле?

Сло ве ни су се уза луд но по зи ва ли на људ ска пра ва, на сло бо ду и рав-
но прав ност ко је је цар про гла сио. Ма ђа ри су по сла ли де пу та ци ју ца ру, не да 

15 Ау тор је ми слио на ба на Је ла чи ћа и ње го во окле ва ње да сту пи у рат про тив Ма ђа ра, 
о че му је био скло пљен спо ра зум из ме ђу Ср ба и Хр ва та. 

16 “Die un ga rische De pu ta tion in Wi en” (Угар ска де пу та ци ја у Бе чу); “Oh ne Ser ben ke i ne 
Pa ci fi ka tion” (Без Ср ба не ма ус по ста вља ња ми ра), All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 40, 21. 
Sep tem ber 1848.



43

би од у ста ли од сво јих на сил них ме ра, не го да би до би ли по твр ду. Де пу та-
ци ја ко ју су по том упу ти ли у Ца ре вин ско ве ће, ни је би ла при мље на. Мо ра ло 
је до ћи до про ли ва ња кр ви. 

Ма ђа ри сад има ју две ал тер на ти ве: или ће сло бо да ко ју су за се бе же-
ле ли би ти у ис тој ме ри при зна та и свим на ро ди ма, или ће ићи у су срет из-
ве сној про па сти. 

Чуд но је што се не мач ки де мо кра ти још увек др же пред ра су да, су прот-
но нај ви шем на че лу де мо кра ти је: „Сло бо да је из над на род но сти” и га је пре-
ма сло вен ским те жња ма за сло бо дом ан ти па ти ју пу ну мр жње, углав ном из 
јед ног је ди ног раз ло га, што су Сло ве ни ко ји се бо ре за сло бо ду упра во са мо 
‒ Сло ве ни. То је ве ро ват но и нај ва жни ји раз лог њи хо ве сим па ти је пре ма 
Ма ђа ри ма; они се бо ре са мо про тив Сло ве на, а “Tót nem em ber!” ми сли и 
по не ки Не мац. Хи ља де до ка за о то ме пру жа сва ки но ви дан. 

Још ни је ка сно да се уга си ба кља гра ђан ског ра та и Угар ска кре не ка 
бо љој бу дућ но сти: мо ра ју па сти огра де ко је Сло ве ни ма бра не сло бод но ужи-
ва ње њи хо вих све тих пра ва. Ма ђар мо ра са вла да ти сво ју не под но шљи ву 
охо лост, ко ја по чи ва на тла че њу дру гих на ро да, од ре ћи се сво јих ари сто крат-
ских по гле да и пре ста ти не пре ста но да на кла па о сло бо ди (на рав но са мо о 
својој сло бо ди), а сво ју љу бав пре ма сло бо ди, јед ној, оп штој, не са мо ма ђар-
ској, и по твр ди ти; из свог во ка бу ла ра до бро вољ но из бри са ти срам но “Tót 
nem em ber!”, пре не го што бу де пре цр та но кр ва вим пе ром. Са мо та ко је 
мо гу ће из ми ре ње! 

Што се из ми ре ња ти че, оно без Ср ба ни је мо гућ но. С ко јим пра вом Ма-
ђар же ли да го спо да ри и за по ве да над зе мљом у ко јој жи ве то ли ки на ро ди? 
Хо ће ли се по зва ти на пра во ја чег? Он да је сам се би из ре као пре су ду и из у-
зео се, као сла би ји, из су ве ре ни те та над та ко зва ном ма ђар ском зе мљом. 
За бо ра вља, иа ко је не ко ли ко пу та био по ту чен од Ср ба, да осим оних Ср ба 
ко ји су се јед ним ма њим де лом већ осло бо ди ли ма ђар ског при ти ска, ве ли ки 
део тру па ко је пред во ди бан чи не Ср би и без њих не мо же до ћи до пре стан ка 
рат ног су ко ба. Бан то не мо же учи ни ти без Ср ба, јер га оба ве зу ју и од лу ке 
Хр ват ског са бо ра. Вој на гра ни ца са сто ји се нај ве ћим де лом од Ср ба. Пред 
исто ри јом, пред сво јим ца рем и кра љем, Ср би зах те ва ју прав ду, зах те ва ју да 
им се ко нач но дâ вој вод ство, обе ћа но од угар ских, а не ма ђар ских кра ље ва.

Без Ср ба не мо же до ћи до ми ра, у слу ча ју окле ва ња ода зва ће се по зи ву 
сво је бра ће у срп ским вој ним ло го ри ма и по хи та ти им у по моћ и ма ло и ве-
ли ко, из це ле Гра ни це, из Ита ли је и од сву да где их има. Њи хо ва хра брост је 
не са вла ди ва, по жр тво ва ње без гра нич но, из др жљи вост не ис црп на, јер ау стриј-
ско-угар ски Ср би ни су са ми, сво је крв не срод ни ке и по жр тво ва не по ма га че 
има ју све до Цр не Го ре. Пра вич ност је је ди но што Ср бин зах те ва, пред су дом 
све та и су ди јом ра зу ма. 

О од но си ма Ср ба и Хр ва та

У All ge me i ne Sla wische Ze i tung-у би ло је и на пи са о од но си ма Ср ба и 
Хр ва та, њи хо вом са ве зу и уче шћу у ра ту про тив Ма ђа ра. У до пи су из Бе ча 
по ми ње се пи са ње ли ста Der Ser be о ба ну Је ла чи ћу. Der Ser be је био срп ски 
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лист ко ји је у Бе о гра ду из ла зио на не мач ком је зи ку, са основ ном свр хом да 
европ ску јав ност оба ве сти о пра вом ста њу ства ри, о пра вим раз ло зи ма срп-
ског по кре та про тив Ма ђа ра и ње го вим ци ље ви ма.

Ау тор, пот пи сан као Бро ђа нин, пи ше да је дру ги број Der Ser be пун 
за мер ки ба ну Је ла чи ћу. Бан је кри ти ко ван због то га што му се при ре ђу ју 
број не све ча но сти и пре не го што их је за слу жио. Ње го ва пу то ва ња у Беч и 
Ин сбрук (на двор) не мо гу се сма тра ти за ју нач ка де ла, а пре те ра не по ча сти 
тре ба ло би да чо ве ка уи сти ну уз ви ше ног ка рак те ра пре по вре де и по ни зе, 
по што за свој не срећ ни на род ни је учи нио ни шта. Ау тор члан ка у Der Ser be 
на по ми ње и да је европ ска ари сто кра ти ја про тив ник на род не сло бо де, а бан 
је та ко ђе при пад ник ари сто кра ти је. 

Бро ђа нин је прав дао ба на ‒ у сва кој та квој при ли ци бан је ис ти цао да 
све ча но сти не сма тра за из раз по што ва ња ње му лич но, при хва тао их је као 
при зна ње свом за ла га њу за сло вен ска пра ва. По ред то га, на род ни је у ви шим 
дру штве ним и др жав ним струк ту ра ма имао ни пот по ру ни пред став ни ке; 
ре во лу ци ја 13. мар та у Бе чу и 24. мар та у За гре бу до ве ла је на че ло на ро да 
чо ве ка ко ји је сло бо до у ман, де мо кра та у пра вом сми слу ре чи и при ја тељ 
на ро да, што у све му од го ва ра на род ним же ља ма. Да се Је ла чић ни је већ ра-
ни је, сво јим де ли ма у Гра ни ци и на по ло жа ју ба на до ка зао као ис кре ни за-
ступ ник сло вен ске сло бо де, мо гло би се по сум ња ти да је у до слу ху са ка ма-
ри лом, са за кле тим ари сто кра ти ма и у са ве зу са Вин ди шгре цом. 

Ба но во окле ва ње нео бја шњи во је, али ни је раз лог да се он сум њи чи. 
Извесноје,дасеморапредузетиофанзивапротивултрамађарства. За 
то има још до ста вре ме на. Још ни је про шао нај по вољ ни ји тре ну так, ма да он 
не ће још ду го тра ја ти. Ср би се још до бро др же, а бан не ма до вољ но нов ца да 
се брзо опре ми. Ра дец ки се не ће још ду го вра ти ти из Ита ли је, па не тре ба 
уза луд но ра чу на ти на ње го ве гра ни чар ске тру пе. То су чи ње ни це ко је об ја-
шња ва ју ба но во окле ва ње, а да се и не по ми њу не ке дру ге. 

Пи са ње Der Ser be о ба но вој ко ле бљи во сти би ло је по др жа но у јед ном 
до пи су из Бро да. „Бан гу би вре ме”, пи ше до пи сник, „и не мо гу а да се не 
са гла сим са пи са њем Der Ser be. Оду ше вље ње, ко је је ов де би ло ве ли ко, по-
че ло је да је ња ва, по што ни је ни чим по но во би ло под стак ну то. Про шле 
не де ље је Брод ска ре ги мен та јавноиписмено од ре кла по слу шност Хра бов-
ском, ко ји је за ви сан од ма ђар ске вла де, а ве ро ват но ће Гра ди шћан ска ре ги-
мен та учи ни ти то исто”.17 

 Из бе о град ских Срб ских но ви на би ла је пре не та вест да је па три јарх 
пи сао ба ну Је ла чи ћу и по звао га да се ка те го рич но из ја сни: да ли за и ста же-
ли да за јед но са Ср би ма деј ству је про тив Ма ђа ра, и ако же ли, не ка им од мах 
по ша ље по моћ и сам на пад не Ма ђа ре. У су прот ном слу ча ју пре ста ће са вез 
из ме ђу Ср ба и Хр ва та и Ср би ће учи ни ти оно што бу ду др жа ли да је упут но. 
Он да ће се ви де ти ка кав је чо век Је ла чић и да ли је оправ да но по ве ре ње које 
је до са да ужи вао у на ро ду.18 

17 All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 25, 30. Au gust 1848. 
18 All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 23, 26. Au gust 1848. 
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Рат са Ма ђа ри ма

Ору жа ни су ко би из ме ђу Ср ба и Ма ђа ра тра ја ли су за све вре ме из ла-
же ња All ge me i ne Sla wische Ze i tung-а, па је лист об ја вио мно го раз ли чи тих 
на пи са о ра ту. По чев од све стра ног раз ма тра ња по ли тич ких раз ло га ко ји су 
до ве ли до ра та, ње го вих уче сни ка, ци ље ва и мо гу ћих ис хо да и на чи на во-
ђе ња ра та, пи са ло се и о ве ли ким бит ка ма и о сит ни јим чар ка ма, о вој ним 
ло го ри ма, о број ном ста њу срп ске вој ске и ње ном са ста ву, о срп ским до бро-
вољ ци ма и њи хо вом во ђи Сте ва ну Кни ћа ни ну. 

У бро ју 4 об ја вљен је до пис о ста њу у ко јем се на ла зио Но ви Сад, али 
и пр ви из ве шта ји о рат ним зби ва њи ма у Вој во до ви ни.19 Ору жа ни су ко би 
поче ли су ју на ме се ца, по што је ге не рал Хра бов ски, за по вед ник Пе тро ва ра-
дин ске ре ги мен те на ре дио на пад на Кар лов це, 12. ју на. 

Срп ска вој ска ор га ни зо ва на је у не ко ли ко вој них ло го ра: ло гор код Али-
бу на ра, код Пер ле за, ко јим ко ман ду је Дра ку лић, ло гор код Јар ка под ко ман-
дом Сур дуч ког, код Кар ло ва ца, код Ву ко ва ра и код Сен то ма ша, све га око 
40.000 људи.

Пр ва ве ли ка по бе да срп ске вој ске би ла је у би ци код Сен то ма ша. Сен то-
маш је био кључ за Ја рак и Шај ка шки ба та љон. Ако се он бу де одр жао, свим 
не при ја тељ ским на па ди ма мо ћи ће би ти пру жен сна жан от пор. Да би се 
одр жао Сен то маш, мо ра ла се одр жа ти и Ту ри ја, ме сто ко је ле жи на ка на лу 
уда ље ном по ла са та пре ма Ти си. 

Бит ка код Сен то ма ша по че ла је 14. ју ла око 5 са ти ују тру. На ло гор су 
ју ри ша ле три ма ђар ске фор ма ци је, у бро ју од око 20.000 љу ди, гар да, пе ша-
ди ја и ху са ри. Пр во је по че ла то пов ска паљ ба, а по том на пад пе ша ди је. Бор ба 
је тра ја ла до по ла де сет. Нај ве ћи гу би так на не ли су не при ја те љу шај ка ши, 
ко ји су до шли у по моћ, њих 400. Не при ја тељ ска стра на из гу би ла је 230 пе ша-
ди на ца и без број гар ди ста. За пле ње на су два то па и че тр на ест ко ла му ни-
ци је. Од Ср ба ни је стра дао ни је дан је ди ни чо век. То је чи ста исти на, пи ше 
до пи сник, јер је ло гор био вр ло до бро оп шан чен. 

Истог да на по се тио је па три јарх ло гор у Пер ле зу, да би бор ци ма дао 
бла го слов. У три са та ују тру сле де ћег да на чуо се пр ви то пов ски пло тун у 
Но вом Са ду, а већ уве че је сти гла вест да су на ши, под Дра ку ли ћем по зва ни 
у Беч ке рек, по сле упор не бор бе обе ју стра на ко ја је та мо во ђе на. Пр ва срп ска 
бом ба за па ли ла је се ди ште жу па ни је, али је нај ви ше стра дао ма ђар ски део 
гра да. При ча се да су беч ке реч ки Ср би хте ли од мах да се пре да ју, али пу ков-
ник Киш са сво јим ху са ри ма ни је до пу стио, ма да је ка сни је био на то при-
си љен. Не што ка сни је, об ја вље на је вест да је пу ков ник Дра ку лић из ло го ра 
у Пер ле зу оба ве стио Глав ни од бор да ће са ја ким сна га ма оп се сти Ве ли ки 
Беч ке рек. Уко ли ко се не пре да, осво ји ће га на ју риш.20 

* * *
Сен то маш, на зван по сле пр ве ве ли ке срп ске по бе де Ср бо бран, био је 

вр ло ва жна тач ка за опе ра ци је срп ске вој ске, тач ка од ко је је го то во за ви сио 

19 All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 4, 25. Ju li 1848. 
20 All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 23, 26. Au gust 1848. 
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успех це лог ра та.21 Из тог раз ло га Ма ђа ри су ви ше пу та на па да ли Сен то маш, 
по ку ша ва ју ћи да га осво је. Но ви на пад на Сен то маш и Ту ри ју пред у зе ла је 
ма ђар ска вој ска 19. ав гу ста, с на ме ром да их за у зме по сва ку це ну. Опис те 
бит ке код Сен то ма ша об ја ви ле су All ge me i ne Sla wische Ze i tung 8. сеп тем бра.22 
На пад је за по чео ра но ују тру 19. ав гу ста, са не сра змер но ја чом ма ђар ском 
вој ском, ко ја је по зва нич ним из ве шта ји ма бро ја ла 40.000 љу ди и има ла 40 
то по ва. Сен то маш је бра ни ло 2.000 љу ди са 12 то по ва, а Ту ри ју са мо 1.000 
бо ра ца са 4 то па, али та ко хра брих и сна жних, да чак ни ста ри Ка ра ђор ђе ви 
рат ни ци, ко јих је та мо би ла не ко ли ци на, ни су до жи ве ли та ко же сто ку бит-
ку. Бит ка је тра ја ла не пре кид но пу них је да на ест са ти. По сле ду го вре ме на, 
гра ни ча ри су се по но во бо ри ли за свој на род и за сво ја соп стве на ог њи шта. 

Са пе тро ва ра дин ске стра не, из Си ри га про дро је не при ја тељ са 10.000 
љу ди и 12 то по ва, под ко ман дом ге не ра ла Хра бов ског. На пад је за по чео бомба-
ма и гра на та ма, од ко јих је јед на по го ди ла цр кву. На гру до бра ну је ар ти ље ри-
јом ко ман до вао по руч ник Ма рин ко вић и, по сле бит ке ко ја је тра ја ла три и по 
са та, на те рао је у бек ство не при ја те ља, чи ји је нај ма њи топ био 12-фун таш. 
Ме ђу тим, не при ја тељ се бр зо при брао и све сво је сна ге усме рио на срп ске гру-
до бра не код Вр ба са ‒ 6.000 љу ди и три то па. Же сто ка бит ка тра ја ла је до 2 
са та по сле под не. Не при ја те љи су очај нич ки ју ри ша ли осам пу та, али су би-
ва ли увек по ти сну ти. Ко нач но им је ус пе ло да про дру у ша нац на ле вом кри-
лу, али су су зби је ни ба јо не ти ма гра ни ча ра, ја та га ни ма хра брих Ср би ја на ца и 
ко са ма ва ља них Сен то ма ша на. Ту сво ју сме лост ску по су пла ти ли. Са мо ис под 
шан ца оста ло их је ви ше од сто ти не, ни су има ли вре ме на ни да их од не су. Са 
жа ље њем мо ра да се при ме ти да су упра во те жр тве би ли бра ћа Сло ва ци, ко-
је су Ма ђа ри си лом на те ра ли у бор бу. Али, да ће Бог, осве сти ће се Сло ва ци, 
па ће њи хо ва сна жна ми ши ца би ти упо тре бље на про тив не при ја те ља. 

У том шан цу бра ни ли су се гра ни ча ри хра бро, са 5 то по ва. Ко ман до вао 
им је до кра ја бит ке лич но вр хов ни вожд и ју нак Стра ти ми ро вић и сво јим 
при су ством пре о бра зио на ше рат ни ке у ла во ве. Од ли ко ва ли су се и ма јор 
Пе тар Би га, тоб џи ја Но вак, лајт нант До ба но вач ки и ка пе тан Бо снић. Сво јом 
сме ло шћу и не у стра ши во шћу пру жа ли су при мер свим оста лим рат ни ци ма! 
Сла ва њи хо вим име ни ма! 

И од стра не Фе ке ти ћа на пао је не при ја тељ на мост са не ко ли ко хи ља да 
љу ди и 6 то по ва, али је био од ба чен. И са че твр те стра не, пре ма та ко зва ном 
ср би јан ском шан цу би ло је не ко ли ко хи ља да не при ја те ља, са на ме ром да 
по сле евен ту ал не по бе де пот пу но уни ште срп ску вој ску.

Та бит ка за слу жу је да бу де за веч ност за бе ле же на у срп ским ана ли ма 
као спо мен и при мер за по том ке. 

Као епи лог, по ме ну ће са мо још не што: ка да је је дан не при ја тељ ски 
офи цир при ли ком ју ри ша пр ви про дро у ша нац и угле дао гра ни ча ре, по ви-
као је сво јим вој ни ци ма: „На траг, бра ћо! Из гу бље ни смо, ово су пра ви гра-
ни ча ри, они ни кад не уз ми чу!

21 Сиг фрид Ка пер, нав. де ло, 163‒171.
22 All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 31, 8 Sep tem ber 1848. Исти на пис об ја вљен је и у 

ли сту Der Ser be ко ји је из ла зио у Бе о гра ду на не мач ком је зи ку 28. ав гу ста, па је ве ро ват но 
ода тле и пре у зет, ма да о то ме не ма на зна ке. 
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До пи сник из Пе ште ја вио је 22. ав гу ста о из ве шта ју о би ци код Сен то-
ма ша и Рим ских шан че ва и о ста њу на фрон ту, ко ји је кра љев ски ко ме сар 
Сент ки ра љи под нео и о че му се рас пра вља ло на сед ни ци ма ђар ске вла де. 
Ма ђа ри су са 40.000 љу ди пред у зе ли на пад на Сен то маш и Рим ске шан че ве, 
али су би ли од би је ни три пу та, са ве ли ким гу би ци ма. Три ма ђар ске ком па-
ни је са не ко ли ко то по ва иш че зле су, не зна се ку да. Ср би су на вод но ве што 
из гра ди ли шан че ве и по ста ви ли ми не, па су на ма ми ли не при ја те ље, не ло-
јал не ца ру, уто пи ли их или ди гли у ва здух. На сед ни ци ма ђар ске вла де, 
ко ја је тра ја ла до два са та, ми ни стри и по сла ни ци ско ро су се по кла ли. Би ла 
је при сут на ма са љу ди. Нај ва жни ја од лу ка би ла је да се на ре ди оп шта мо-
би ли за ци ја. Прет ход ног да на ми ни стар вој ни дао је остав ку, али је био при-
мо ран да је опо зо ве. О Хр ва ти ма се не чу је ни шта ви ше, до да су пре шли 
Дра ву и да се при бли жа ва ју Пе шти. Ср би су уз по моћ Ру му на за у зе ли и 
Лу гош, Ка ран се беш, Бе лу Цр кву и Вр шац. У угар ској вој сци вла да не сло га 
и не по слу шност. Беч ли је у Пе шти не сме ју ни да се по ка жу у јав но сти, јер 
их стра шно псу ју и пре те им: гла сно го во ре да ће се по ми ри ти са Хр ва ти ма 
и Ср би ма, а он да те шко Беч ли ја ма и Ау стри јан ци ма.23 

О би ци код Сен то ма ша об ја вљен је и до пис из Пе ште од 24. ав гу ста.24 
По раз код Сен то ма ша, пи ше до пи сник, био је, по по у зда ним али на мер но у 
тај но сти др жа ним из ве шта ји ма, још те жи не го што се у Пе шти ве ру је и него 
што је са оп ште но. Чу ве ни пе штан ски до бро вољ ци раз бе жа ли су се и, као 
што се го во ри, об ја сни ли да не же ле да се бо ре под ге не ра лом Бех тол дом и 
да ће ра ди је ићи ку ћи. Уоп ште узев, суб ор ди на ци ја је у ма ђар ском ло го ру 
ста ја ла на кли ма вим но га ма, сло бод ни Ма ђа ри ни су мо гли да се при вик ну 
на стро ги вој нич ки запт и ди сци пли ну. Ме ђу тим, ни вој не вла сти ни су обез-
бе ди ле на го ми ла ном људ ству од го ва ра ју ће при пре ме и из др жа ва ње, па су 
и нај рев но сни ји би ли обес хра бре ни оску ди цом и бо ле сти ма.

Рат је сву где про из вео не ми нов не по сле ди це, што се по ка за ло и у рас-
по ло же њу ста нов ни штва. Пе штан ске но ви не су у до пи су из Вр шца 18. ав гу-
ста об ја ви ле да се не тре ба чу ди ти што обич ни се ља ци, али и при пад ни ци 
ви ших кла са ко ји зре ли је ра су ђу ју, не одо бра ва ју др жав ну по ли ти ку. Обични 
љу ди све че шће го во ре: „Ка да би бар Ср би јан ци по бе ди ли!” До пи сник твр-
ди да се ова кви ста во ви об ја шња ва ју енорм ним по ра стом це не со ли, чу де ћи 
се и сам том по дат ку. При вре да је у це ли ни тр пе ла због ра та, и основ на, 
по љо при вред на де лат ност, али и за нат ство и тр го ви на.25 

По ред ви ше ма њих по ку ша ја да се Сен то маш осво ји, тре ћи ве ли ки на-
пад на Сен то маш пред у зет је 21. сеп тем бра под ко ман дом ми ни стра вој-
ног Ме са ро ша. Иа ко не сра зме но број ни ја, ма ђар ска вој ска пре тр пе ла је 
по сле ду ге и кр ва ве бит ке по раз и по ву кла се, а ми ни стар Ме са рош се је два 
спа сао.26

23 All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 22, 25. Au gust 1848.
24 All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 24, 29. Au gust 1848.
25 All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 24, 29. Au gust 1848.
26 All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 50, 5. Oc to ber 1848. All ge me i ne Sla wische Ze i tung 

на во ди да су ма ђар ске сна ге бро ја ле 50.000, а по С. Ка пе ру би ло их је 25.000 (С. Ка пер, нав. 
де ло, 199‒200). 
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* * *

По дат ке о број но сти ју жно сло вен ских сна га ко је се бо ре про тив Ма ђа-
ра на вео је до пи сник „Са Са ве”. Твр ди да број ке по ти чу из ау тен тич них и 
не при страст них из во ра и да су по да ци „при лич но тач ни”. Да се о то ме по-
дроб но оба ве сти под ста кло га је пи са ње Беч ких но ви на, где је уз по дат ке пре-
у зе те из Ко шу то вих ма ђар ских но ви на ста ја ла при мед ба – ко ли ке мо ра да су 
уи сти ну ју жно сло вен ске сна ге, ка да их је не при ја тељ та ко ви со ко про це нио. 

 На ве де ни су број и струк ту ра по са да по је ди них вој них ло го ра у Хрват-
ској гра ни ци и у Вој во до ви ни. У Хр ват ској гра ни ци дуж Дра ве и у По же ги 
има 18.000 гра ни ча ра, 7.000 при пад ни ка на ци о нал не гар де и до бро во ља ца 
и 6.176 на о ру жа них љу ди. У срп ским ло го ри ма ‒ Кар лов ци ма, Че ре ви ћу, 
Сен то ма шу, Ме лен ци ма, Јар ку, Пер ле зу, Си ри гу, Де ли бла ту, Пан че ву, Зе му ну 
и Ми тро ви ци оку пље ни су гра ни ча ри, Ср би јан ци, до бро вољ ци. У Пан че ву 
је ме ђу бор ци ма и 300 „срп ских Ци га на”. Укљу чу ју ћи број ке о хр ват ским 
ло го ри ма, на о ру жа них љу ди би ло је 88.631. Ко шут и ње го ве при ста ше не-
ги ра ју по сто ја ње срп ског на ро да и на зи ва ју га фај том.27 Ка ква је то па сми на, 
пи та се до пи сник, ко ја има 88.631 бор бе ног, на о ру жа ног чо ве ка? Осим то га, 
оно што је вр ло ва жно за ту фај ту је то што је уз њу цео Шај ка шки ба та љон, 
што зна чи реч на рат на фло ти ла са 157 то по ва.28 

Ис цр пан опис Шај ка шког ба та љо на, ње го ве исто ри је, те ри то ри је ко ју 
за у зи ма, са ста ва људ ства, на ци о нал ног и вер ског, ка те го ри ја вој не по са де 
ба та љо на, бро ја и вр сте пло ви ла и на о ру жа ња, са др жао је чла нак об ја вљен 
1. сеп тем бра. Шај ка ши су уста ли про тив ма ђар ске вла де, и за јед но са Ср би-
јан ци ма ко ји су им се при кљу чи ли има ли 8.000 љу ди ко ји се чвр сто др же 
иза Рим ских шан че ва.29 

* * *

Кра так, али пот пун пре глед си ту а ци је у Ба на ту пру жио је до пис 17. 
ав гу ста. Ста ње се озбиљ но за му ти ло. Ср би и гра ни ча ри кон цен три шу се на 
свим ва жним тач ка ма. У јед ном се лу Илир ско-ба нат ске ре ги мен те из ме ђу 
Бе ле Цр кве и Вр шца по диг ну та је 15. ав гу ста ма са ма ђар ских до мо бра на на 
та мо уло го ре не Ср бе. Пре тр пе ли су ве ли ки гу би так, а на ма ло ду шност тих 
љу ди ука зу је чи ње ни ца да је њих 1.500 уте кло од 46 Ср ба. 

До са да је Ру мун ско-ба нат ска ре ги мен та би ла сло бод на од би ло ка квог 
срп ског по кре та. Али 15. ују тру пре шло је од Ду на ва кроз пла ни ну око 150 
Ср ба, а ком па ни ја ко ја је би ла спрем на да на пад не Ср бе од мах им је ис по-
ру чи ла оруж је и му ни ци ју и пре да ла се. Ка да је убр зо по сле то га дру га 
ком па ни ја по ве де на у на пад про тив Ср ба, от ка за ла је по слу шност, за ро би ла 
свог ка пе та на и по бра ти ми ла се са Ср би ма. Уз вр ло сум њив дух ру мун ских 

27 Faj ta (мађ.) ‒ вр ста, сор та, ра са, фе ла, па сми на. 
28 W. Z, “Von der Sa we”, All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 17, 17. Au gust 1848. Ма да се 

го во ри о ау тен тич ним из во ри ма, они ни су на ве де ни и број из гле да пре те ран. По да ци којe 
на во де исто ри ча ри кре ће се око 23.000 (Сиг фрид Ка пер, нав. де ло, 115‒121; Ва си ли је Ђ. 
Кре стић, нав. де ло, 184). 

29 “Ča i ki sten-Dis trict und die römischen Schan zen”, All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 26, 
1. Sep tem ber 1848. 
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ре ги мен ти, мо же се оправ да но оче ки ва ти да се и оне убр зо ма сов но при дру-
же срп ском устан ку, па би та ко био до вр шен ве ли ки ла нац ко ји се у Ју жној 
Угар ској за те же про тив Угар ске од Мо ри ша до Дра ве.30 

У ве сти ма из Зе му на об ја вље но је да су се ри мо ка то ли ци из Го лу би на ца 
и Слан ка ме на, као и Ар на у ти из Хрт ко ва ца и Ни ки на ца при дру жи ли срп ској 
вој сци. Упу ће ни су у Ти тел, да би оту да пре шли у Беч ке рек и Ки кин ду. 

Ге не рал Хра бов ски је сме њен, ти хо се по ву као, а исто та ко ти хо при спео 
је у Пе тро ва ра дин но ви ко ман дант, ге не рал Бла го је вић. У гар ни зо ну бе сни 
гро зни ца, мно ги су обо ле ли, али се не уми ре; ме ђу тим про ши ри ла се и ко-
ле ра, за два да на раз бо ле ла су се ше сто ри ца, а дво ји ца умр ла.31 

Из кар ло вач ког ло го ра сти гле су 22. сеп тем бра две ва жне ве сти. Бан 
Је ла чић, у чи је на ме ре су Ср би већ по че ли да сум ња ју, за ме ра ју ћи му због 
ње го вог окле ва ња, пре шао је Дра ву и Му ру. Дру га вест је об ра до ва ла и 
охра бри ла Ср бе ‒ њи хов иза бра ни вој во да ге не рал-ма јор Сте ван Шу пљи кац 
на пу стио је Ита ли ју и до ла зи да се ста ви на че ло свог на ро да.32 

* * *

Те шко ста ње срп ског на ро да у Вој во до ви ни и стал не бор бе ко је су во-
ђе не са не сра змер но број ни јим не при ја те љем под сти ца ло је Ср бе у свим 
кра је ви ма да по хр ле у по моћ. И вла ди ка Пе тар II Пе тро вић Ње гош био је 
спре ман да по ну ди по моћ, и о то ме су All ge me i ne Sla wische Ze i tung пре не ле 
ве сти из хр ват ских но ви на.33

Не срећ ни по ло жај срп ске бра ће у Ба на ту и њи хов уста нак про тив не-
при род ног тла че ња и ма ђа р ски на па ди ду бо ко су дир ну ли и епи ско па Цр не 
Го ре, па је оба ве стио Глав ни од бор срп ске Вој во до ви не да је спре ман, ако 
бу де за и ста по треб но, да по ша ље у по моћ што ве ћи број сво јих хра брих 
гор шта ка. Вр ше не су и при пре ме, али је пре ла зак био оте жан, та ко да то 
то га ни је до шло. У Срп ском по кре ту уче ство вао је ма ли број Цр но го ра ца, 
углав ном оних ко ји су се у то вре ме на се ли ли у Шу ма ди ји, па су, за јед но са 
до бро вољ ци ма из Кне же ви не Ср би је пре шли у Вој во до ви ну. 

Још јед на вест о же љи вла ди ке Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша да по ша ље 
гру пу Цр но го ра ца у по моћ Хр ва ти ма и Ср би ма у бор би са Ма ђа ри ма об ја-
вље на је у All ge me i ne Sla wische Ze i tung-у ок то бра 1848. Вла ди ка је на ме ра вао 
да по ша ље не ко ли ко сто ти на Цр но го ра ца хр ват ској бра ћи у по моћ, али је 
то из о ста ло услед не до стат ка бро до ва. Ипак ће ови сло бод ни си но ви по ку-
ша ва ти да ис ко ри сте пр ву при ли ку да оду до Ри је ке, а ода тле да по хи та ју на 
бој но по ље, у бор бу за сло бо ду њи хо ве срп ске и хр ват ске бра ће.34

30 All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 23, 26. Au gust 1848.
31 All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 41, 22. Sep tem ber 1848.
32 All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 48, 3. Oc to ber 1848.
33 All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 24, 29. Au gust 1848. Пре не се ни на пис би ло је пи смо 

Ми ло ра да Ме да ко ви ћа Sla ven skom ju gu у За гре бу, об ја вље но 17. ав гу ста 1848. (Љу бо мир 
Дур ко вић-Јак шић, „Ње го ше ва др жа ва и Вој во ди на 1848‒1849”, Гла сник Срп ске пра во славне 
цр кве, бр. 9–12, 1. де цем бра (18. нов) 1948, год. XXIX, 133). 

34 All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 54, 12. Oc to ber 1848. И овај до пис је пот пи сао Ме-
да ко вић. 
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* * *

Осим са мих опи са би та ка ко је су во ђе не, у ве зи са број ним ста њем, 
опре мом и струк ту ром вој ски ко је су у њи ма уче ство ва ле и њи хо вим стра-
те шким еле мен ти ма, би ло је у ли сту и мно го опи са на чи на на ко ји је рат 
во ђен, зло чи на ко ји су би ли по чи ње ни над не на о ру жа ним, ци вил ним ста-
нов ни штвом, скр на вље ња хра мо ва, пљач ки и раз бој ни шта ва. 

О ста њу на ра ти шту об ја вљен је зва нич ни из ве штај Глав ног од бо ра.35 
Сви ма је по зна то да се во ди рат из ме ђу Ср ба и Ма ђа ра, да се на рат ном по-
при шту про ли ва крв, а сим па ти је при па да ју јед ној или дру гој стра ни. Оно 
што је не сум њи во ма ње по зна то је то ка ко се во ди овај рат, ка кав је ње гов 
ка рак тер, ка ко се ко ја стра на у ње му по на ша, јер не ма ау тен тич них из ве-
шта ја. Ме ђу тим, сва ко ко у се би има ишта људ ско, ко је спо со бан да по ште-
но раз ми шља и осе ћа, ве ро ват но ће се згро зи ти ка да чу је ка ко Ма ђа ри у 
бор би про тив Ср ба бе сти јал но по сту па ју и чи не та ква зло чин ства, ко ја би 
са мо нај су ро ви ји вар ва ри мо гли по чи ни ти и за ко ја се у Евро пи ни је чу ло 
још од сред њег ве ка. 

По ме ну ће се са мо не ка од тих зло де ла, да би свет из то га мо гао да за-
кљу чи и про су ди ка кав је рат ко ји Ма ђа ри во де, са крај њим ци љем да ис тре-
бе Ср бе. 

Опи сан је на пад на Фу тог, скр на вље ње и уни ште ње цр кве, уни ште ње 
и га же ње ико на и цр кве них утва ри, ма са кри ра ње ста нов ни штва у Бе чеј ском 
и Ки кинд ском ди стрик ту, где су све ште ни ци нај че шће би ли жр тве, беш ча-
шће ње же на и де во ја ка, осле пљи ва ње де це. 

О све му то ме по сто је зва нич ни из ве шта ји ди стри ка та упу ће ни Глав ном 
од бо ру у Кар лов ци ма и ве ро до стој ни до ку мен ти. То све ни су чи ни ли са мо 
ма ђар ски ста нов ни ци, не го и ре гу лар на ма ђар ска вој ска. То по ка зу је да ма-
ђар ска вла да не са мо да одо бра ва ова кве по ступ ке, не го их спро во ди на мер но 
и план ски. Из то га је ја сно ви дљи во да се Ср би у том ра ту бо ре за сло бо ду 
и на род ност, а Ма ђа ри за ко нач но уни ште ње Ср ба. 

У истом бро ју об ја вљен је и де та љан опис цр кве у Фел два ру, ње ног 
уни ште ња, скр на вље ња и за га ђе ња на на чин ко ји је на вео оче ви це да из ве-
штај под не су не по сред но Глав ном од бо ру, са мол бом да о то ме оба ве сте 
свет ску јав ност, да би сва ки пра во вер ни хри шћа нин, сва ко ко ис по ве да хри-
шћан ску ве ру са знао да не при ја тељ не на ме ра ва да уни шти са мо срп ску 
на род ност, не го и да за тре њи хо ву ве ру. 

Због то га су до шли да и усме но о то ме оба ве сте Глав ни од бор, 14/26. 
ју ла. По том је у Од бо ру на чи њен за пи сник, ко ји су оче ви ци пот пи са ли, а 
као све до ци по твр ди ли при сут ни чла но ви Глав ног од бо ра. Пре пис је на чи-
нио и ове рио се кре тар Јо ван Стан ко вић.36 

* * *

35 “Kri egsscha u platz in der ser bischen Wo i wodschaft” (Из ве штај са рат не по зор ни це 
Срп ског вој вод ства), All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 15, 12. Au gust 1848. 

36 “Hochlöbliches Cen tral-Co mité der ser bischen Na tion!” (Ува же ном Глав ном од бо ру 
срп ског на ро да), All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 15, 12. Au gust 1848. Овај до пис об ја вљен 
је и у Срб ским но ви на ма. 
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Па три јарх Ра ја чић пи сао је ко ман дан ту Пе тро ва ра дин ске ре ги мен те 
ге не ра лу Хра бов ском о зло чи ни ма ко је су ма ђар ске тру пе под ње го вим за-
по вед ни штвом вр ши ле у срп ским ме сти ма пре ма ци вил ном ста нов ни шту.37 
Опи сао је низ ужа сних сви ре по сти, на по ми њу ћи да то ни је ни по ло ви на оних 
ко је су по чи ње не. Стра да ли су на ро чи то све ште ни ци, цр кве су скр на вље не 
на не чу ве не на чи не, ико не уни шта ва не и га же не но га ма. Же не и де вој ке су 
обеш ча шћи ва не и са ка ће не. Пљач ка ње је ма сов но, од не то је све што се мо-
гло од не ти, оста ло је ра зо ре но и спа ље но. На ци о нал ни рат ко ји су Ма ђа ри 
по ве ли из врг ну ће се у вер ски рат, то је чак и не из бе жно, уко ли ко та вар вар-
ства не пре ста ну. До са да се срп ски на род са мо бра нио, али, ко ли ко га он 
по зна је, бо ри ће се очај нич ки за сво ју ве ру и на род ност.

По зло чи ни ма ко је Ма ђа ри чи не по ста је очи глед но да има ју на ме ру да 
са свим ис тре бе срп ски на род. Шта ће би ти по сле ди ца? То да ће Ср би од Ма-
ђа ра на у чи ти за нат и по че ти да уз вра ћа ју истом ме ром. Ни је пра во да се два 
хра бра, пле ме ни та на ро да ба ца ју у про паст због ћу ди уси ја них гла ва, док се 
срп ски си но ви бо ре као ла во ви у Ита ли ји за очу ва ње це ло ви то сти Мо нар-
хи је. То ће по твр ди ти мар шал Ра дец ки и дру ги за по вед ни ци у Ита ли ји. Је 
ли пра во да ма ђар ска вла да на зи ва Ср бе бун тов ни ци ма и раз бој ни ци ма? 
Ср би же ле са мо оно што им је обе ћа но и по твр ђе но кра љев ским при ви ле-
ги ја ма, же ле пра ва ко ја при па да ју свим на ро ди ма и ко ја тра же сви на ро ди. 
По след њи Угар ски са бор уга сио је Ср би ма и то по след ње пра во, да се на зи-
ва ју на ро дом ‒ је ди но пра во ко је им је још пре о ста ло од ве ли ких цар ских и 
кра љев ских обе ћа ња. У вре ме ка да сви европ ски на ро ди тра же сво ја уро ђе-
на и за слу же на и сте че на пра ва, са мо се са Ср би ма по сту па као са бун тов-
ни ци ма и раз бој ни ци ма, за то што зах те ва ју сво ја пра ва.

Ср би не ма ју сред ста ва да во де рат, као што има ма ђар ска вла да, ни ти 
су на ме ра ва ли да га во де док ни су на пад ну ти Кар лов ци, па су би ли при мо-
ра ни да се бра не. Сво ја пра ва же ле ли су да по тра же и оства ре за кон ским 
пу тем. 

Зар не ма на чи на да се по стиг не ча стан мир? Срп ски на род не же ли ни-
шта ви ше од оног што им је би ло дав но обе ћа но и уго во ре но, ни шта ви ше 
од оно га што је цар и краљ не дав но при знао и дао свим на ро ди ма Мо нар хи-
је. Ако Ма ђа ри та пра ва же ле са мо за се бе, а све дру ге на ро де ко ји жи ве у 
Мо нар хи ји на зи ва ју сор том или ра сом, као му ши це, ства ри или ро бо ве, 
очи глед но гре ше. Ср би је су и оста ће вер ни вла да ју ћој ди на сти ји. 

Ако Ма ђа ри не бу ду во ди ли рат про тив Ср ба по шту ју ћи ме ђу на род но 
пра во, као ци ви ли зо ва ни на ро ди, до жи ве ће да се пре ма њи ма по сту па на 
исти на чин. Исто та ко по сту па ће се и пре ма при пад ни ци ма дру гих на ро да 
ко ји са Ма ђа ри ма ра ту ју про тив Ср ба. 

Срп ски на род ни ка да ни је на ме ра вао да во ди рат про тив Ма ђа ра и увек 
је спре ман да за кљу чи мир под од ре ђе ним усло ви ма. Ако то не по стиг не, па 
ни код ау стриј ског дво ра ни од ц. к. ар ми је не до би је по др шку и за шти ту, 
Ср би ће би ти при мо ра ни да је по тра же та мо где ће је нај пре до би ти. Та да 

37 “Schre i ben S. H. des ser bischen Pa tri ar chen Jo seph Ra ja čić an den Pe ter war de i ner Com-
ma ni e ren den Hra bovsky”, All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 19, 19. Au gust 1848; All ge me i ne 
Sla wische Ze i tung, No 20, 22. Au gust 1848; All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 40, 21. Sep tem ber 1848. 
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не ће би ти чу до ако се ба це у на руч је Ру си ма или Тур ци ма. У нај го рем слу-
ча ју, уни шти ће при по вла че њу све пред со бом и па сти са оруж јем у ру ци.

Али ипак, пре не го што се то до го ди, пр ви ко рак ће би ти да опо зо ву све 
сво је си но ве из Ита ли је, дру ги ‒ да по зо ву у по моћ све Сло ве не, тре ћи, да 
сту пе у са вез са Кар лом Ал бер том и Ита ли јом, че твр ти ‒ апе ло ва ће на Не-
мач ку, Ен гле ску, Фран цу ску и це лу Евро пу. Ка да је не ко у опа сно сти, хва та 
се за слам ку или за уси ја но гво жђе. Евро па он да не тре ба да се чу ди ако 
ау стриј ски Ср би прет по ста ве ру ску кну ту (ка ко Ма ђа ри че сто го во ре) или 
тур ски бу здо ван ма ђар ском брат ству, ко је им пре ти пот пу ним уни ште њем. 
У том слу ча ју Ма ђа ри мо гу по сле ди це при пи са ти са мо се би. 

Ср би се узда ју у бо га и сво је пра во да до тих крај но сти не ће до ћи. На-
да ју се да ће из овог су ко ба иза ћи као по бед ни ци. Ни од че га и на са чим већ 
су пет пу та на те ра ли на по вла че ње не при ја те ља, бо га то снаб де ве ног на о ру-
жа њем. Да кле, не тре ба их пот це њи ва ти. 

Па три јарх ука зу је и на огром не ште те ко је тр пи при вре да. Пре стан ком 
ра та уште де ло би се мно го нов ца и по ште де ло мно го жи во та. 

Чо ве ко љу бље, бла го ста ње до мо ви не, до бро ди на сти је, це ло куп ност 
Мо нар хи је и до бро на родâ зах те ва ју хит но за кљу че ње ми ра. Сва ки дан од ла-
га ња на но си огром ну ште ту. Ра до ва ће се ако ге не рал узме у об зир те ста вове.

О Вој ној гра ни ци

All ge me i ne Sla wische Ze i tung до нео је ве ли ки број на пи са о Вој ној гра-
ни ци. По ло жај Гра ни це био је на ро чи то сло жен услед про ме на ко је су у 
ње ном ста ту су на чи ње не већ по чет ком ма ја. У скло пу усту па ка ма ђар ској 
вла ди би ла је и од лу ка ко ју је цар до нео у ве зи с Гра ни цом. Цар ским руч ним 
пи смом 7. ма ја 1848. Вој на гра ни ца је ста вље на не по сред но под за по вест 
угар ског ми ни стар ства вој ног.38

Под вр га ва ње Вој не гра ни це ма ђар ској вла ди иза зва ло је не за до вољ ство 
и про те сте гра ни ча ра. Глав ни од бор је по сле Мај ске скуп шти не, све стан 
опа сно сти ко ја је Ср би ма пре ти ла, упо зо рио на род на опа сност и по звао да 
се по диг не у бор бу за сло бо ду и од бра ну сво јих пра ва. По зив је упу ћен и 
гра ни ча ри ма, а гра ни чар ски офи ци ри и под о фи ци ри по зи ва ни су да се ста-
ве на че ло на род не вој ске.39 Мно ги гра ни ча ри су се ода зва ли по зи ву Глав ног 
од бо ра, а мно ги су пре шли и без по зи ва. До жи вља ва ју ћи под вр га ва ње Вој не 
гра ни це угар ском ми ни стар ству као сво је вр сну из да ју, гра ни ча ри су ма сов-
но от ка зи ва ли по слу шност сво јим ко ман да ма и ста вља ли се на рас по ла га ње 
Глав ном од бо ру.

Ме ђу тим, Ср би, цар ски гра ни чар ски офи ци ри, ни су се у по чет ку ла ко 
од лу чи ва ли да се при кљу че по кре ту, сма тра ју ћи га за по бу ње нич ки. Мно ги 

38 Цар ским руч ним пи смом вој ним за по вед ни ци ма на ју гу Мо нар хи је 7. ма ја, и, ко-
нач но 8. ју на су све вој не сна ге ‒ вој ска у гар ни зо ни ма и Вој на гра ни ца ста вље не не по сред-
но под за по вест угар ског Ми ни стар ства вој ног (Гра ђа за исто ри ју срп ског по кре та у Вој-
во ди ни 1848‒1849, Бе о град 1952, 223, 384‒385; Ва си ли је Ђ. Кре стић, Ср би у Угар ској 
1790‒1918, Но ви Сад 2013, 110‒114). 

39 Гра ђа, 321, 339‒343.
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су од би ли да то учи не, по зи ва ју ћи се на вер ност ца ру и сво је офи цир ске ду-
жно сти. И они офи ци ри ко ји су се на то ре ши ли ни су ту од лу ку до не ли 
бр зо и без ко ле ба ња и не до у ми ца.40 

Је дан број гра ни ча ра остао је у сво јим ре ги мен та ма, па се та ко до га ђа-
ло да су се у ра ту ко ји се по вео, бо ри ли про тив сво јих до ју че ра шњих дру-
го ва ко ји су се при кљу чи ли на род ној вој сци. По ло жај Вој не гра ни це, од но сно 
ње на уло га у од но си ма из ме ђу дво ра и Ма ђа ра, по стао је на ро чи то нео д ре ђен 
и не ја сан од је се ни, ка да се из ме ни ла и по ли ти ка дво ра пре ма ма ђар ској 
вла ди. Та да је Гра ни ца, пре не ко ли ко ме се ци под ло же на ма ђар ској вла ди, 
по ста ла по но во део ц. к. вој них сна га.

По во дом тра гич не мо гућ но сти бра то у би лач ког су ко ба ме ђу гра ни ча-
ри ма об ја вио је апел сво јим дру го ви ма по оруж ју пу ков ник Пе тар Бо ба лић, 
за по вед ник срп ско-вла шког ло го ра у Де ли бла ту, 26. ју ла 1848.41 

„У овом те шком вре ме ну ис ку ше ња” за пи сао је Бо ба лић, „про бу дио је 
до бри дух са мо свест чо ве чан ства та ко, да и сва ки вој ник чи ји дух ни је зар ђао 
и ко ји је спо со бан за про све тље ње уз вик не ‒ ’Ни сам ви ше ма ши на, ја сам 
сло бод но, сло бод но ми сле ће, сло бод но де лу ју ће би ће, ја сам сло бо дан чо век!’ 
Мо је ср це про бу ди ло се из дре ме жа, ус пра вио сам се, сто јим отво ре них очи-
ју, про су ђу јем о све му са мо стал но, као сло бо до у ман чо век. 

 Као и мно ги ме ђу ва ма, ни сам уче ство вао у бор би на че ла ко ја је во ђе-
на, ни сам др жао да сам по зван за дру го сем сле пе по слу шно сти, а нај ма ње 
да ми слим. Оче ки вао сам под сти цај спо ља, да као рат ник по ђем на овог или 
оног! Та ко сам јад но до жи вља вао свој по зив! Ни сам имао ни при ја те ља, ни 
не при ја те ља, ни стран ку. Не при ја тељ је мо рао да ми бу де озна чен, мо жда и 
нај пра вед ни ји, ве ро ват но и нај не ду жни ји! 

По же лео сам уско ро да сам про су ђу јем до га ђа је и, на кра ју, да са мо-
стал но и де лу јем. Ду го, вр ло ду го сам се огле дао за не ким све тлим, чвр стим, 
при род ним прав ним, мо рал ним ослон цем, за прав цем свог већ до крај но сти 
раз дра же ног ду ха, за сфе ром свог де ло ва ња и, сре ћом, на шао сам их. Ово 
су, бра ћо, осно ви мо га по ли тич ког вје ру ју: цар и краљ Фер ди нанд, моћ на 
ау стриј ска др жа ва, срећ на кра ље ви на Угар ска, све та устав ност и ње не кће-
ри: сло бо да, јед на кост, брат ство. Та да су се ја сно ука за ли мо ји при ја те љи и 
не при ја те љи. 

За пи тао сам се, мо гу ли као ре ги мент ски вој ник ча сно слу жи ти тим 
све ти ња ма, и, гор ког ли раз о ча ра ња, за кљу чио да не мо гу. Не мо гу за не ко-
ли ко крај ца ра да жр тву јем сво ја на че ла и дао сам остав ку, али остав ку на 
на си ље и ти ра ни ју. Сво је сам оруж је за др жао у ру ци, ра ди за шти те по тла-
че них, на страх ти ра ни ји!”

Та ко је об ја снио ко је, где је и шта на ме ра ва. По ме нуо је слу чај иза сла-
ни ка ма ђар ске вла де, ко ме са ра, ко јем је пре до че но, по што је не ко ли ко срп-
ских за ро бље ни ка обе ше но, да би пре ма за ро бље ни ци ма тре ба ло по сту па ти 
ху ма ни је, јер ни азиј ски на ро ди ко ји се сма тра ју за су ро ве не кр ше ви ше 

40 Слав ко Га ври ло вић, Срем у ре во лу ци ји, 150–170; Љу бо мир ка Кр кљуш, Сре ди шњи 
ор га ни вла сти у Срп ској Вој во до ви ни 1848‒1849, 176‒178, 180. 

41 Pe ter Bo bal lič, “An me i ne Waf fen brüder , die ge gen mich im Fel de ste hen” (Мо јој бра ћи по 
оруж ју, ко ја у по љу сто је на су прот ме ни), All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 15, 16. Au gust 1848.
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ме ђу на род но пра во на тај на чин. Је дан ма ђар ски офи цир сво је руч но је му чио 
за ро бље ни ке у Пе тро ва ра ди ну. Ка ко Ма ђа ри по сту па ју и пре ма дру гим на-
ро ди ма ви де ло се из ње го ве из ја ве: „Што се ме не ти че, тре ба обе си ти све 
ко је сте за ро би ли у Кар лов ци ма, они ина че ни су Ма ђа ри, не го Шва бе!” 

Ма ђа ри за ко ном при си ља ва ју све на ро де у Угар ској да се за у век од рек-
ну свог име на, за оне ко ји дру га чи је ми сле ди жу ве ша ла. Они, ко ји су пра ви 
из дај ни ци уста ва, ба ца ју у там ни цу и ве ша ју сло вен ске за ро бље ни ке. 

Ма ђар ска про зе лит ска, стран чар ска вла да тро ши не ми ли це, про тив у-
став но, др жав ну имо ви ну, чи је су две тре ћи не сте че не зно јем Сло ве на, Ру-
му на и Не ма ца, у ко рист јед не ма ђар ске фрак ци је, ра ди под јарм љи ва ња свих 
оста лих на род но сти у Угар ској.

„Не при ја те љи чо ве чан ства, сло бо де, јед на ко сти и брат ства, уста ва, 
устав ног вла да ра и кра ља, оца свих на ро да, и мо ји су не при ја те љи, па сам 
стао, као за по вед ник ба нат ског де ли блат ског срп ско-ру мун ског ло го ра на 
че ло свог хра брог, по ро бље ног на ро да ко ји те жи сло бо ди. 

Је смо ли ми раз бој ни ци? Ако се бо ри мо у име и за сла ву на шег ца ра-
кра ља, ако не же ли мо ни шта дру го, до да жи ви мо као је дан је дин стве ни, 
при зна ти, исто риј ски, број но, вр ли на ма и за слу га ма уте ме љен на род?

Са жа ло шћу гле дам ва шу обес хра бре ност, као и мно ге По ља ке, Че хе, 
уоп ште Сло ве не, а не ма ње и Нем це и Ру му не чи ја ру ка слу жи Ма ђа ри ма, 
да нас муч ки уби ја ју. Зар вам је ви ше ста ло до ва ших пла та, не го прав де, 
сла ве и оп стан ка ва ше пле ме ни те на род но сти. Же ли те ли да из не ве ри те 
мај чи но мле ко, пре зре те сво ја на сле ђе на име на и по ста не те сво ји на узур па-
то ра, Ма ђа ра? Зар ми сли те да ће вас Евро па сма тра ти ју на ци ма, ако из то га 
иза ђе те и као по бед ни ци? Ми сли те ли да под јарм љи ва ње на родâ у овом 
устав ном вре ме ну мо же још ду го оп ста ти? Стран ка по тла че них сло вен ских 
пле ме на у Угар ској стра хо ви то ће се умно жа ва ти, па ће те на кра ју мо ра ти 
да је на пад не те, али без сла ве, са мо као стра шљив ци, ко ји су се его и стич но 
при кљу чи ли ја чој, иа ко не пра вед ној ства ри. 

За са да вас уве ра вам, да ни ко га од вас не сма трам за не при ја те ља, не го 
за за блу де лог и нео д луч ног; али ако на сту пи те на по љу про тив мог на ро да, 
он да опро сти те бра ћо, што ћу се за од бра ну све те ства ри сво га по тла че ног 
на ро да свим рас по ло жи вим сред стви ма бо ри ти и про тив вас, сво је ина че 
дра ге бра ће по оруж ју”. 

* * *
All ge me i ne Sla wische Ze i tung об ја вио је из ја ву гра ни ча ра Брод ске ре ги-

мен те. Гра ни чар ски на род Ре ги мен те из ра зио је на ску пу 17. ав гу ста сво ју 
при вр же ност устав ном вла да ру и ау стриј ској Мо нар хи ји и из ја вио да се 
не ће по ви но ва ти на ред ба ма ма ђар ске вла де. За то од ри че по слу шност про-
ма ђар ски на стро је ној Пе тро ва ра дин ској ге не рал ној ко ман ди и под вр га ва се 
на ред ба ма хр ват ског ба на, фелд мар шал-лајт нан та ба ро на Је ла чи ћа.42 

Ко ли ко је не ја сна и ком пли ко ва на би ла си ту а ци ја Вој не гра ни це по сле 
ње ног под вр га ва ња ма ђар ској вла ди, по ка зу је и од лу ка офи цир ског ко ра 

42 All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 31, 8. Sep tem ber 1848. Ова је из ја ва об ја вље на и у 6. 
бро ју Der Ser be, 30. ав гу ста (11. сеп тем бра). 
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осеч ке твр ђа ве од 31. ав гу ста. По на ред би ма ђар ског ми ни стра вој ног и на-
ло гу ко ман дан та ге не рал-ма јо ра Јо ви ћа тре ба ло је да осеч ка твр ђа ва бу де 
пре да та Ма ђа ри ма. Цео офи цир ски кор гар ни зо на твр ђа ве од био је то, са 
обра зло же њем да се ра ди о цар ском, др жав ном до бру ко је при па да це ло куп-
ној Мо нар хи ји, па пре ма то ме твр ђа ва у су ко бу из ме ђу Ма ђа ра и Хр ва та 
мо ра оста ти не у трал но тле. Ма ђар ски по ку шај за у зи ма ња твр ђа ве сма тра ће 
за об ја ву ра та про тив Хр ват ске. Ако пак Хр ва ти по вре де ту не у трал ност, 
би ће то про ту ма че но као не при ја тељ ски акт пре ма ца ру и це ло куп но сти 
Мо нар хи је и у том слу ча ју ће се и њи ма су прот ста ви ти и уз вра ти ти. О свом 
ста ву оба ве сти ли су и вла ду у Бе чу, као и ма ђар ску вла ду у Пе шти.43 

* * *

О јед ном слу ча ју ка да су се гра ни ча ри на шли на про тив нич ким стра-
на ма упе ча тљи во све до чи опис уче сни ка у зна ме ни тој би ци код Сен то ма ша. 
Ра но ују тру, 19. ав гу ста по чео је ар ти ље риј ски на пад не при ја те ља и пе ша-
ди ја је по че ла да се при бли жа ва. За по вед ник ба та љо на пу ков ник Пе тар 
Би га ис та као је цар ску за ста ву, али је то би ло уза луд но. Ка да су не при ја те-
љи би ли већ бли зу шан ца, чу ла се и ко ман да њи хо вог офи ци ра: „Сту пај!”. 
Пу ков ник Би га на ре дио је да се по но во за ви јо ри за ста ва, не же ле ћи да до-
пу сти да се гра ни ча ри бо ре про тив сво је бра ће по оруж ју, али ни то ни је 
ус пе ло. Гра ни ча ри ни су же ле ли да за ри ју ба јо не те у гру ди сво је бра ће, па су 
се по слу жи ли јед ним бе за зле ним сред ством – ба ца ли су им пра ши ну у очи 
да их та ко уда ље, што им је и по шло за ру ком. Отво рив ши по том ва тру, испа-
ли ли су пло ту не из над њи хо вих гла ва. Ако је и би ло гу би та ка у про тив нич-
ким ре до ви ма, мо ра ли су би ти бе зна чај ни. 

Ипак, свој опис за кљу чио је прет њом да сле де ћег пу та не ће би ти по-
ште ђе ни, јер се ни је дан гра ни чар не ће да ти за ро би ти и обе си ти од Ма ђа ра.44 

* * *

О гра ни ча ри ма и њи хо вом пра ви ма пи са ле су All ge me i ne Sla wische Ze-
i tung кра јем сеп тем бра 1848.45 Чла нак је био од го вор на тврд њу у не мач кој 
штам пи да Гра ни ца прав но при па да Угар ској. 

Kада би то би ло тач но, го спо да ри ли би над Гра ни цом Ма ђа ри (не Угри), 
а јад ни гра ни ча ри би ли би пок ме ће ни и по ма ђа ре ни. Би ло је јед но вре ме у 
исто ри ји, ка да је та област, ко ја чи ни чвр сти гру до бран Ау стри је, би ла пра-
зна, опу сто ше на и не на ста ње на зе мља, на пу ште на од ма ђар ских ве ли ка ша, 
по сле ужа са тур ских ра то ва. 

Да је сул та ну па ло на ум да ту зе мљу на се ли и по том прав но зах те ва за 
се бе, цео свет би ћу тао, па би гра ни ца при па да ла де лом Бо сни, а де лом Срби-
ји. Али суд би на је од лу чи ла дру га чи је. Мак си ми ли јан II, из ау стриј ске хаб-
збур шке ли ни је, за у зео је зе мљу, на се лио је из бе гли ца ма из Тур ске и пре дао 

43 All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 32, 10. Sep tem ber 1848.
44 All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 32, 10. Sep tem ber 1848.
45 Ž…k Fr., “Der Gränzer und sein gu tes Recht” (Гра ни чар и ње го во пра во), All ge me i ne 

Sla wische Ze i tung, No 45, 28. Sep tem ber 1848. 
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као на след ни по сед Кар лу II, ко ји ју је вој но ор га ни зо вао и из гра дио твр ђа-
ву ко ја је до би ла и ње го во име – Кар ло вац. Угар ска је у то вре ме и још 100 
го ди на по сле то га би ла, са сво јим кру но ви на ма, из бор на кра ље ви на, а Гра-
ни ца на след ни по сед хаб збур шке ку ће.

По што је по дроб но из ло жио сло же ну ди на стич ку струк ту ру хаб збур-
шке ку ће и ау стриј ских на след них и дру гих зе ма ља, ау тор је за кљу чио да 
из ме ђу Угар ске и Гра ни це од у век по сто ји са мо ве за ди на стич ке уни је, тј. 
ве зу је их са мо лич ност истог вла да ра. Гра ни ца је пре ма Угар ској у истом 
по ло жа ју као Угар ска пре ма Ау стри ји. Окол ност што Гра ни ца шти ти Угар-
ску ни је ни на гра да Угар ској, ни ње на за слу га, ни ти до ка зу је да је Гра ни ца 
уста но вље на да шти ти са мо Угар ску, не го и Ау стри ју, али не са мо ни Аустри-
ју, не го и Евро пу од тур ских хор ди. Гра ни ца не при па да Угар ској ни по 
на род но сти, јер су гра ни ча ри ско ро ис кљу чи во Ср би и пре ма то ме нај пре 
упу ће ни на Ср би ју. Ка ко он да Гра ни ца мо же при па да ти Угар ској?

Гра ни ча ри су два ве ка за Ау стри ју стра жа ри ли, бо ри ли се и по бе ђи ва-
ли; за Ау стри ју су би ва ли де сет ко ва ни. И ка да је ма ђар ска пар ти ја ус пе ла 
да из ну ди се би вла ду, и по че ла да гра ди сла бу, тро шну ко ли бу по ред јед ног 
ко ло са, оче ку је да ће се Гра ни ца ве за ти за ту бе сну, на ду ве ну стран ку? 
Аустри ја, за ко ју су гра ни ча ри та ко че сто кр ва ри ли, од гур ну ће их? Не! И 
ако ма ђар ска хи дра по сле ове кр ва ве бор бе по но во диг не гла ву: гра ни чар 
има сво је пра во, а бог шти ти пра вед не. 

* * *

У јед ном од по след њих бро је ва All ge me i ne Sla wische Ze i tung-а об ја вље-
на је вест о ста њу срп ске вој ске, али су по том по ста вље на и бит на пи та ња о 
узро ци ма ра та и они ма ко ји су за ње га од го вор ни. О то ме је пи сао до пи сник 
из Кар ло ва ца 27. сеп тем бра, пот пи сан као „Че шки еми грант”.46 

По сле од би је ног по след њег ма ђар ског на па да на Сен то маш, те срп ске 
Тер мо пи ле, ни су Ма ђа ри по ку ша ва ли но ве на па де. Ор га ни за ци ја срп ске 
вој ске све је бо ља, обу ка и ди сци пли на на пре ду ју, у срп ским вој ним ло го-
ри ма вла да узор ни ред. Број срп ских бо ра ца ра сте уз да на у дан, њи хо ва 
хра брост и бор бе ност иза зи ва ју ди вље ње.

На рав но, тај кр ва ви, ра зор ни гра ђан ски рат тре ба ло је да се из бег не. До-
пи сник за то по ста вља су штин ско пи та ње ‒ за што је цар у по чет ку Ма ђа ри ма 
дао све, а Ср би ма ни шта, баш ни шта? С ко јим пра вом је пот пу но ис пу стио 
узде у Угар ској, а да прет ход но ни је оси гу рао да се Сло ве ни ма мир ним пу-
тем обез бе де на род ност и је зик, ко је су по твр ди ли ње го ви прет ход ни ци. С 
ко јим је пра вом Ср би ма ус кра тио по твр ду Вој во до ви не, па три јар ха та и свих 
оста лих њи хо вих пра ва ко је су ра ни ји вла да ри Угар ске обе ћа ли и по твр ди-
ли? Ка ко су се, нај зад, ма ђар ски бу ка чи, га ла ме ћи о де мо кра ти ји и ра ди ка-
ли зму, усу ди ли да по ку ша ју та ко по дло да под јар ме угар ске Сло ве не, а на-
ро чи то пле ме ни те Ср бе. Ка кву нпр. пред ност има ју ти мон гол ски уље зи над 
Ср би ма, ко ји су и ра ни је жи ве ли на па нон ским про сто ри ма? По сто ји ли 
не што за шта Ср би мо жда тре ба да за хва ле Ма ђа ри ма? Не, на про тив! Оно 

46 All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 53, 11. Oc to ber 1848.
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ма ло кул ту ре ко јом Ар па до ви бр ка ти си но ви мо гу да се по хва ле по ти че само 
од Сло ве на! 

И ко зна, да ни је би ло ју нач них Ср ба, мо жда би са да уме сто Ба ћа њи ја 
и Ко шу та на кор ми лу др жа ве у Бу дим пе шти био Му ла Му ста фа Ефен ди или 
не ки дру ги ре не гат, и уме сто на ма ђар ском пи сао за ко не на не ком дру гом 
по лу вар вар ском је зи ку.

Ср би су оста ви ли ста ни шта сво јих оче ва због сво је уро ђе не сло бо до-
љу би во сти. Иза бра ли су да ра ди је жи ве у ту ђи ни, не го под тур ском вла шћу. 
Прет по ста ви ли су не мир ни, те гоб ни жи вот, жи вот пун те шког ра да и кр ва-
вих бор би угод ном, мир ном и без бри жном жи во ту у сво јој отаџ би ни, јер би 
то био жи вот у роп ству и пот чи ње но сти. Пр ви срп ски до се ље ни ци до шли 
су у Срем, Бач ку и Ба нат из Ра шке обла сти (оту да на зив Ра ци), под вођ ством 
свог па три јар ха, ра шког ар хи е пи ско па Ар се ни ја Чар но је ви ћа, и епи ско па 
Иса и је Ђа ко ви ћа. Сле ди ли су их мно ги исе ље ни ци из дру гих срп ских обла-
сти и из Бу гар ске, Хер це го ви не и Ал ба ни је. 

Под ре ди ли су се сво јом во љом ау стриј ском скип тру, ви ше су до при не ли 
др жав ном са ста ву Ау стри је, укљу чу ју ћи и Угар ску, не го што су од ње тра жили 
и до би ли. До би ли су област, не на ро чи то ве ли ку, опу сто ше ну те шким ра то-
ви ма, зе мљу ко ју су сво јим ру ка ма пре тво ри ли у са да шњу, об ра ди ву и плод ну.

Са мо но ми нал но под за шти том угар ске кру не, мо ра ли су да на у че да 
de fac to чу ва ју са ми се бе. До ве ли су мно го ко ри сних, вред них и имућ них 
гра ђа на, мар љи вих и ве штих за на тли ја и де лат них тр го ва ца. Сво јим соп-
стве ним те ли ма и сна жном вој ском обра зо ва ли су не пре мо сти ву бра ну про-
тив тур ских ин ва зи ја, мно го су пу та од би ли моћ не тур ске вој ске са угар ских 
гра ни ца и би ли у не пре ста ној бор би са му ха ме дан ским хор да ма, ко је су 
ра ни је сво јим по хо ди ма про ди ра ле до ср ца Угар ске, а са да би ле за у ста вље-
не од Ср ба, тог не са вла ди вог жи вог пред зи ђа Ау стри је и хри шћан ства. 

Ср би су при ли ком до се ље ња по ста ви ли др жа ви, ко ја је од њих има ла 
то ли ко ко ри сти, усло ве, ко је је та да шњи цар и краљ Угар ске Ле о полд I при-
хва тио и по твр дио две ма цар ским по ве ља ма. Нај ва жни је тач ке би ле су Срби ма 
обез бе ђе ње на род но сти и цр кве, па три јар ха, вој во до ви не и соп стве них кон-
гре са. Ле о пол дин ске при ви ле ги је по твр ди ли су и ка сни ји ца ре ви и кра ље ви. 
Ка да су ове го ди не у ма ју Ср би ве ћа ли у Кар лов ци ма, Ра ја чи ћа из ви ка ли за 
па три јар ха, а Шу пљик ца за вој во ду, ври сну ла је Угар ска због од мет ни штва 
и из да је. Во ђен тра ка ма са ме де ног ме се ца, Хра бов ски је бом бар до ва њем 
Кар ло ва ца, умор стви ма и па ље ви ном иза звао Ср бе на бој но по ље. По сле ди-
це тог гро зног ко ра ка оби ле су се о ње го ву гла ву.47 

На кра ју оба ве шта ва да је Кни ћа нин по но во од био ма ђар ски на пад на 
ло гор у То ма шев цу; ула ни ко ји су ста ци о ни ра ни у Врб ни од ре кли су по слу-

47 Алу зи ја на чи ње ни цу да се Хра бов ски го ди ну да на пре из би ја ња ре во лу ци је оже нио 
мла дом же ном, Ма ђа ри цом, ко ја је на ње га има ла сна жан ути цај. Хра бов ски је ка сни је био 
оп ту жен што је твр ђа ве Пе тро ва ра дин и Те ми швар пре дао Ма ђа ри ма и што ни је пред у зео 
ме ре ко је би мо жда спре чи ле сви ре по уби ство кра ље вог иза сла ни ка гро фа Лам бер га. Вој ни 
суд је 1850. осу дио Хра бов ског на смрт ну ка зну, али је она пре и на че на пре су дом ви ше ин-
стан це на де се то го ди шњи за твор. Ка зну је из др жа вао у твр ђа ви у Оло му цу, где је и умро 
1852. го ди не (C. von Wur zbach, Bi o grap hisches Le xi kon des Ka i sert hums Oe ster re ich, Ne un ter 
Theil, Wi en 1863, 351‒352, 353). 
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шност ма ђар ској вла ди и из ја ви ли да се не ће ви ше бо ри ти про тив сво је 
бра ће Ср ба. И Вр шац је ка пи ту ли рао. 

Ве сти о Кне же ви ни Ср би ји

У бро ју 12 All ge me i ne Sla wische Ze i tung-а об ја вље на је вест о одр жа ва њу 
На род не суп шти не у Кне же ви ни Ср би ји. Скуп шти на је одр жа на 11. ју ла у 
Кра гу јев цу. Кнез Алек сан дар је са вла дом из ло жио пред по сла ни ци ма сво ју 
по ли ти ку, а по сле че ти ри да на са ве то ва ња при хва ће не су све ме ре вла де и 
Скуп шти на је рас пу ште на. То је зна ча јан ко рак, чи је ће по сле ди це убр зо 
на сту пи ти. Са мо у ва жним при ли ка ма оку пља се цео на род на ова кав на чин, 
као је дан чо век, где сва ко мо ра да бу де оба ве штен, о че му се ра ди и где је 
по треб на оп шта са гла сност.48 

По ред ове крат ке ве сти, На род ној скуп шти ни у Ср би ји по све ћен је чла-
нак и у јед ном од сле де ћих бро је ва.49 На са мом по чет ку ау тор ис ти че чи ње-
ни цу ко ја је ме ђу сло вен ским на ро ди ма не сум њи во бу ди ла жи во за ни ма ње 
и сим па ти је за Ср би ју, њен по ло жај, по ли тич ке при ли ке, уну тра шње и спо-
ља шње ‒ Ср би ја је пр ва од сло вен ских зе ма ља ко ја је до би ла устав но уре-
ђе ње. За то су пре ма Ср би ји окре ну ти по гле ди Сло ве на ко ји су при ти сну ти 
осман ским де спо ти змом; са истим осе ћа њи ма на њу гле да ју и Ју жни Сло ве-
ни ау стриј ског цар ства, ко је је угње та вао Ме тер ни хов си стем и ма ђар ски 
при ти сак. На Ср би ју че жњи во гле да ју и дру ги Сло ве ни, не што ма ње не го 
они у Тур ској и Ау стри ји, али ипак око ва ни Сло ве ни. Ср би ја има ле пу бу-
дућ ност, она оправ да ва на де свих Сло ве на. То су би ли раз ло зи што има 
та ко мно го ин те ли гент них и на ци о нал но све сних Сло ве на свих пле ме на, 
ко ји су, че сто за по ста вља ју ћи лич не ин те ре се, иза бра ли Ср би ју за про стор 
свог де ло ва ња, пред ви ђа ју ћи да ће њен на пре дак ути ца ти про све тљу ју ће на 
све ко ли ко сло вен ство. Ако је Ср би ја још пре нај но ви јег европ ског пре о кре-
та би ла за сло вен ство та ко зна чај на, мо ра ла би по сле ње га ва жност те зе мље 
би ти још ве ћа. 

Срп ска вла да пот пу но је схва ти ла свој уз ви ше ни за да так. Ако се са мо 
по сма тра са да шњи је зик срп ских но ви на, вла ди ног ор га на, и упо ре ди са 
оним од пре го ди ну да на, би ће све ја сно. За то је са не стр пље њем оче ки ва на 
скуп шти на ‒ на њој је тре ба ло да се на ро ду пре не су вла ди на основ на на че-
ла. Ме ђу тим, су де ћи по пр вим ве сти ма из Кра гу јев ца ко је су са оп шти ле 
Срб ске но ви не, би ло је очи глед но да су се у Скуп шти ни де си ли до га ђа ји 
ко је се зва нич ни ор ган ус те зао да об ја ви. 

Вој во да Ву чић на ја вио је не по сред но пред одр жа ва ње скуп шти не да ће 
се за хва ли ти и пот пу но по ву ћи из др жав них по сло ва. У це лом сло вен ском 
све ту це ње но је Ву чи ће во име, а у Ср би ји је он обо жа ван, као осло бо ди лац 
од Ми ло ше вог ти ран ства. Због ње го ве на ја вље не остав ке стра хо ва ло се од 
на род ног не за до вољ ства, па је на ре ђе но да се на скуп шти ну не сме до ћи са 

48 S. E. B, “Ser bien”, All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 14, 8. Au gust 1848. 
49 “Die Skupšti na (Vol ksver sam mlung) in Ser bien”, All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 16, 

15. Au gust 1848.
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оруж јем. Ме ђу тим, сам Ву чић до шао је на о ру жан, пра ћен сво јом те ле сном 
гар дом. По ред то га, и окру жни на чел ни ци Бе о гра да и Кра гу јев ца до ве ли су 
у скуп шти ну на о ру жа не љу де, па је та Ву чи ће ва пар ти ја бро ја ла око 1.000 
љу ди, ме ђу ко ји ма је би ло и бе о град ских тр го ва ца, ко ји су сма тра ни за по-
зна те сму тљив це. Пр ви зах тев те стран ке био је да се из ру че љу ди ко ји су 
Ву чи ћа на вод но увре ди ли и при мо ра ли да по ну ди остав ку. 

Кнез је на тај зах тев ре а го вао сна жно и енер гич но, по ка зав ши се тог 
пу та као пра ви Ка ра ђор ђев син ‒ др жа ће се Уста ва и, ако тре ба, бра ни ће га 
жи во том. На род је са звао да се са ве ту је о при ли ка ма овог уз бур ка ног вре-
ме на, а не да ре ша ва лич не не су гла си це. Спре ман је да се на су ду раз мо тре 
Ву чи ће ве оп ту жбе. На род је био за до во љан, али Ву чић ни је, из ја вив ши да 
не мо же да ље да слу жи са они ма ко ји су га вре ђа ли. По том су остав ку да ла 
тро ји ца ко је је оп ту жио ‒ Алек са Јан ко вић, ди рек тор у Ми ни стар ству спољ-
них по сло ва и се на то ри Сте ван Кни ћа нин и Ла зар Зу бан, уви ђа ју ћи да мо-
ра ју спре чи ти на си ље. Скуп шти на је по сле то га рас пу ште на. 

Та ко сто је ства ри у Ср би ји, за кљу чу је ау тор, раз о ча ран Ву чи ће вим по-
ступ ком. Ву чић, ве ли ки чо век, овог пу та је сво јим его и стич ним сит ни ча вим 
по ступ ком ба цио искру раз до ра у на род, на род ко ји упра во са да тре ба да 
бу де је дин ствен. Ву чић и ње го ва пар ти ја не сме ју да ми сле да се Ср би ја мо же 
и да ље кре та ти ста рим ухо да ним пу те ви ма. До бро Ср би је до бро је це лог 
Сло вен ства, ако Сло вен ство по бе ди, пре по ро ди ће се са њим и Ср би ја, у јед-
ном под мла ђе ном, леп шем ли ку, али ако пад не Сло вен ство, па шће и Ср би ја 
за јед но ду го, мо жда и ве чи то вре ме. Јер са да шња сло вен ска бор ба је бор ба 
на жи вот и смрт. Ује ди ње ни смо све, раз је ди ње ни смо из гу бље ни. Вре ме 
по ста вља ве ће зах те ве не го што су они ко ји се мо гу оства ри ти ин три га ма. 
Вре ме је ка да са мо мач у ру ци у же сто кој бор би мо же од лу чи ти, а во ђе у њој 
мо гу би ти са мо они ко ји не при ја те љу гле да ју у очи, хра бро и пра во. 

* * *

Већ са мо по сто ја ње уста ва у Кне же ви ни Ср би ји иза зи ва ло је сим па ти је 
сло вен ских кру го ва пре ма Ср би ји и на де да ће њен при мер под ста ћи про-
ме не и у њи хо вим зе мља ма. Ау то ри чла на ка о На род ној скуп шти ни одр жа-
ној 11. ју ла 1848. го ди не (Пе тров ској) при пи са ли су сто га На род ној скуп шти-
ни у Ср би ји уло гу ко ју она та да ни је има ла. По Тур ском уста ву, ко ји је у 
Ср би ји био на сна зи, ни је би ло пред ви ђе но по сто ја ње На род не скуп шти не 
као ор га на вла сти. На Пе тров ској скуп шти ни, пр вој скуп шти ни са зва ној 
по сле пет го ди на, по ста вљен је зах тев да се скуп шти на ре дов но одр жа ва, као 
и не ко ли ко зах те ва ко ји су би ли по сле ди ца но вих еко ном ских и по ли тич ких 
од но са, ме ђу ко ји ма и сло бо да штам пе. При хва ће но је са мо не ко ли ко сит-
ни јих зах те ва. Нај ва жни ји, да се На род на скуп шти на уве де као стал ни ор ган 
вла сти, ни је био при хва ћен.50 

50 Јо ван Ми ли ће вић, „Ср би ја 1838‒1868”, Исто ри ја срп ског на ро да, V књи га, I том, 
Бе о град 1981, 274‒275. 
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О срп ским на род ним ор га ни ма вла сти и њи хо вој де лат но сти

All ge me i ne Sla wische Ze i tung об ја вљи вао је и ве сти о срп ској ор га ни за-
ци ји вла сти ко ја је у Вој во до ви ни би ла фор ми ра на по сле Мај ске скуп шти не 
и о њи хо вој де лат но сти. Та ко је у це ли ни об ја вљен про глас ко ји је Ђор ђе 
Стра ти ми ро вић упу тио ста нов ни ци ма Ба на та. Ка да је Стра ти ми ро вић 11/23. 
ју ла 1848. за у зео Пан че во, из дат је већ су тра дан, 12/24. ју ла, про глас свем 
ста нов ни штву, не са мо Ср би ма, већ и Сло ва ци ма, Хр ва ти ма, Ма ђа ри ма, 
Ру му ни ма и Нем ци ма. 

Ста нов ни ци ма свих ме ста, при пад ни ци ма свих на род но сти и ве ро и-
спо ве сти би ће за јам че на пу на без бед ност, уко ли ко не бу ду по сту па ли не-
при ја тељ ски пре ма срп ском по кре ту. Ста ри ор га ни вла сти (гра ни чар ске 
ге не рал не, ре ги мент ске и ме сне ко ман де и ма ги стра ти) уки да ју се, а уста-
но вљу ју се но ви, на род ни ме сни од бо ри. Од бо ри ће во ди ти ме сне по сло ве 
не при стра сно и пра вич но, упра вља ће бо ље не го што су то чи ни ле до та да-
шње вој не и жу па ниј ске вла сти. Уко ли ко ме сни од бо ри не бу ду мо гли да 
ре ше не ка пи та ња, ста нов ни ци ће се обра ћа ти Окру жном од бо ру у Пан че ву, 
а по том се мо гу жа ли ти и Глав ном од бо ру у Кар лов ци ма. Њи хов слу жбе ни 
је зик тре ба да бу де је зик ста нов ни ка ко ји чи не ве ћи ну у ме сту. Тим пу тем 
ће се из да ва ти и на ло зи ‒ од Глав ног од бо ра, пре ко Окру жног до ме сних 
од бо ра.51

* * *

У до пи су из Зе му на об ја вље на је вест да је ма ђар ска вла да кон фи ско-
ва ла сред ства Ма ти це срп ске и школ ског фон да. Нео бич но је, при ме ћу је 
до пи сник, што се то уо ште не по ми ње у пе штан ским срп ским но ви на ма 
Те о до ра Па вло ви ћа. Исто та ко, Па вло вић ни је об ја вио да су Ма ђа ри име но-
ва ли бу дим ског епи ско па за ми тро по ли та, по што су сме ни ли до брог па три-
јар ха Јо си фа Ра ја чи ћа. Ср би су има ли бар то пра во, да на на род ној скуп шти ни 
са ми иза бе ру свог па три јар ха. Сме ни ли су га због то га што ни је до зво лио да 
на род по ста не ро бље.52 

По сле Мај ске скуп шти не па три јарх је на че лу срп ске де пу та ци је, пре нео 
ца ру, ко ји је та да бо ра вио у Ин сбру ку, скло нив ши се од ре во лу ци о нар них 
не ми ра у Бе чу, мол бу да се по твр де од лу ке скуп шти не. Цар је то од био, са 

51 “Der Ober-He erführer der ser bischen Na tion”, All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 20, 22. 
Au gust 1848; József Thim, A magyarországi 1848–49-iki szerb fölkelés történe te I–I II, Bu da pest 
1930–1940, II, 563–565; Сиг фрид Ка пер, Срп ски по крет у Ју жној Угар ској 1848‒1849, Бе о-
град‒Ва ље во 1996, 148. 

52 All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 14, 11. Au gust 1848. Вест је пре не та из за гре бач ких 
но ви на. Ма ти чи ни чла но ви по че ли су се ра зи ла зи ти из Пе ште већ у ав гу сту, а Те о дор Па вло-
вић на пу стио је Пе шту ме ђу пр ви ма, скло нив ши се у Беч. Пре ти ла му је опа сност због пи сања 
Све об штих ју го сло вен ских и серб ских на род них но ви на (Ва си ли је Ђ. Кре стић, Исто ри ја срп ске 
штам пе у Угар ској 1791‒1914, Но ви Сад 1980, 45‒46). По след ња сед ни ца би ла је одр жа на 
31. ав гу ста 1848. На њој је нај ва жни је пи та ње би ло обез бе ђе ње имо ви не Ма ти це и Те ке ли-
ја ну ма. Што је Ма ти чи на имо ви на са чу ва на за слу га је ис кљу чи во ње ног ак ту а ра Су бо те 
Мла де но ви ћа ко ји је остао у Пе шти (Жи ван Ми ли са вац, Исто ри ја Ма ти це срп ске, I део, 
1826‒1864, 634‒635). Очи глед на при страст ност пре ма Па вло ви ћу мо же ука за ти и на не тач-
ност ве сти о кон фи ска ци ји Ма ти чи не имо ви не, ко ја се у Исто ри ји Ма ти це срп ске не по ми ње. 
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обра зло же њем да се ра ди о не за ко ни то са зва ној скуп шти ни. По сле то га је, 
на зах тев ма ђар ске вла де, Ра ја чић био зба чен са ми тро по лит ског до сто јан-
ства и упра ва ми тро по ли је по ве ре на бу дим ском епи ско пу Пла то ну Ата нац-
ко ви ћу.53 

О сво јој сме ни на пи сао је па три јарх из ја ву ко ја је у два на став ка об ја-
вље на у All ge me i ne Sla wische Ze i tung.54 По што је у нај но ви јим бро је ви ма 
ско ро свих јав них ли сто ва би ла об ја вље на на ред ба па ла ти на над вој во де 
Сте фа на од 2. ав гу ста ко јом се па три јар ху због на вод ног про ти вље ња за ко-
ну, цар ским на ред ба ма и на ред ба ма вла де, у ца ре во име од у зи ма до сто јан ство 
ми тро по ли та и при вре ме но по гла вар ство цр кве по ве ра ва епи ско пу бач ком 
Пла то ну Ата нац ко ви ћу, па три јарх је 23. ав гу ста упу тио пи смо па ла ти ну 
Сте фа ну.55 

Па три јар ху је ста вље но на те рет што је до пу стио да се 1. ма ја одр жи 
на род на скуп шти на, ко ја је би ла не за ко ни то са зва на, па сто га ње не од лу ке 
ни су ле гал не. Па три јарх се чу ди што се у устав ној др жа ви уоп ште мо же и 
по ста вља ти пи та ње за што се ов де или он де одр жа ва ју јав на са ве то ва ња на-
ро да? По што је из ло жио све окол но сти око са зи ва ња скуп шти не, за др жао 
се на нај ва жни јој оп ту жби ‒ да је срп ски по крет усме рен про тив др жа ве и 
пре сто ла. Од луч но од го ва ра да ни је, по зи ва ју ћи се на го ле чи ње ни це. 

По што се скуп шти на раз и шла, Глав ни од бор је у Кар лов ци ма мир но 
ра дио на спро во ђе њу ње них од лу ка. На мир не Кар лов це, на гра ђа не ко ји су 
се спре ма ли у цр кву да про сла ве пра зник свих хри шћа на, на пад је по чео 12. 
ју на, по на ред би ко ман дан та Пе тро ва ра дин ског гар ни зо на Хра бов ског. Три 
са та је град га ђан из те шког ору ђа, 16 ку ћа је спа ље но, љу ди су ба ца ни у 
ва тру. За три са та ди вља ња раз у ла ре не ма ђар ске сол да те ске по чи ње на су 
та ква звер ства да су гра ђа ни и по сле њи хо вог по вла че ња дрх та ли од ужа са. 

Не тре ба се чу ди ти што су се по сле то га сву где за чу ли уз ви ци „На 
оруж је!”, „Ис тре би ће нас!”, и што је Гра ни ца, где Ср би ма сов но жи ве, по седну-
та. На род се ни је по бу нио, он је са мо на сто јао да се са чу ва од слич них ужа са. 

На род не же ли ни шта дру го осим оства ре ња сво јих при ви ле ги јал них 
пра ва, а док му то од стра не вла де не бу де до пу ште но, мо ра би ти на опре зу, 
јер му, уме сто одо бра ва ња пред бо гом и љу ди ма оправ да них же ља, пре ти 
смрт и уни ште ње. Бун тов ни ком се мо же на зва ти са мо онај ко се су прот ста-
вља зе маљ ском го спо да ру и ње го вим на ред ба ма, а не онај ко сво ју на род ност 
бра ни и чу ва од дру гог на ро да у ис тој др жа ви.

Ако на род шти ти сво је пра во, ста ње у ко јем се на ла зи не мо же се на-
зва ти по бу ном, не го са мо од бра ном. На род не же ли одва ја ње, одан је истом 
вла да ру, при зна је исте за ко не ко ји ва же за оста ле на ро де, са мо не до пу шта 

53 Јо ван Ра до нић, нав. де ло, 22.
54 “Erklärung des Pa tri ar chen Jo seph Ra ja čić”, All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 33, 12. 

Sep tem ber 1848; No 34, 13. Sep tem ber 1848. 
55 Јо ван Ра до нић на во ди дру ги да тум па три јар хо вог пи сма ‒ 21. ав густ. Кра так ци тат 

тек ста на не мач ком је зи ку до не кле се раз ли ку је од оног об ја вље ног у All ge me i ne Sla wische 
Ze i tung. Ра до нић не на во ди пре ци зно из вор, али се сва ка ко ра ди ло о ори ги нал ном до ку мен-
ту, та ко да је текст об ја вљен у ли сту ве ро ват но био не што скра ћен пре пис (Јо ван Ра до нић, 
„Па три јарх Јо сиф Ра ја чић ‒ по во дом 90-го ди шњи це Срп ског по кре та 1848 ‒”, Ле то пис 
Ма ти це срп ске, Књ. 349, Св. 4, април 1938, 245‒246). 
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да га дру ги на ро ди са ко ји ма жи ви, угње та ва ју ње го ву на род ност оспо ра ва-
ју и га зе. На род же ли да ужи ва за ко ном из ре че не сло бо де, да са ра ђу је са 
сви ма и да бу де под ре ђен са мо вла дар ској ку ћи. До тле, док се све не уре ди, 
на род ће би ти на опре зу, јер је, на сво ју ве ли ку жа лост, уви део да се ра ди на 
ње го вом пот чи ња ва њу, ако не и пот пу ном ис тре бље њу. 

Не и сти ни то је да је он [патријарх] под сти цао на род на уста нак, јер је у 
то вре ме бо ра вио у Ин сбру ку и у За гре бу, где је бо ле шћу био ве зан за по-
сте љу. Увек ће би ти уз свој на род, као ње гов па стир и ни ка да не ће чи ни ти 
ни шта осим оно га о че му ће јед ном по ло жи ти ра чун све мо гу ћем, што је 
ду жан и увек спре ман. 

На бро јао је све ужа сне зло чи не ко је је не при ја тељ ска вој ска по чи ни ла: 
уби ства, па ље ви не, пљач ке, обе ча шћи ва ње и са ка ће ње же на и де во ја ка, ра-
за ра ње цр ка ва и не чу ве не на чи не на ко је су скр на вље не. 

Што се ње га лич но ти че, ни је ни ка да те жио ти ту ла ма, са да, у го ди на ма, 
же ли са мо да са чу ва пра ва свог на ро да. Ако се слу жи ти ту лом, то је са мо 
због то га што же ли да за шти ти на род и што у ин те ре су оп штег до бра мо же 
успе шни је да де лу је. У тра ди ци о нал ној ин сти ту ци ји па три јар ха та и вој вод-
ства на род ви ди нај си гур ни је јем ство за сво ју цр кву и на ци о нал ност. 

* * *

Крат ка вест о ре ор га ни за ци ји Глав ног од бо ра би ла је пре у зе та из бе о-
град ских Срб ских но ви на и об ја вље на 23. ав гу ста. По па три јар хо вом по врат-
ку из Ин сбру ка, ју ла ме се ца, Глав ни од бор му је при вре ме но по ве рио, до 
до ла ска вој во де, пу ну и нео гра ни че ну власт и про гла сио га за при вре ме ног 
упра ви те ља на ро да. По што су се по сло ви Глав ног од бо ра умно жа ва ли, од бор 
је ра ди ефи ка сни јег ра да по де љен у оде ље ња.56 

* * *

У из ве шта ју из Зе му на 30. ав гу ста до пи сник кон ста ту је да вла да ве ли-
ко не рас по ло же ње пре ма ба ну и ка то ли ци ма, и од мах по том до да је да ће 
кар ло вач ком Од бо ру бла го и брат ски при го во ри ти што ме ђу ње го вим чла-
но ви ма не ма ни јед ног је ди ног ка то ли ка. 

Да ље на во ди да у Кар лов ци ма има дво ји ца за то че них ка то лич ких све-
ште ни ка. Има ме ђу ухап ше ни ма и пра во слав них, за тим цар ских гра ни чар-
ских офи ци ра. Од мах се об ја шња ва и ко ји су би ли раз ло зи ве ли ког бро ја 
ухап ше них. Мно ги Ср би ни су се при дру жи ли по кре ту, не за то што би држа-
ли стра ну Ма ђа ри ма – ду го су жи ве ли у ста ром би ро кра ти зму и про ме не ко је 
су на сту пи ле би ле су за мно ге нео бич не, те се про сто ни су при ви кли на 
но ви по ре дак ства ри. 

Хап ше ње ка то лич ких све ште ни ка у Сре му тре ба при пи са ти окол но-
сти ма да су се ро до љу би ви пра во слав ни ду хов ни ци са да на шли у Ву ко ва ру, 
ко ји је за у зео ма ђа рон Жи твај, а ка то лич ки у Ми тро вич ком окру гу ко ји 

56 “Car lo witz”, All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 21, 23. Au gust 1848; Љу бо мир ка Кр кљуш, 
Сре ди шњи ор га ни вла сти у Срп ској Вој во до ви ни 1848‒1849, Но ви Сад 2013, 70‒72.
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др же Ср би. Та ко су ро до љу би ви све ште ни ци го ње ни од ма ђа ро на, а ма ђа-
рон ски од Ср ба. 

Са мо ни је ја сно ка ко се до го ди ло да се хап ше ње ма ђа рон ских ка то лич-
ких све ште ни ка од стра не Ср ба при пи су је њи хо вој вер ској не тр пе љи во сти, 
а про гон ро до љу би вих [православних] ду хов ни ка оправ да ва раз ли ка ма у 
по ли тич ким ми шље њи ма. 

Са ве ту је Ср би ма да што је мо гу ће ви ше из бе га ва ју да да ју по во да да 
до ђе до вер ских спо ро ва, и да при ме у Од бор пар ка то ли ка, а са срем ским 
ма ђа ро ни ма не ка по сту пе као Је ла чић са хр ват ским. За кљу чу је да, на про тив, 
ка то ли ци у Сре му мо гу би ти си гур ни, да је њи хо ва ве ра су ви ше чвр сто за-
шти ће на ду хом вре ме на да би им је не ко мо гао од у зе ти.57

На овај до пис и пред лог од го во ри ло је уред ни штво ли ста Der Ser be, 
ма да до ста ка сни је, да Ср би ни су ни ка да иза зи ва ли ре ли гиј ске спо ро ве и 
не ће то ни ка да ни чи ни ти, али њи хо ва ка то лич ка бра ћа тре ба то да из бе га-
ва ју и да се угле да ју на срп ски при мер то ле ран ци је. Ма да је ка то лич ка по-
пу ла ци ја у Вој во до ви ни нај ма ња, у ско ро свим од бо ри ма, па и у Глав ном 
од бо ру, има не ко ли ко ка то ли ка, и то не са мо ро дом Сло ве на, не го и Не ма ца 
и Ма ђа ра. Ко ли ко има Ср ба на ме ште ни ка у Тро јед ној кра ље ви ни, где је срп-
ска по пу ла ци ја исто то ли ка као и ка то лич ка, на ро чи то ако се узме у об зир 
Вој на гра ни ца?58

* * *

Об ја вље на је од лу ка Глав ног од бо ра да се тр гов ци ма из до њих ду нав-
ских кра је ва ко ји би се упу ти ли на пе штан ски Све то јо ва нов ски са јам за бра-
ни про лаз кроз Вој во до ви ну. Тр го вач ка дру штва у Бе чу, Бр ну, Пра гу, Гра цу 
и дру где оба ве ште на су да ће се уме сто пе штан ског сај ма одр жа ти са јам у 
Зе му ну. Град има мно го пред но сти због свог ге о граф ског по ло жа ја и са о бра-
ћај них ве за, што га чи ни по год ним за тр го вач ке по сло ве.59 Од лу ка Глав ног 
од бо ра би ла је до каз да је Од бор, у рат ним усло ви ма ко ји су оме та ли ре дов-
не при вред не ак тив но сти, на ро чи то по љо при вре ду, на сто јао да одр жи не ке 
ње не ва жне де лат но сти. 

* * *

О раз до ру ко ји је на стао ме ђу во ђа ма Срп ског по кре та, па три јар хом и 
Стра ти ми ро ви ћем, пре не ле су All ge me i ne Sla wische Ze i tung ве сти из бе о град-
ских Срб ских но ви на.60 Од у зи ма ње вр хов не вој не ко ман де Стра ти ми ро ви ћу 
оце ње но је као ре зул тат спле та ка не ко ли ко Не ма ца и то бо жњих па три о та, 
уства ри ма ђа ро на. Стра ти ми ро вић је сво је спо соб но сти до ка зао ви ше пу та 
сјај ним по бе да ма. Не сло га у вођ ству по кре та мо же би ти са мо штет на за 
Срп ски по крет и за на род. Би ло би по жељ но да се укло не не ке лич но сти, 
по зна те од ра ни је, ко је шу ру ју с Ма ђа ри ма и дру гим срп ским не при ја те љима.

57 All ge me i ne sla wische Ze i tung, No 30, 7. Sep tem ber 1848. 
58 “Jo ur nal-Re vue”, Der Ser be, No 8, 21. Fe bru ar / 5. März 1849. 
59 All ge me i ne Sla wische Ze i tung, No 22, 25. Au gust 1848. 
60 All ge me i ne sla wische Ze i tung, No 47, 30. Sep tem ber 1848.
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На Стра ти ми ро ви ћа и ње гов од нос са па три јар хом од но си ла се и вест 
из Сен то ма ша 28. сеп тем бра. Стра ти ми ро вић, ко јем је од у зе та при вре ме на 
вр хов на ко ман да над срп ским тру па ма, упу тио се Кни ћа ни ну, ко ји га је при-
мио, али са стро гим на ло гом да се по на ша мир но. Он је ипак са не ко ли ко 
при ста ли ца по бе гао у Ти тел, да би та мо под ба дао на род и при до био га за 
сво је се бич не ци ље ве. Кни ћа нин му је од мах по слао по ру ку и на ре дио да се 
вра ти у Кар лов це и пот чи ни па три јар ху. Ви де ће се да ли ће он на ста ви ти да 
угро жа ва све ту на род ну ствар.61 Из ових два ју на пи са ви дљи во је да су њи-
хо ви ау то ри би ли и при ста ли це и про тив ни ци Стра ти ми ро ви ће ви.

До ла зак вој во де Сте ва на Шу пљик ца, 6. ок то бра и одр жа ва ње но ве На-
род не скуп шти не окон ча ло је, бар за из ве сно вре ме, раз ми ри це око вр хов не 
вој не ко ман де и за у ста ви ло Стра ти ми ро ви ће ве ам би ци је. 

Зах тев да се одр жи На род на скуп шти на под не ли су па три јар ху пред-
став ни ци окру жних од бо ра 27. сеп тем бра, о че му је All ge me i ne Sla wische 
Ze i tung об ја вио до пис из Зе му на.62 Скуп шти на је тре ба ло да ре ши не ка ва жна 
пи та ња: да се од мах рас пи ше по рез, јер су тро шко ви из др жа ва ња вој ске и 
ње ног опре ма ња ис пра зни ли на род ну ка су; да се Глав ни од бор ре ор га ни зу-
је; да се нео д ло жно по ша љу на род ни иза сла ни ци у Беч, За греб и код ба на, 
јер је то одав но тре ба ло да се учи ни; по треб но је при пре ми ти се за из ми ре-
ње ко је пред сто ји, ка ко би оно би ло ча сно и по вољ но за на род; по но ви ти 
зах тев ца ру да се ко нач но по ша ље вој во да; да се у спо ра зу му са упра ви те љем 
на ро да ор га ни зу је уред но ко ман до ва ње вој ском, без ко јег не мо же би ти на-
пре до ва ња у ра ту; да се спре чи сва ки не спо ра зум и сва ка сум ња у на ро ду, 
ко ја мо же на ста ти због од у зи ма ња при вре ме не вој не ко ман де Ђор ђу Стра-
ти ми ро ви ћу. По што је са слу шао ове пред ло ге, па три јарх је од лу чио да од мах 
са зо ве На род ну скуп шти ну.

All ge me i ne Sla wische Ze i tung об ја вљи вао је на пи се о срп ским при ли ка-
ма и у сво јим по след њим бро је ви ма. У до пи су из ло го ра у То ма шев цу опи-
са но је ста ње у ло го ру, број ње го ве по са де, на о ру жа ње и ко ман дан ти.63 Ло-
гор се на ла зи на по вољ ном по ло жа ју и до бро је утвр ђен, до бро снаб де вен 
то по ви ма, по са да до бро на о ру жа на и бор бе ног ду ха. По са да бро ји пре ко 
6.000 љу ди, нај ви ше гра ни ча ра и мно го ср би јан ских до бро во ља ца. Из вр сни 
ко ман дант ло го ра је Кни ћа нин, истин ски ју нак, по ред ње га до стој но сто ји 
ма јор Ми ло је вић. Сва ко днев но има чар ки и ма лих су ко ба са Ма ђа ри ма, али 
Ко шу то ви пла ће ни ци и на јам ни ци из ву ку ре дов но де бљи крај.

Вест о вој во ди ном ско ром до ла ску иза зва ла је ве ли ку ра дост. Цео ло гор 
је кли цао, на ро чи то гра ни ча ри Не мач ко-ба нат ске ре ги мен те, где је ге не рал 
Шу пљи кац био у слу жби од 1815. до 1837. го ди не, као ка пе тан и ма јор, и 
ужи вао све оп ште по што ва ње и љу бав. 

Вој во да је сти гао, све ча но и оду ше вље но је до че кан, уз гр мља ви ну то-
по ва и зво ња ву цр кве них зво на. Да га по здра ви, оку пио се на род из свих 
де ло ва Вој во до ви не. Се ди и по што ва ни цр кве ни по гла вар, па три јарх Јо сиф 

61 All ge me i ne sla wische Ze i tung, No 54, 12. Oc to ber 1848.
62 All ge me i ne sla wische Ze i tung, No 54, 12. Oc to ber 1848. Вест о то ме до не ле су и Срб ске 

но ви не.
63 All ge me i ne sla wische Ze i tung, No 57, 19. Oc to ber 1848.
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Ра ја чић са звао је На род ну скуп шти ну. Скуп шти на ће се одр жа ти под пред-
сед ни штвом вој во де и па три јар ха. 

У Кар лов ци ма се оче ку је и јед на че та грч ких до бро во ља ца, од ко јих су 
че ти ри офи ци ра већ сти гла. Су тра ће до ћи њих пе де се то ри ца, а оста ли се 
оче ку ју сле де ћих да на. 

Не ке раз ли ке ко је су по сто ја ле из ме ђу кар ло вач ког Глав ног од бо ра и 
ге не ра ла Ђор ђа Стра ти ми ро ви ћа, а ко је се до ве ле до ње го вог су спен до ва ња, 
раз ре ше не су и он је по но во пре у зео сво ју ста ру ду жност.64

По ред лив ни це то по ва у Пан че ву, ор га ни зо ва на је и јед на но ва, дру га, 
у Кар лов ци ма. Што се ти че ме та ла по треб ног за то по ве, има га у из о би љу: 
срп ске оп шти не и ма на сти ри на ста ви ли су, у пле ме ни том ро до љу би вом так-
ми че њу, да за те по тре бе ис по ру чу ју цр кве на зво на. И цр кве на зво на осво-
је них ма ђар ских се ла ко ри сте се за ли ве ње то по ва.

По ве сти ма од 6. ок то бра, јед но оде ље ње То ма ше вач ког ло го ра за у зе ло 
је се ло Стар чу, не да ле ко од Ве ли ког Беч ке ре ка и раз о ру жа ло та мо шње ста-
нов ни штво. Се ља ни су од мах из ру чи ли Ср би ма де се то ри цу нај ви ђе ни јих 
љу ди, као јем ство свог бу ду ћег ми ро љу би вог по на ша ња и при ја тељ ског 
рас по ло же ња. Они се са да на ла зе у Пан че ву.65 

По ли тич ки про грам и по ли тич ки ста во ви ‒  
сло вен ска уза јам ност и ау стро сла ви зам

Од про гра ма ко ји је из нет у пр вим бро је ви ма All ge me i ne Sla wische Ze i-
tung ни су од сту па ле за вре ме свог крат ко трај ног из ла же ња, а и у јед ном од 
по след њих бро је ва тај је про грам са жет у члан ку о са ве зу на родâ и кон гресу 
на родâ.66 

О за ми сли о јед ном оп штем са ве зу на родâ не го во ри се са мо у Фран цу-
ској, не го и у Бе чу. Сви ми сле ћи љу ди и не при страст ни др жав ни ци уви де ли 
су одав но да су беч ки спо ра зу ми из 1815. мр тви. На ро ди ма је по тре бан кон-
грес на ко јем ће би ти уре ђе ни њи хо ви ме ђу соб ни од но си, из гла ђе ни њи хо ви 
спо ро ви и за шти ће ни њи хо ви уста ви и сло бо де. Фран цу ска ре пу бли ка је, на 
свом но вом по чет ку, на свој стег већ ис пи са ла три су шта стве не ре чи: сло-
бо да, јед на кост и брат ство. Слав ни др жав ни ци из про све ће них на ро да по-
ку ша ва ју да у Бел ги ји ор га ни зу ју кон грес ко ји би на ми ран на чин и у ду ху 
вре ме на из гла дио са вре ме не не су гла си це ме ђу на ро ди ма.

Дру ги, из у зет но ва жан раз лог је тај што су при вред не при ли ке у европ-
ским зе мља ма у пот пу ној анар хи ји. До ка за но је да је анар хи ја иза зва на сло-
бод ном кон ку рен ци јом, што на ме ће по тре бу да се она огра ни чи у ме ри ко ју 
зах те ва оп ште до бро. По је ди на пра ви ла мо гу до не ти са ме др жа ве, а дру га 
мо гу би ти уста но вље на са мо за јед нич ком од лу ком др жа ва са раз ви је ном 
ин ду стри јом. Има ју ћи у ви ду ко ли ко је це ло куп на ин ду стри ја европ ских 

64 О не су гла си ца ма ме ђу ор га ни ма срп ске вла сти у Вој во до ви ни оп шир ни је у: Љ. Кр-
кљуш, нав. де ло, 111‒131.

65 All ge me i ne sla wische Ze i tung, No 58, 20. Oc to ber 1848; No 59, 21. Oc to ber 1848.
66 “Der Völkerbund und Völkercongreß”, All ge me i ne sla wische Ze i tung, No 57, 19. Oc to ber 

1848. 
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зе ма ља ме ђу соб но по ве за на, утвр ђи ва ње основ них на че ла ре фор ме у обла сти 
ин ду стри је би ло би ко ри сно за све ин ду стриј ске зе мље, ако би она би ла за-
јед нич ки усво је на. Украт ко, ме ђу на род но удру жи ва ње је и по треб но и неоп-
ход но. Ка да би то би ло оства ре но, ус пе си ко ји би из то га про ис те кли, би ли 
би не мер љи ви.

Осно ве на ко ји ма би се та кав са вез на ро да устро јио, и ко јем би, као узор 
у ма лом, по слу жио ау стриј ски са вез на ро да, из не ле су не дав но беч ке но ви-
не. Оне се мо гу све сти на сле де ће: 1. при по рав на њу ме ђу на род них и за јед-
нич ких ин те ре са мо ра се по ћи од де мо кра ти је; 2. кон грес мо ра уста но ви ти 
са вез, са сна жном цен трал ном вла шћу, ко ја би при вре ме но мо ра ла би ти 
ау стриј ска; 3. сла ба фе де ра тив на др жа ва, или са вез др жа ва без то га усло ва 
би ла би мр тво ро ђен че; 4. тре ба из бе га ва ти и од ви ше и пре ма ло ње них овла-
шће ња и сва ка чла ни ца мо ра има ти нео п ход ну сло бо ду у сво јим уну тра-
шњим по сло ви ма.

Адре са Ца ре вин ског ве ћа ца ру са мо је пр ви ко рак ка та квом кон гре су 
на родâ. Ау стри ја мо же оп ста ти са мо као фе де ра тив на др жа ва у ко јој ће све 
са ве зне др жа ве о за јед нич ким по сло ви ма ве ћа ти на кон гре си ма у Бе чу. Сло-
ве ни же ле не за ви сну фе де ра тив ну др жа ву, у ко јој Ма ђар не ће на ре ђи ва ти 
Сло ве ни ма, ни Сло ве ни Ма ђа ру, они же ле да све фе де рал не др жа ве бу ду 
ве за не јед ном цен трал ном са ве зном вла шћу у Бе чу. Не сло вен ско цар ство, 
не го са ве зну др жа ву! 

Нај но ви ји до га ђа ји по ка зу ју да је одр жа ва ње кон гре са нео п ход но, и ако 
до ње га до ђе оства ри ће Сло ве ни сво је оправ да не же ље ‒ га ран ти је за сво ју 
на ци о нал ну сло бо ду, за сво је обра зо ва ње и раз вој. У те сном је дин ству и ор ган-
ском са ве зу са Ау стри јом ви де Сло ве ни си гу ран осло нац про тив фа на тич ног 
Ма ђар ства на се ве ру Угар ске и про тив ма ђар ских пре се за ња у Кра ље ви ни 
Хр ват ској и Сла во ни ји. Све Сло ве не про жи ма јед но осе ћа ње: „ау стриј ско-не-
мач ки еле мент је пре ма Сло ве ни ма пра вич ни ји и ли бе рал ни ји не го ма ђар ски; 
ма ђар ски осе ћа сво ју сла бост, а ипак же ли, та ко ре ћи у по след њем очај нич-
ком по ку ша ју да се ви не до по ло жа ја европ ске ве ле си ле, же ли да над ма ши 
Ау стри ју и за то при бе га ва тла че њу и по ма ђа ри ва њу дру гих на ро да, да би се 
по твр дио као ве ле си ла”.

Са мо у је дин ству и пу тем је дин ства свих на ро да: Ру му на, Не ма ца, Ма-
ђа ра и Сло ве на, рав но мер ном за сту пље но шћу у за јед нич кој са ве зној вла сти 
мо гу ти на ро ди за јед но би ти ве ли ка си ла.

Ако ау стриј ски кон грес на родâ за и ста дâ не ки ре зул тат, он да ће на ше 
оправ да не и ду ху вре ме на са гла сне те жње би ти оства ре не, он да ће мо се радо-
ва ти, што ће Угар ска за и ста одр жа ти оно што је ових да на ре че но у ау стриј-
ском Ца ре вин ском ве ћу: „Угар ска ис ка зу је, пред бо гом и све том, ду бо ко 
при ја тељ ство и брат ска осе ћа ња пре ма ау стриј ским на ро ди ма и из ја вљу је 
да ће о за јед нич ким ин те ре си ма од лу чи ти на обо стра но за до вољ ство, на 
ши ро кој осно ви пра ва, пра вич но сти и брат ске љу ба ви и у том ци љу пру жа 
сво ју вер ну брат ску ру ку”. 

Ако кон грес не бу де по сти гао ни ка кав ре зул тат и по ка же се да Ма ђа ри 
же ле да по твр де не за ви сност, ко ја ни по ред са мо нај не оп ход ни је са ве зне 
вла сти не мо же по сто ја ти, он да ће Ау стри ја уви де ти да су Сло ве ни од стра-
не Ма ђа ра оп ту жи ва ни и сум њи че ни на је дан без бо жни на чин, а сло вен ска 
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пра вед на ствар би ће осве ће на! Би ће жи го сан се па ра ти зам и охо лост ма ђар-
ских ко ло во ђа. На да мо се, ипак, да ће се ау стриј ски на род ни кон грес убр зо 
са ста ти и да ће сви на ро ди ца ре ви не јед ни дру ги ма пру жи ти брат ску ру ку. 
На да мо се да ће том ле пом при ме ру Ау стри је и сви на ро ди Евро пе по же ле ти 
да сле де! 

* * *

Пи са ње All ge me i ne Sla wische Ze i tung и ста во ви њи хо вог уред ни штва, 
са рад никâ и до пи сникâ би ли су до след ни де ви зи ис так ну тој у пр вом бро ју 
‒ де мо крат ској фе де ра ци ји ау стриј ских на ро да. 

За ми сао о пре у ре ђе њу Мо нар хи је на фе де ра тив ној осно ви би ла је у 
беч ким но ви на ма пр ви пут по ме ну та ра но, већ кра јем мар та и по чет ком 
апри ла 1848, као про јект ау стриј ско-не мач ких кру го ва ко ји су по др жа ва ли 
ује ди ње ње с Не мач ком. У њен са став би ула зи ле је ди ни це фор ми ра не као 
ау то но ми је на ци о нал них це ли на, а са ве зна ау стриј ска др жа ва би ла би спо-
је на са Не мач ком. 

У апри лу је до шло до за о штра ва ња не мач ко-че шких про тив реч но сти, 
по го то ву има ју ћи у ви ду за се да ње Франк фурт ског прет пар ла мен та, ко је је 
по ка за ло не мач ке пре тен зи је на ау стриј ске сло вен ске зе мље и опа сност да 
Не мач ко цар ство про гу та че шке и сло вен ске кра је ве. У зна ме ни том пи сму 
11. апри ла 1848. ко јим је од био по зив да уче ству је у Франк фурт ском пар ла-
мен ту Фран ти шек Па лац ки се из ја снио за очу ва ње Ау стриј ског цар ства, као 
га ран ти ју за на ци о нал ни оп ста нак ау стриј ских Сло ве на с об зи ром на Не мач-
ку и Ру си ју.67 

Че шки ли бе рал ни иде о ло зи фор му ли са ли су ау стро сла ви стич ку кон цеп-
ци ју. Усме рен на очу ва ње Ау стриј ске мо нар хи је, ау стро сла ви зам под ра зу ме-
вао је ње но ре ор га ни зо ва ње у фе де ра тив ну др жа ву, на осно ви на ци о нал не 
рав но прав но сти на родâ. 

Ма да су на пи си об ја вљи ва ни у ли сту би ва ли вр ло кри тич ни пре ма ау стриј-
ској по ли ти ци пре ма сло вен ским на ро ди ма, она се нај че шће при пи си ва ла 
обо ре ном Ме тер ни хо вом си сте му и исто вре ме но из ра жа ва ла на да да ће 
про гла ше њем рав но прав но сти на родâ и уво ђе њем устав ног по рет ка до ћи до 
про ме на. 

На гла ша ван је зна чај про кла мо ва не на ци о нал не рав но прав но сти, на че ла 
сло бо де, јед на ко сти и брат ства, али је исто вре ме но ис ти ца на пу на ло јал ност 
ди на сти ји и же ља за очу ва њем це ло ви то сти др жа ве. Че сто се на гла ша ва ла 
и по тре ба да Ау стри ја оста не ве ли ка европ ска си ла, а ис ти ца ла и уло га сло-
вен ских на ро да, као нај број ни јих. Они би ту број ност мо гли ис ко ри сти ти 
уко ли ко до про ме не др жав ног устрој ства не би до шло. 

О Сло ве ни ма се че сто го во ри ло као о је дин стве ном на ро ду, са је дин-
стве ним је зи ком, ма да очи глед но са пр вен стве ном на ме ром да се на гла си 
по тре ба њи хо вог је дин ства у од бра ни за јед нич ких ин те ре са. 

67 Če do mir Po pov, Gra đan ska Evro pa (1770‒1871), Dru ga knji ga, Po li tič ka isto ri ja Evro pe, 
No vi Sad 1989, 248‒249, 256‒257; A. J. P. Taylor, Hab sburš ka mo nar hi ja 1809‒1918, Za greb 1990, 
84‒85. 
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У оп стан ку Ау стриј ског цар ства Сло ве ни су ви де ли спас од не мач ких 
пре тен зи ја на ује ди ње ње не мач ких зе ма ља и при кљу чи ва ње и Ау стри је у ту 
др жа ву; с дру ге стра не пре ти ла је опа сност од ма ђар ских аспи ра ци ја да 
Угар ску пре о бра зе у на ци о нал ну ма ђар ску др жа ву, а у Мо нар хи ји до би ју 
пре ва гу над Ау стри јом, што би би ло по ги бељ но за сло вен ске на ро де у Угар-
ској. Та ко је ау стро сла ви зам из гле дао као „је ди но мо гу ће рје ше ње на ци о-
нал ног пи та ња у окви ру Мо нар хи је”, као „је ди на ре ал на кон кре ти за ци ја 
све сла вен ске иде је у по ли тич ком по гле ду”.68 Иа ко су и Ср би чи ји су на пи си 
об ја вљи ва ни у All ge me i ne Sla wische Ze i tung исто та ко пре да но из ра жа ва ли 
ода ност ди на сти ји, спрем ност да се бо ре за ње но одр жа ње и очу ва ње це ло-
ви то сти Мо нар хи је, че сто су ти исти на пи си ја сно све до чи ли о крај ње не по-
вољ ном по ло жа ју срп ског на ро да и у оним обла сти ма ко је су би ле не по сред но 
ве за не за Ау стри ју, као што је би ла Вој на гра ни ца. 

Ка да је реч о Ју жним Сло ве ни ма, о њи ма су ау то ри у All ge me i ne sla-
wische Ze i tung че сто го во ри ли као јед ном на ро ду, ма да углав ном он да ка да 
се ра ди ло о њи хо вом по ли тич ком и др жав но прав ном ста ту су. У кон цеп ци ји 
фе де ра тив но уре ђе не Ау стри је на во ди се ју жно сло вен ска др жа ва као јед на 
од ау то ном них је ди ни ца. 

All ge me i ne Sla wische Ze i tung из ра жа вао је сво јим пи са њем ис кре ну со-
ли дар ност и са о се ћа ње са срп ским на ро дом то ком те шке по ли тич ке и ору-
жа не бор бе 1848. го ди не. Од на ро чи тог је зна ча ја би ло што је лист на сто јао 
да број ним на пи си ма ука же на пра ви ка рак тер, на по бу де и ци ље ве на родâ 
ко ји су у ра ту уче ство ва ли ‒ Ма ђа ра и Ср ба. Нај ва жни ји циљ ма ђар ске по-
ли ти ке био је пре тва ра ње Угар ске у ма ђар ску др жа ву, не ги ра њем по сто ја ња 
дру гих на ро да и ус кра ћи ва њем њи хо вих основ них пра ва. Узро ци Срп ског 
по кре та и ци ље ви ко је су же ле ли да по стиг ну би ли су очу ва ње еле мен тар-
них пра ва по је дин ца и на ро да. Са при зна њем и ди вље њем опи си ва не су 
бит ке ко је су во ђе не и по бе де ко је је срп ска вој ска у њи ма из во је ва ла. 

Ве ли ки број на пи са био је пре у зи ман из срп ских и хр ват ских но ви на, 
што ука зу је на то да је ме ђу њи ма по сто ја ла те сна ве за и са рад ња. И мно ги 
Ср би и Хр ва ти сла ли су сво је до пи се ли сту, те је All ge me i ne Sla wische Ze i tung 
у то ку свог крат ког жи во та био пом ни хро ни чар по ли тич ких зби ва ња у сло-
вен ским на ро ди ма Хаб збур шке мо нар хи је, укљу чу ју ћи ту и срп ски на род. 

 Ма да су из ла зи ле крат ко вре ме, у вре ме ну ко је је оби ло ва ло мно го-
број ним и ва жним до га ђа ји ма у свим сло вен ским сре ди на ма, All ge me i ne 
Sla wische Ze i tung ус пе ле су да да ју це ло вит по глед и из ра зе ста во ве че шких 
ли бе ра ла и Ју жних Сло ве на и Ср ба, ко ји су у њи ма са ра ђи ва ли, о нај зна чај-
ни јим пи та њи ма сло вен ских по кре та и срп ског на ци о нал ног по кре та 1848. 
го ди не.

68 Ja ro slav Ši dak, „Au stro sla vi zam i Sla ven ski kon gres u Pra gu 1848”, Hi sto rij ski pre gled, 
3‒4, Za greb 1960, 212, 217. 
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ана ли зи ра ути цај ме ђу на род них ор га ни за ци ја 
жен ског по кре та на осни ва ње Срп ског на род ног жен ског са ве за. Реч је о Ме-
ђу на род ном жен ском са ве ту и Ме ђу на род ној али јан си за пра во гла са же на, 
моћ ним ор га ни за ци ја ма ко је су пу тем сна жног за ла га ња под сти ца ле ства ра ње 
на ци о нал них жен ских удру же ња у Евро пи, САД и Ау стра ли ји и њи хо во укљу-
чи ва ње у жен ски по крет то ком пр ве де це ни је XX ве ка. Циљ им је био уки да-
ње не рав но прав ног при ват но-прав ног, еко ном ског, дру штве ног и по ли тич ког 
по ло жа ја же на и му шка ра ца. Ми си ја др Ке те Шир ма хер (Ka et he Schir mac her), 
ко ја је као пред став ни ца Ме ђу на род не али јан се одр жа ла пре да ва ње у Бе о гра-
ду у ок то бру 1906. го ди не, по кре ну ла је осни ва ње Срп ског на род ног жен ског 
са ве за, али и пре и спи ти ва ње по ло жа ја же на у Кра ље ви ни Ср би ји. Срп ски 
са вез об је ди нио је рад до бро твор них ху ма ни тар них жен ских ор га ни за ци ја у 
зе мљи: Жен ског дру штва, Дру штва „Кне ги ња Љу би ца”, Ко ла срп ских се ста-
ра, Ма те рин ског удру же ња и Је вреј ског жен ског дру штва. Био је пр ва ор га-
ни за ци ја гра ђан ског жен ског по кре та у Кра ље ви ни Ср би ји ко ја је до Пр вог 
свет ског ра та уоб ли чи ла зах те ве и пред у зе ла ко ра ке ка из ме ни од ре да ба у 
на след ном и брач ном пра ву, из јед на ча ва њу про фе си о нал ног по ло жа ја же на и 
му шка ра ца у др жав ним слу жба ма и сти ца њу по ли тич ких пра ва. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Срп ски на род ни жен ски са вез, Ме ђу на род на али јан са 
за пра во гла са же на, Ме ђу на род ни жен ски са вет, се стрин ство, фе ми ни зам

По ја ви ме ђу на род них ор га ни за ци ја жен ског по кре та прет хо ди ла је пот-
пу но но ва кул тур на по ја ва – ме ђу на род на пре пи ска из ме ђу же на раз ли чи тог 
по ре кла, из раз ли чи тих др жа ва и дру шта ва За пад не Евро пе и Аме ри ке, 
ко ја је де ве де се тих го ди на XIX ве ка при пре ми ла те рен за из град њу ути цај-
них по ли тич ких са ве за.1 По сред ством пре пи ске по сте пе но су уоб ли ча ва не 

1 Po li tics and Fri en dship. Let ters from the In ter na ti o nal Wo men Suf fra ge Al li an ce 1902–1942, 
Edi ted by Mi ne ke Bosch with An ne ma rie Klo o ster man, Co lum bus: Ohio Sta te UP, 1990, 35.
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иде је, де фи ни са ни су про гра ми и стра те ги је за њи хо во оства ри ва ње у ци љу 
уки да ња при ват но-прав не, дру штве не, еко ном ске и по ли тич ке не рав но прав-
но сти же на и му шка ра ца. Ус по ста вље на је мре жа кон та ка та из ме ђу пред-
став ни ца во де ћих европ ских на ци о нал них удру же ња са аме рич ким ор га ни-
за ци ја ма, раз ме њи ва не су по се те, књи ге и штам па ни ма те ри јал. Иа ко пр ва 
ме ђу на род на ор га ни за ци ја, Ме ђу на род но удру же ње же на (As so ci a tion In ter-
na ti o na le des Fem mes), ко је су осно ва ле Фран цу ски ње у Же не ви 1868. го ди-
не, ни је би ла ста бил на уста но ва. Ње но вођ ство ус пе ло је да са зо ве кон грес 
у Па ри зу у вре ме одр жа ва ња Ве ли ке свет ске из ло жбе 1878. го ди не. Ску пу 
су при су ство ва ле пред став ни це из је да на ест зе ма ља.1 На кон кон гре са за поче-
то је ши ре ње мре же ме ђу на род ног жен ског ак ти ви зма, али и рад на ис тражи-
ва њу дру штве ног и еко ном ског по ло жа ја же на у Евро пи, ко јим је ру ко во дио 
Те о дор Стен тон (The o dor Stan ton), син ан га жо ва не аме рич ке ак ти вист ки ње 
Ели за бет Кеј ди Стен тон (Eli za beth Cady Stan ton). Ре зул тат је би ла пр ва обим на 
зби р ка ау тор ских тек сто ва о по кре ту за еман ци па ци ју же на Жен ско пи та ње 
у Евро пи (The Wo man Qu e sti on in Eu ro pe. A se ri es of ori gi nal Es sayes ) ко ја је 
об ја вље на 1884. го ди не. У њој је, осим Стен то но вог ра да о си ту а ци ји у Фран-
цу ској, нај ви ше про сто ра по све ће но жен ском по кре ту у Ен гле ској, Не мач кој, 
Хо лан ди ји, Нор ве шкој, Швед ској, Дан ској, Ру си ји, Ита ли ји, Шпа ни ји и Бел-
ги ји. У по себ ном одељ ку о „Ори јен ту” об ја вље ни су тек сто ви о Бу гар ка ма, 
Јер мен ка ма, Тур ки ња ма и Гр ки ња ма.2 То ком осам де се тих го ди на XIX ве ка 
те жи ште ор га ни зо ва них ак тив но сти же на по ме ра се с фран цу ског на ан гло-
а ме рич ко под руч је. До то га је до шло за то што су у мно гим зе мља ма Евро пе 
по сто ја ле за кон ске пре пре ке за сло бод но удру жи ва ње и за из да ва штво ко јим 
ру ко во де же не, али је зна чај ну уло гу од и гра ла сна га и про дор ност про те-
стант ских пред став ни ца бор бе за жен ско пра во гла са и мо рал ну ре фор му 
из Аме ри ке, Ве ли ке Бри та ни је и Се вер не Евро пе.3 

Во де ће пред став ни це Аме рич ког на ци о нал ног удру же ња же на, Ели за бет 
Кеј ди Стен тон и Су зан Ен то ни (Su san An tony), на осно ву ис ку ства ко је су 
сте кле пу ту ју ћи по Евро пи ини ци ра ле су са зи ва ње Ме ђу на род ног жен ског 
са ве та (In ter na ti o nal Co un cil of Wo men, ICW) у Ва шинг то ну 1888. го ди не. 
Осни вач ком кон гре су при су ство ва ло је нај ви ше Аме ри кан ки, али би ле су 
за сту пље не и пред став ни це из не ко ли ко европ ских зе ма ља (Нор ве шке, Дан-
ске, Фран цу ске, Ита ли је, Ир ске, Ен гле ске). Са вет је отво рио вра та за члан-
ство раз ли чи тим жен ским удру же њи ма, од књи жев них клу бо ва до дру шта-
ва за мо рал ну чи сто ту и бор бу про тив ал ко хо ли зма. Стре ме ћи при вла че њу 
што ве ћег бро ја при ста ли ца, вођ ство Ме ђу на род ног жен ског са ве та ни је 
же ле ло да се опре де љу је у ве зи са кон тро верз ним пи та њи ма, а јед но од њих 
би ло је и ис ти ца ње зах те ва за пра во гла са же на. Ка да је на кон гре су у Лон-
до ну 1899. го ди не вођ ство и да ље ис тра ја ва ло на ста ву да и про тив ни це 
осва ја ња по ли тич ких пра ва же на за слу жу ју да се чу је њи хо во ми шље ње, 

1 Le i la Rupp, Ver ta Taylor, “For ging Fe mi nist Iden tity in an In ter na ti o nal Mo ve ment: A 
Col lec ti ve Iden tity Ap pro ach to Twen ti eth/Cen tury Fe mi nism”, Signs, Win ter (1999), 366. До ступ-
но на: https://www.jo ur nals.uc hi ca go.ed u/lo i/signs?ex pan ded=1999. При сту пље но 24. 2. 2016.

2 Кaren Оfen, Еvropski fe mi ni zmi 1700–1950. Po li tič ka isto ri ja, Evo lu ta, Be o grad 2016, 176–177. 
3 L. Rupp, V. Taylor, “For ging Fe mi nist Iden tity in an In ter na ti o nal Mo ve ment”, 367; К. 

Оfen, Еvropski fe mi ni zmi 1700–1950, 177.
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гру па же на пред во ђе на пред став ни ца ма из Не мач ке ор га ни зо ва ла је за се бан 
са ста нак. На ње му је од лу че но да се осну је ор га ни за ци ја ко ја ће се за ла га ти 
ис кљу чи во за сти ца ње по ли тич ких пра ва же на, пре све га за пра во гла са.4 
Убр зо је, по сле пре ли ми нар ног са стан ка у Ва шинг то ну 1902. го ди не, осно-
ва на Ме ђу на род на али јан са за пра во гла са же на (In ter na ti o nal Al li an ce for 
Wo men’s Suf fra ge, IW SA) на кон гре су у Бер ли ну 1904. го ди не. На че лу сед-
мо чла ног Из вр шног од бо ра би ла је пред сед ни ца Ке ри Чам пан Кет (Car rie 
Cham pan Cat) из САД. У Али јан си је од осни ва ња об ли ко ван јак фе ми ни-
стич ки иден ти тет с ја сним ци љем по сти за ња пу них гра ђан ских, по ли тич ких 
и еко ном ских пра ва же на.5 Упор но за сту па ње ста ва да су по ли тич ка пра ва 
же на кључ на за оства ре ње прав де у све ту тре ба ло је да по ка же да се Ме ђу-
на род на али јан са раз ли ку је од Ме ђу на род ног са ве та као но ва и пот пу но 
дру га чи ја ме ђу на род на ор га ни за ци ја.6 

Обе ор га ни за ци је пред ста вља ле су зна чај ну по ли тич ку сна гу ме ђу на род-
ног фе ми ни стич ког по кре та до по чет ка Пр вог свет ског ра та. Под њи хо вим 
кро вом раз ви ја на је ан ти ми ли та ри стич ка и ан ти рат на иде ја ко ја је во ди ла 
ка ства ра њу Ме ђу на род ног ко ми те та же на за стал ни мир, у Ха гу 1915. го-
ди не (In ter na ti o nal Com mit tee of Wo men for Per ma nent Pe a ce), од но сно Ме ђу-
на род не жен ске ли ге за мир и сло бо ду од 1919. го ди не (Wo men’s In ter na ti o nal 
Le a gue for Pe a ce and Fre e dom).7 Осим ових ор га ни за ци ја, со ци ја лист ки ње 
пред во ђе не Кла ром Цет кин (Cla ra Zet kin) осно ва ле су Жен ску со ци ја ли стич ку 
ин тер на ци о на лу 1907. го ди не. Цет ки но ва је ра ни је, на сту па ју ћи на кон гре-
су Дру ге ин тер на ци о на ле у Па ри зу 1889. го ди не, из ло жи ла про грам жен ског 
со ци ја ли стич ког по кре та у ко ме је на гла си ла не рас ки ди ву ве зу из ме ђу жен-
ског пи та ња и со ци ја ли зма. Овај став учи нио је да сва ка сарадњa из ме ђу 
со ци ја лист ки ња и „бур жо а ског фе ми ни зма” бу де не при хва тљи ва из кла сних 
раз ло га. Да кле, у пр вом слу ча ју ра ди ло се о ор га ни за ци ја ма ко је су стре ми-
ле са рад њи с нај ра зли чи ти јим жен ским гру па ци ја ма. То их је одва ја ло од 
со ци ја ли стич ких гру па. Че сто је цео ме ђу на род ни жен ски по крет озна ча ван 
као „бур жо а ски” и „евро по цен три чан” јер су њи ме до ми ни ра ле Ан гло а ме-
ри кан ке и Евро пљан ке.8 Раз ли ке и не са рад ња из ме ђу њих и со ци ја лист ки ња 
го то во су из бри са не по сле Пр вог свет ског ра та у по је ди ним др жа ва ма, по-
себ но у оним у ко ји ма же не још ни су сте кле гра ђан ска и по ли тич ка пра ва.9 

4 L. Rupp, V. Taylor, “For ging Fe mi nist Iden tity in an In ter na ti o nal Mo ve ment”, 368; Po li tics 
and Fri en dship, 9.

5 Оп шир ни је у: Ана Сто лић, „Из ме ђу на ци о на ли зма и ин тер на ци о на ли зма. Срп ки ње 
на кон гре си ма ор га ни за ци ја ме ђу на род ног жен ског по кре та до Пр вог свет ског ра та”, Исто-
риј ски ча со пис LXVII (2018), 310–316. 

6 Po li tics and Fri en dship, 7–8.
7 Ma ri ja Per ko vić, „Fe mi ni zam i pa ci fi zam”, Ne ko je re kao fe mi ni zam, ure di la Adri ja na 

Za ha ri je vić, Cen tar za žen ske stu di je, Re kon struk ci ja žen ski fond, Be o grad 2012, 308–310.
8 По зна та исто ри чар ка ме ђу на род ног жен ског по кре та Леј ла Руп, при хва та ју ћи ова 

озна ча ва ња, на во ди да је по сао исто ри ча ра да раз у ме за што је та ко би ло и да са гле да по сле-
ди це ко је про ис ти чу из то га. Le i la J. Rupp, Worlds of Wo men. Thе Ma king of an In ter na ti o nal 
Wo men’s Mo ve ment, Prin ce ton UP, Prin ce ton 1997, 5. 

9 Je le na Pe tro vić, „Druš tve no po li tič ke pa ra dig me pr vog ta la sa ju go slo ven skih fe mi ni za ma”, 
у: Ju go slo ven ski fe mi ni zmi, ur. Je le na Pe tro vić, Da mir Ar se ni je vić, Pro Fe mi na, le to/je sen 2, spe-
ci jal ni broj (2011), 64.
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Ме ђу на род ни са вет и Ме ђу на род на али јан са раз ви ли су из у зет но сна-
жну аги та ци ју ме ђу раз ли чи тим жен ским удру же њи ма. Осво јен је ме диј ски 
про стор у мно гим зе мља ма, по кре нут је ве ли ки број ли сто ва и ча со пи са.10 
Во де ће пред став ни це по кре та би ле су све сне исто риј ске ва жно сти свог ра да, 
пи са ле су и об ја вљи ва ле књи ге о ме ђу на род ном фе ми ни стич ком по кре ту и 
исто ри ји ор га ни за ци ја.11 Пре по зна ле су и вред ност до ку мен тар них из во ра 
о ра ду ор га ни за ци ја, чу ва ле су их, обра зо ва ле су збир ке а ка сни је и ар хи ве.12 
Ам би ци ја да се по кре ту при кљу че „све же не све та”, без об зи ра на ра су, кла-
су, ре ли гиј ско опре де ље ње и со ци јал но по ре кло, претворенa је у прин цип 
ко ји је угра ђен у кључ на до ку мен та ор га ни за ци ја. У прак си, ме ђу тим, обе 
ор га ни за ци је де ло ва ле су на осно ву са рад ње са на ци о нал ним ко ми те ти ма у 
Евро пи, САД, Ка на ди, Ау стра ли ји и нa Но вом Зе лан ду. Би ло је пред ви ђе но 
да се на ни воу на ци о нал них др жа ва фор ми ра ју ор га ни за ци је са ста вље не од 
по сто је ћих жен ских удру же ња, ло кал них са ве та или уни је удру же ња и ин-
сти ту ци ја.13 Сви на ци о нал ни ко ми те ти мо гли су да при су ству ју кон фе рен-
ци ја ма и кон гре си ма ме ђу на род них ор га ни за ци ја.14

Ова ква, у пот пу но сти „на ци о на ли зо ва на” струк ту ра Ме ђу на род ног са-
ве та и Ме ђу на род не али јан се, ко ја је би ла за сно ва на на иде ји да збир на ци-
о нал ног пред ста вља ња кон сти ту и ше ин тер на ци о нал но за јед ни штво, ни је 
по го до ва ла мно гим за ин те ре со ва ним жен ским гру па ма и удру же њи ма у 
ви ше на ци о нал ним им пе ри ја ма.15 По ку ша ји да се при хва те дру га чи ји об ли-
ци пред ста вља ња ни су на и ла зи ли на раз у ме ва ње вођ ства ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја. Њи хо ва ис кљу чи вост про ис ти ца ла је из „до ми на ци је за пад ног 
ми шље ња и за пад но цен трич них ка те го ри ја”, од но сно ста ва да са мо удру-
же ња на на ци о нал ном ни воу мо гу да об ли ку ју ин тер на ци о нал не жен ске 
ор га ни за ци је.16 Уко ли ко ни је би ло мо гу ће ства ра ње је дин стве не на ци о нал не 
ор га ни за ци је, Али јан са је при хва та ла пред ста вља ње по сред ством на ци о нал-

10 L. De lap, M. De Cen zo, L. Ryan (Eds.), Fe mi nism and the Pe ri o di cal Press 1900–1918, 
Vol. I, Ro u tled ge, Lon don 2006, xxx. 

11 Ali ce Zim mern, Wo men’s Suf fra ge in Many Lands, Lon don 1909; May Wright Se wall, 
Ge ne sis of the In ter na ti o nal Co un cil of Wo men and the Story of its Growth, In di a no po lis 1914; 
Eli za beth C. Stan ton, The Hi story of Wo men Suf fra ge 1900–1920, Vol. VI, New Yorк 1922; Dr 
Ka et he Schir mac her, The Mo dern Wo man’s Rights Mo ve ment, New York 1912; Wo men Suf fra ge 
in Prac ti ce, K. Mac mil lan (Ed.), Lon don 1912; E. Snow den, The Fe mi nist Mo ve ment, Lon don and 
Glas gow 1913; А. Сто лић, „Из ме ђу на ци о на ли зма и ин тер на ци о на ли зма. Срп ки ње на кон-
гре си ма ор га ни за ци ја Ме ђу на род ног жен ског по кре та до Пр вог свет ског ра та”, 311. 

12 Ме ђу на род ни ар хив жен ског по кре та осно ван је у Ам стер да му 1935, у САД Свет ски 
цен тар за жен ске ар хи ве, као и број не ко лек ци је (нпр. Але те Ја кобс, Ро зи ке Шви мер).

13 На ци о нал ни ко ми те ти тре ба ло је да по ша љу пред лог за при јем, ко пи ју осни вач ког 
ак та, пра ви ла ра да и из гла са не ре зо лу ци је.

14 Кон гре си Ме ђу на род ног са ве та: Ва шинг тон 1888, Чи ка го 1893, Лон дон 1899, Ва-
шинг тон 1902, Бер лин 1904, То рон то 1909, Сток холм 1911, Рим 1914. Ме ђу на род на али јан са 
одр жа ла је кон гре се у Бер ли ну 1904, Ко пен ха ге ну 1906, Ам стер да му 1908, Лон до ну 1909, 
Сток хол му 1911, Бу дим пе шти 1913.

15 Su san Zim mer mann, “The Chal len ge of Mul ti na ti o nal Em pi re for the In ter na ti o nal Wo-
men’s Mo ve ment: The Hab sburg Mo narchy and the De ve lop ment of Fe mi nist In ter/Na ti o nal Po li-
tics”, Jo ur nal of Wo men’s Hi story, Vol. 17, Num ber 2, Sum mer (2005), 89. До ступ но на: http://
mu se.jh u.ed u/jo ur nals/jowh/sum mary/v017/17.2zim mer mann.html. При сту пље но: 24. 3. 2014. 

16 Wo men’s Ac ti vism. Glo bal Per spec ti ves from the 1890s to the Pre sent, Edi ted by Fran ci sca 
de Haan, Mar ga ret Al len, Ju ne Pur vis and Kras si mi ra Da ska lo va, Ro u tled ge, New York 2013, 5.
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них ко ми те та или по ча сних са рад ни ка и са рад ни ца. Уста вом из 1904. го ди-
не ни је пре ци зно од ре ђе но да ли ви ше на ци о нал них ор га ни за ци ја из јед не 
зе мље мо же да се при кљу чи ра ду Али јан се. При ли ком ње го ве ре ви зи је 1909. 
го ди не да та је пред ност јед ној ује ди ње ној ор га ни за ци ји из сва ке зе мље. 
Оста ла удру же ња мо гла су са мо да се при дру же је дин стве ној при зна тој ор-
га ни за ци ји. Ово је иза зва ло не до у ми це и тен зи је ме ђу жен ским ор га ни за ци-
ја ма у Цен трал ној и Ис точ ној Евро пи, по себ но у Ау стро у гар ској због ње ног 
аси ме трич ног др жав ног си сте ма, али и у руб ним де ло ви ма Ру ског и Не мач-
ког цар ства. На дру гој стра ни, про па ган да ин те р на ци о на ли зма пру жи ла је 
исто риј ску при ли ку ко ја се не про пу шта мно гим жен ским не не мач ким и 
не а у стриј ским на ци о нал ним ор га ни за ци ја ма на тлу Хаб збур шке мо нар хи је.17 
Осим по ли тич ких пи та ња у Мо нар хи ји, ме ђу на род ни жен ски по крет тре ба ло 
је да се од ре ди и пре ма по ли тич ким про ме на ма у ме ђу на род ним од но си ма: 
не за ви сност Нор ве шке од Швед ске 1905. го ди не, про ме на ста ту са Фин ске 
од 1906. го ди не до Ок то бар ске ре во лу ци је, као и ва не вроп ским пи та њи ма. 

Отво ре ност ор га ни за ци ја ме ђу на род ног по кре та за све же не све та без 
об зи ра на по ли тич ке, кла сне, ра сне и вер ске раз ли ке, би ла је осно ва на ко јој 
је не го ван по ли тич ки иде ал ме ђу на род ног се стрин ства. На ње му се по себ но 
ин си сти ра ло у зва нич ној ре то ри ци на кон фе рен ци ја ма и кон гре си ма, из ве-
шта ји ма о ра ду и оно је по ста вље но као не што не у пит но од стра не вођ ства 
по кре та. Пред ста ва о ме ђу на род ном уни вер зал ном жен ском се стрин ству у 
окви ру Ме ђу на род не али јан се за пра во гла са же на гра ђе на је на иде ја ма о је-
дин ству у пот чи ње но сти свих же на и исто вет но сти њи хо вих ин те ре са.18 Пи-
та ња о је дин ству, со ли дар но сти и пој му се стрин ства у ме ђу на род ном по кре-
ту ва жна су за сти ца ње уви да о по ли ти ци и оп штем „ду ху” ко ји је вла дао у 
по кре ту, хи је рар хи ји ко ја је ус по ста вље на, али и о по зи ци ји по је ди них на ци-
о нал них жен ских удру же ња на ме ђу на род ној сце ни. Она су за то зна чај на и за 
по че так ра да Срп ског на род ног жен ског са ве за, пре све га због ути ца ја по ли-
тич ких иде ја по кре та и ис ку ста ва ко је су ње го ве пред став ни це сти ца ле у кон-
так ти ма са чла ни ца ма ме ђу на род них ор га ни за ци ја. У пр вој де це ни ји по сто-
ја ња ме ђу на род них жен ских оргaнизација ус по ста вље не су ве зе и из гра ђе на 
је спе ци фич на ко му ни ка ци о на мре жа по мо ћу ко је је оства ри ва на са рад ња, 
гра ђе на су при ја тељ ства и осе ћа ње со ли дар но сти за је дан број ње го вих пред-
став ни ца. Већ по ме ну ти иде ал се стрин ства та да је имао при влач ну сна гу и 
тре ба ло је да по слу жи као ве зив ни еле мент. Пре ма не ким ана ли за ма у пр вом 
та ла су ор га ни зо ва ња жен ског ме ђу на род ног по кре та кон стру и сан је по се бан 
ко лек тив ни ме ђу на род ни иден ти тет ко ји је „об ли ко ван не са мо у ши рем ин-
сти ту ци о нал ном и по ли тич ком кон тек сту, не го и бор ба ма уну тар по кре та у 
ци љу де фи ни са ња и из ра жа ва ња за јед нич ких ин те ре са же на”.19 На дру гој 

17 Исто, 93. Ме ђу на род ни са вет је пред кон грес у Лон до ну 1899. уло жио ве ли ки на пор да 
се на тлу Хаб збур шке мо нар хи је осну је за јед нич ки Ау стриј ски са вет, ко ји би укљу чио све де-
ло ве др жа ве и Угар ску. Ме ђу пред став ни ца ма дру гих на ро да из ван не мач ко-ау стриј ског кру га 
ова иде ја ни је при ва ће на. Ко нач но, 1902. ство рен је Са вез же на Ау стри је, у ко јем су, осим 
јед не сло ве нач ке и пољ ске ор га ни за ци је, би ла не мач ка и ау стриј ска удру же ња. Исто, 95–96.

18 Po li tics and Fri en dship, 23–35. 
19 Л. Руп и В. Теј лор твр ди ле су да кон цепт ко лек тив ног иден ти те та омо гу ћа ва раз у-

ме ва ње фе ми ни зма као по ли тич ког иден ти те та ко ји се не пре кид но пре го ва ра и до пу њу је. 
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стра ни, пре и спи ти ва ње зна ча ја и огра ни че ња пој ма се стрин ство у исто ри ји 
жен ског по кре та кроз ана ли зу не фор мал них кон та ка та, пре све га при ват не 
пре пи ске ко ју су во ди ле пред став ни це вођ ства обе ор га ни за ци је, омо гу ћи ло 
је но ве уви де у њи хо ву иде о ло ги ју и по ли тич ку прак су. Уо че но је да су тен-
зи је из ме ђу кон цеп та „уни вер зал ног се стрин ства” и ствар них раз ли ка ме ђу 
при пад ни ца ма по кре та ко је су по ти ца ле из раз ли чи тих кул ту ра, кла са, ре-
ли ги ја и на ци ја за у зи ма ле цен трал но ме сто у ра ду ор га ни за ци ја. Да кле, циљ 
ана ли зе пре пи ске ни је био да се осве тли ме ђу на род но се стрин ство „ка кво 
је оно би ло”, не го ка ко је до жи вља ва но или ка ко је кон стру и са но.20 

Уоб ли ча ва ње ко лек тив ног ин тер на ци о нал ног ду ха у две ме ђу на род не 
ор га ни за ци је ни је зна чи ло да је у њи хо вим вођ стви ма по сто ја ла пу на са гла-
сност о мно гим стра те шким пи та њи ма по кре та, али ни у по зи ци о ни ра њу 
пре ма по је ди нач ним на ци о нал ним пи та њи ма. По сто ја ла је ве о ма ја сна хи је-
рар хи ја у вођ ству и на ци о нал ним са ве ти ма из зе ма ља чла ни ца ор га ни за ци ја, 
а она ни је по ти ца ла из ор га ни за ци о не струк ту ре, не го је би ла „пред о дре ђе-
на” дру штве ном, кла сном, ет нич ком и вер ском при пад но шћу чла ни ца, ко ја 
се ни је мо гла при кри ти број ним кул тур ним прак са ма. У oрганизацијама 
ме ђу на род ног жен ског по кре та до ми ни ра ле су пред став ни це дру штве них 
ели та про те стант ског по ре кла из за пад но е вроп ских дру шта ва и САД. На 
тај на чин ре про ду ко ва ни су гло бал ни од но си мо ћи у све ту. Огра ни че ња за 
оне ко ји не при па да ју том дру штве ном и кул тур ном кру гу би ла су усло вље на 
при ро дом ме ђу на род ног ор га ни зо ва ња, али и „не при зна том прет по став ком 
о су пер и ор но сти и при род ном вођ ству европ ских и аме рич ког дру штва.”21 
Вођ ство Али јан се, па и ње го ва пред сед ни ца Ке ри Чам пан Кет, сма тра ло је 
се бе „на пред ни јим” од же на из дру гих де ло ва све та (не за пад них, не про те-
стант ки ња).22 При су ство на кон фе рен ци ја ма и кон гре си ма и уче шће у ра ду 
раз ли чи тих те ла ор га ни за ци ја под ра зу ме ва ло је пред у зи ма ње ду гих и ску-
пих пу то ва ња. Њих су мо гле да при у ште же не у зре ли јим го ди на ма ко је су 
има ле соп стве на сред ства или на ци о нал ни и ме ђу на род ни углед по мо ћу 
ко га су мо гле да при ву ку до на ци је. Не ки ма од њих упра во је но вац ко ји по-
се ду ју омо гу ћио да се ви ну ви со ко у ру ко вод стви ма ме ђу на род них ор га ни за-
ци ја, а у не ким слу ча је ви ма су при ја те љи, па тро ни или на ци о нал не ор га низа-
ци је пру жа ли фи нан сиј ску по др шку. Из ве сно је да без обез бе ђе ња сред ста ва 
же не ни су мо гле да уче ству ју на сце ни ме ђу на род ног по кре та, као и да је 
аме рич ки но вац имао кључ ну уло гу у функ ци о ни са њу ор га ни за ци ја. Осим 
фи нан си ја, је зик је та ко ђе мо гао да пред ста вља ба ри је ру, јер су у упо тре би 
би ли ен гле ски, фран цу ски и не мач ки. Че сто се де ша ва ло да пред став ни це 

For ging Fe mi nist Iden tity in an In ter na ti o nal Mo ve ment, 365. На дру гој стра ни, бел хукс (bell 
ho oks) кри ти ко ва ла је осам де се тих го ди на про шлог ве ка уни вер зал ни иден ти тет же на ко ји 
је ипак са мо огра ни чен на бе ле же не, до ма ћи це, при пад ни це сред ње кла се с ви со ким обра-
зо ва њем, што ис кљу чу је све оста ле ко је ни су бе ле ко же, ко је су си ро ма шне, без при ли ке да 
се обра зу ју. Ово је би ла по ја ва до ми нант на у фе ми ни стич ком дис кур су због ра си зма, кла сне 
при пад но сти, сек си зма и шо ви ни зма ње го вих пред став ни ца. „bel huks”, Fe mi ni stiĉ ka te o ri ja: 
od mar gi ne ka cen tru, „Fe mi ni stič ka 94, Be o grad” 2006, 11 (prev. M. Mi nić).

20 Po li tics and Fri en dship, 21–23.
21 L. Rupp, “Con struc ting In ter na ti o na lism: The Ca se of Tran sna ti o nal Wo men’s Or ga ni za-

ti ons 1888–1945”, Ame ri can Hi sto ri cal Re vi ew, XCIX (5) (De cem ber 1994), 1577.
22 Wo men’s Ac ti vism. Glo bal Per spec ti ves from the 1890s to the Pre sent, 3.
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раз ли чи тих зе ма ља вла да ју до бро са мо јед ним од ових је зи ка па ни су би ле 
у мо гућ но сти да пра те са оп ште ња на оста ла два. Пред став ни це на ци о нал них 
ко ми те та из зе ма ља са дру гих кон ти не на та до жи вља ва ле су прак су ор га ни-
зо ва ња кон гре са, кон фе рен ци ја и са ста на ка ис кљу чи во у За пад ној и Се вер ној 
Евро пи као дис кри ми на тор ску. Пред ло зи да се су сре ти упри ли че у Ау стра-
ли ји или Ју жној Аме ри ци, па чак и у Шпа ни ји или на Бал ка ну иза зи ва ли су 
бу ру не го до ва ња у ру ко вод стви ма по кре та.23 Да ље, про па ги ра на вер ска 
то ле ран ци ја има ла је сво је на лич је. Иа ко су и у ру ко вод стви ма и у члан ству 
ор га ни за ци ја би ле и Је вреј ке, ка тол ки ње, же не пра во слав не ве ро и спо ве сти 
и не ко ли ко му сли ман ки, про те стан ски тон је пре о вла да вао. Са стан ци и 
кон фе рен ци је по чи ња ле су јав ном мо ли твом, а у ка лен да ру до га ђа ја вођ ство 
се ори јен ти са ло пре ма вер ским пра зни ци ма, пре све га Бо жи ћу и Ус кр су. 

Пре осни ва ња Срп ског на род ног жен ског са ве за у Кне же ви ни/Кра ље-
ви ни по сто ја ла је ви ше де це ниј ска тра ди ци ја жен ског ор га ни зо ва ња. Реч је 
о ху ма ни тар ним жен ским удру же њи ма пред став ни ца ви шег дру штве ног 
сло ја у зе мљи.24 Осим Је вреј ског жен ског дру штва осно ва ног 1874. го ди не, 
Жен ско дру штво у Бе о гра ду је од 1875. го ди не до по чет ка Пр вог свет ског 
ра та би ло ин сти ту ци ја ко ја је у ор га ни за ци о ном и фи нан сиј ском сми слу, по 
оби му ак тив но сти и ре зул та ти ма ра да пред ста вља ла „сво је вр стан фе но мен 
у срп ском дру штву и на Бал ка ну”.25 По ја ва но вих удру же ња, Дру штва „Кне-
ги ња Љу би ца” (1899) и Ко ла срп ских се ста ра (1903), озна чи ла је про ме ну 
па ра диг ме жен ског ху ма ни тар ног ор га ни зо ва ња, јер су де ло ва ла у скла ду с 
па три от ским род ним нор ма ти вом о ду жно сти ма и за да ци ма же на пред по-
че так епо хе ра то ва.26 Осим ових удру же ња, у са ста ву Срп ског на род ног жен-
ског са ве за би ли су Ма те рин ско удру же ње и не ко ли ко по дру жни ца жен ских 
дру шта ва у уну тра шњо сти зе мље. Иа ко ни јед на од ор га ни за ци ја ко је су 
ушле у са став Са ве за ни је има ла у свом про гра му фе ми ни стич ке зах те ве, у 
њи ма је то ком го ди на за че та кли ца бу ду ће еман ци па тор ске све сти.27 

Убр зо по осни ва њу Ме ђу на род ног жен ског са ве та ње го ве пред став ни-
це упу ти ле су по зив на пи сма за при сту па ње ор га ни за ци ји на број не при ват не 
адре се у европ ским и азиј ским зе мља ма. Та да је учи њен и пр ви по ку шај да се 
же не у Ср би ји при кљу че ме ђу на род ном по кре ту. У пи сму Еме Ла ран, се кре-
тар ке Са ве та, упу ће ном 1895. из Лон до на Ко са ри Цвет ко вић,28 на став ни ци 
Ви ше жен ске шко ле у Бе о гра ду, био је пред лог о осни ва њу је дин стве ног са-
ве та Срп ки ња ко ји би се при кљу чио ме ђу на род ној ор га ни за ци ји же на. Цвет-
ко ви ће ва је на ста ви ла ме ђу на род ну пре пи ску, али је сма тра ла да не по сто је 
усло ви за осни ва ње на ци о нал ног удру же ња и са рад њу са ме ђу на род ним 

23 L. Rupp, “Con struc ting In ter na ti o na lism: The Ca se of Tran sna ti o nal Wo men’s Or ga ni za-
ti ons 1888–1945”, 1579.

24 А. Сто лић, Се стре Срп ки ње. По ја ва по кре та за еман ци па ци ју же на и фе ми ни зма 
у Кра ље ви ни Ср би ји, Ево лу та, Бе о град 2015, 138.

25 Исто, 115–116.
26 Исто, 145–154.
27 Исто, 117. 
28 Ко са ра Цвет ко вић (1867–1953), на став ни ца ге о гра фи је и умет но сти у Ви шој жен ској 

шко ли у Бе о гра ду. Ба ви ла се пре во ди ла штвом, илу стро ва њем и ме ђу пр ви ма пи са ла деч ју 
про зу. Ау тор ка је мо но гра фи је Ви ша жен ска шко ла у Бе о гра ду, Пе де се то го ди шњи ца (1913) 
и број них чла на ка, есе ја и пе са ма. За по че ла је пре пи ску с ме ђу на род ним жен ским по кре том.
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по кре том. Мо жда због то га пи смо ни је об ја вље но у ча со пи су До ма ћи ца, него 
га је Цвет ко ви ће ва про сле ди ла Ар ка ди ју Ва ра ђа ни ну, уред ни ку но во сад ског 
Жен ског све та и та да шњем не сум њи вом ау то ри те ту за жен ско пи та ње у 
срп ској за јед ни ци у ју жној Угар ској. За ни мљи во је да је у пи сму Ва ра ђа ни-
ну из ра зи ла и жа ље ње што се „вас кр сла уте ме ље на вред но ћа срп ске же не 
не ће чу ти по све ту”.29 Де се так го ди на ка сни је иде ја да ће при кљу чи ва ње 
Са ве за ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма би ти при ли ка да се Срп ки ње и њи-
хо ва по стиг ну ћа пред ста ве на ме ђу на род ној сце ни, за у зе ла је ва жно ме сто 
у ар гу мен та ци ји за го вор ни ца при сту па ња по кре ту, али и ис ти ца ња зах те ва 
за пра во гла са же на. Ва ра ђа нин ни је об ја вио пи смо јер је био уве рен да иде-
ја не би би ла до бро при хва ће на.30

У про ле ће 1899. го ди не, ка да се по ја вио ро ман До ле оруж је Бер те фон 
Сут нер (Bert ha von Sut tner)31, ор га ни зо ва но је пот пи си ва ње пе ти ци је за по-
др шку ми ров ној кон фе рен ци ји у Ха гу. По зив Жен ском дру штву да се при-
дру жи овој ак ци ји сти гао је из Мин хе на. Упра ва га је ра до при хва ти ла и 
по сла ла је те ле грам по др шке кон фе рен ци ји, чи ји су текст, као и текст ре золу-
ци је срп ских же на, на пи са ле Мил ка Ву ло вић32 и Љу би ца Лу ко вић33. Пе ти ци ју 
је пот пи са ло пре ко ми ли он же на, а ово је ујед но би ло и пр во по ја вљи ва ње 
Жен ског дру штва на ме ђу на род ној сце ни и уче шће у не кој ме ђу на род ној 
жен ској ак ци ји.34 Но ви по зив усле дио је го ди ну да на пред осни вач ки кон грес 
Ме ђу на род не али јан се за пра во гла са же на у Бер ли ну 1904. го ди не. Био је упу-
ћен Жен ском дру штву ко је ни је по сла ло сво је пред став ни це на скуп, али је цео 
до га ђај у Бер ли ну на ја вљен и ис пра ћен на стра ни ца ма До ма ћи це. Ау тор ка 
тек ста би ла је нај ве ро ват ни је Ол га Га ври ло вић, чла ни ца Ли те рар ног од бо ра 
ча со пи са, ко ја је на ве ла и да је на ме ђу на род ној сце ни уве ден нов по јам – жен-
ско пи та ње, на гла сив ши да је оно по ста ло „на зив за жен ски по крет”.35 По-
чет ком XX ве ка при мет на је и ин тен зив ни ја ко му ни ка ци ја с до бро твор ним 
за дру га ма Срп ки ња у Ау стро у гар ској. Сав ка Су бо тић36 је 1905. го ди не из не-
ла пред лог да Жен ско дру штво бу де ини ци ја тор ује ди ње ња свих на ци о нал них 
дру шта ва са обе стра не Са ве и Ду на ва у је дин стве ну ор га ни за ци ју.37 Бе о град-

29 Је ле на Ла за ре вић, „Срп ски на род ни жен ски са вез и Ме ђу на род ни жен ски са вез”, 
До ма ћи ца, бр. 12 (1906), 358.

30 Исто; Ne da Bo ži no vić, Žen sko pi ta nje u Sr bi ji u 19. i 20. ve ku, De ve de set če tvr ta, Be o grad 
1996, 77; Gor da na Sto ja ko vić, “Wo men’s World (1886–1914): Ser bian Wo men’s La bo ra tory as an 
En tran ce in to the Pu blic Sphe re”, Ser bian Stu di es, XXV, 1 (2011), 50.

31 У пре во ду Ка та ри не Ми ло вук об ја вљен је на срп ском је зи ку 1900. го ди не.
32 Мил ка Ву ло вић (1853–1920), се кре тар Жен ског дру штва, осно ва ла је Дру штво „Кне-

ги ња Љу би ца”, би ла је пот пред сед ни ца Срп ског на род ног жен ског са ве за и чла ни ца Ко ми-
те та за мир и ар би тра жу Ме ђу на род ног жен ског са ве та. 

33 Љу би ца Лу ко вић (1858–1915), учи те љи ца, пре во ди лац, бол ни чар ка у вре ме бал кан-
ских и Пр вог свет ског ра та, пред сед ни ца Ко ла срп ских се ста ра. Умр ла је од ти фу са у бол ници 
у Ни шу. 

34 Ја сми на Ми ла но вић, Жен ско дру штво 1875–1942. (ру ко пис сту ди је). 
35 Исто.
36 О Сав ки Су бо тић ви де ти: Bi bli o gra fi ja knji ga žen skih pi sa ca u Ju go sla vi ji, Udru že nje 

uni ver zi tet ski obra zo va nih že na u Ju go sla vi ji, Beograd–Lјubljana–Zagreb 1936; Gor da na Sto jako-
vić, Zna me ni te že ne No vog Sa da, Fu tu ra pu bli ka ci je, No vi Sad 2001; Сав ка Су бо тић, Успо ме не, 
при ре ди ла Ана Сто лић, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 2001; 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.

37 До ма ћи ца, април 1905, 123.
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ско жен ско дру штво ор га ни зо ва ло је кон фе рен ци ју у Бе о гра ду 1905. го ди не, 
на ко јој су уче ство ва ле пред став ни це ве ћи не срп ских жен ских ор га ни за ци-
ја из Ср би је и су сед не Ау стро у гар ске (За дру ге Срп ки ња из Но вог Са да, 
Зе му на, Пан че ва, Сом бо ра, Оси је ка и За гре ба). То је би ла пр ва жен ска кон-
фе рен ци ја у „це лом срп ству”.38

Стра те ги ја упор ног и бор бе ног ра да на при до би ја њу но вих чла ни ца за 
ор га ни за ци је ме ђу на род ног по кре та, по себ но за но во о сно ва ну Ме ђу на род ну 
али јан су, уро ди ла је пло дом у пр вој де це ни ји XX ве ка. У ве ћи ни европ ских 
др жа ва осно ва ни су на ци о нал ни са ве зи у ко ји ма су би ле оку пље не жен ске 
ор га ни за ци је и удру же ња.39 Они су се по том при кљу чи ва ли ор га ни за ци ја ма 
ме ђу на род ног жен ског по кре та. На Бал ка ну је нај пре у Бу гар ској осно ва на 
Бу гар ска жен ска уни ја 1901. го ди не, у ци љу ин те лек ту ал ног и ду хов ног 
уна пре ђе ња же на. По вод за удру жи ва ње же на би ла су огра ни че ња за уни-
вер зи тет ско обра зо ва ње Бу гар ки де ве де се тих го ди и на XIX ве ка. Уни ја је 
оку пи ла око два де сет се дам ло кал них жен ских дру шта ва и пред во ди ла ју 
је спи са те љи ца Ана Ка ри ма. Со ци ја лист ки ње су је на пу сти ле 1903. го ди не, 
та ко да је у њој на ред них го ди на пре о вла да вао дух „тра ди ци о нал них ху ма-
ни тар них ор га ни за ци ја из вре ме на на ци о нал ног пре по ро да”.40 Од го ва ра ју ћи 
на аги та ци ју Ме ђу на род не али јан се, мо жда и по сле по се те њи хо ве пред став-
ни це Со фи ји, у пра ви ла Уни је 1907. го ди не унет је зах тев за пу ном гра ђан ском 
и по ли тич ком рав но прав но шћу же на и му шка ра ца и од 1908. го ди не ова 
ор га ни за ци ја при кљу чи ла се ме ђу на род ном жен ском по кре ту. На ци о нал ни 
са вет у Грч кој осно ван је 1908. го ди не и убр зо се по ве зао с ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма.41 

По се та Је ле не Ла за ре вић Па ри зу у ма ју 1906. го ди не пред ста вља ла је 
увод у осни ва ње са ве за у Ср би ји. Као иза сла ни ца Жен ског дру штва на из-
ло жби жен ске ра ди но сти, на ко јој су из ла га ни и пред ме ти из ра ђе ни у Ра де-
нич кој шко ли дру штва, сту пи ла је у ве зу са уред ни штвом жен ског ли ста 
En ten te, у ко ме је отво ре на по себ на ру бри ка за жен ско пи та ње у Ср би ји. 
Пр ви чла нак о Жен ском дру штву и ње го вим уста но ва ма по сла ла је пре пута 
у Фран цу ску.42 Са да је при су ство ва ла и са стан ку Фи лан троп ског од бо ра Ме-
ђу на род ног са ве та, на ко ме је пред сед ни ца Фран цу ског жен ског са ве та го-
спо ђа Сиг фрид пред ло жи ла да се и у Ср би ји осну је са вез жен ских дру шта-
ва. Зна чај ну уло гу има ла је и пред сед ни ца Ме ђу на род ног жен ског са ве та 
ари сто крат ки ња ле ди Абер дин (Is hbel Ma ria Ha mil ton-Gor don, Mar chi o ness 

38 Та тја на Ко ри ћа нац ‒ Љи ља на Та не ска, Бе о град ско жен ско дру штво 1875‒1941, Му-
зеј гра да Бе о гра да, Бе о град 1995, 34.

39 У Не мач кој 1897, Фран цу ској 1899–1901, Нор ве шкој 1896, Швед ској 1903, Че шкој 
1897. и 1905, Ау стри ји 1902, Угар ској (Ма ђар ској) 1904.

40 По да ци о го ди ни осни ва ња Уни је су опреч ни. Док се у исто ри ја ма ме ђу на род ног 
по кре та на во ди 1899. го ди на (нпр. Dr Ka et he Schir mac her, The Mo dern Wo men’s Rights Mo ve-
ment, Lon don 1912, 240) у са вре ме ној исто ри о гра фи ји се по ми ње 1901. го ди на. Крас си ми ра 
Да ска ло ва, „Жор же та Назърска”, Жен ское дви же ние и фе ми ни зми б Бълга риа (средата на 
19-средата на 20. век). Wo men’s Mo ve ment and Fe mi nisms in Bul ga ria (1850s–1950s), Бъгар ска 
асо ци а ция на уни вер зи тет ски те же ни, Со фия 2006, 12.

41 Wo men in Chan ging World. The Dyna mic Story of the In ter na ti o nal Co un cil of Wo men 
sin ce 1888, Lon don 1966, 261; У Угар ској је осно ван 1904. го ди не, Исто, 254.

42 Ј. Ми ла но вић, Жен ско дру штво 1875–1942. (ру ко пис сту ди је).
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of Aber deen and Te ma ir). Ла за ре ви ће ва је под не ла из ве штај о свом бо рав ку у 
Па ри зу Упра ви Жен ског дру штва, којa је прихватилa уло гу по кро ви те ља 
бу ду ће ор га ни за ци је. 43 Исте го ди не на кон фе рен ци ји Еко ном ске сек ци је 
Али јан се у Ха гу до не та је од лу ка да Не ми ца др Ке те Шир ма хер (Ka et he 
Schir mac her)44 оби ђе Бу дим пе шту, Бе о град и Со фи ју и под стак не жен ска 
удру же ња на ује ди ње ње и при кљу чи ва ње Ме ђу на род ној али јан си. По во дом 
ове по се те у Бе о гра ду је у сеп тем бру са ста вљен по се бан од бор ко ји су чи-
ни ле по че ти ри пред став ни це из Жен ског дру штва, Ко ла срп ских се ста ра, 
Дру штва „Кне ги ња Љу би ца” и Ма те рин ског удру же ња.45

Ме ђу тим, тур не ја Шир ма хе ро ве ни је би ла у пот пу но сти оства ре на. 
Про бле ми су на ста ли у ве зи с ње ном по се том Бу дим пе шти. На јед ној у ни-
зу европ ских тур не ја пла ни ра но је да пред сед ни ца и пот пред сед ни ца Али-
јан се Ке ри Чам пан Кет и Але те Ја кобс (Alet ta Ja cobs)46 одр же пре да ва ње и 
у глав ном гра ду Угар ске. По зва ле су и Ке те Шир ма хер да им се при дру жи 
због го вор нич ких спо соб но сти и мо гућ но сти да одр жи пре да ва ње на не мач-
ком је зи ку. Ис по ста ви ло се да Вил ма Гли клих (Vil ma Glüklih), ко ја је са 
Ро зом Шви мер (Rόza Schwim mer) пред во ди ла жен ски по крет у Угар ској, 
ни је же ле ла да уго сти Шир ма хе ро ву. Пру жа ју ћи от пор по ку ша ји ма из Бе ча 
да се ство ри је дин стве на жен ска ор га ни за ци ја у Мо нар хи ји, у Бу дим пе шти 
ни су би ли рас по ло же ни пре ма не мач ким пре да ва чи ца ма, по себ но не пре ма 
Шир ма хе ро вој. Из ве сти ли су да се она не за ла же за уни вер зал но жен ско пра-
во, не го да је за ступ ни ца ва ри јан те огра ни че них по ли тич ких пра ва жена. 
Био ово из го вор или не, не мач ка ак ти вист ки ња ни је би ла уго шће на у угар-
ској пре сто ни ци.47 Пре да ва ње ко је су Кет и Ја кобс одр жа ле у пре пу ној са ли 
бу дим пе штан ске Ка си не би ло је, пре ма из ве шта ва њу свих ве ћих но ви на, 
пра ви дру штве ни до га ђај.48 

43 Је ле на Ла за ре вић, Ен гле ски ње у срп ском на ро ду, Бе о град 1929, 89.
44 Др Ке те Шир ма хер (1865–1930), ро ђе на је у Дан ци гу (Пру ска). Сту ди ра ла је на Сор-

бо ни и док то ри ра ла фи ло зо фи ју на уни вер зи те ту у Ци ри ху. Би ла је јед на је од во де ћих пред-
став ни ца ме ђу на род ног жен ског по кре та 90-их го ди на XIX ве ка. Ак тив на у Ме ђу на род ном 
са ве ту, би ла је се кре тар на Осни вач ком кон гре су Ме ђу на род не али јан се за пра во гла са же на 
у Бер ли ну 1904. го ди не. Од та да по чи ње да ин си сти ра у јав ним на сту пи ма на на ци о на ли зму 
и по ли тич ким ста во ви ма кон зер ва тив не де сни це. По зна та је по ра ди кал ним фе ми ни стич ким 
ста во ви ма. Кра јем пр ве де це ни је XX ве ка због екс трем них на ци о на ли стич ких гер ма но фил-
ских ста во ва уда ља ва се од ме ђу на род ног жен ског по кре та. Ау тор ка је књи ге The Mo dern 
Wo men’s Mo ve ment (Lon don 1912) и број них тек сто ва у фран цу ској и не мач кој штам пи. 

45 Из Ма те рин ског удру же ња то су би ле: др Љу би ца Го ђе вац, др Ма ри ја Зи болд, Мица 
Па вло вић и Аг ни ца Срећ ко вић. У: Ј. Ми ла но вић, Жен ско дру штво (ру ко пис сту ди је).

46 Але та Ја кобс (1854–1929) би ла је уз Ке ри Чам пан Кет би ла јед на од во де ћих лич но-
сти си фра жет ског и жен ског ми ров ног по кре та. По ти че из гра ђан ске по ро ди це је вреј ског 
по ре кла. За вр ши ла је сту ди је ме ди ци не 1879. и би ла пр ва же на ле кар у Хо лан ди ји. По за вр-
шет ку сту ди ја укљу чи ла се у фе ми ни стич ки по крет.

47 C. C. Cat to A. Ja cobs, 4. sep tem ber 1906. Pa pers Alet ta Henriëtte Ja cobs, inv.no. 53, 
Collec tion In ter na ti o nal Ar chi ves for the Wo men’s Mo ve ment (IAV), in Atria, In sti tu te on Gen der 
Equ a lity and Wo men’s Hi story, Ne der land. До ступ но на: http://cdn.atria.nl/ar chi ve/pd f/IA V_ 
00000081/IA V_00000081_0053.pd f. При сту пље но 12. 11. 2017.

48 Pa pers Alet ta Henriëtte Ja cobs, Col lec tion In ter na ti o nal Ar chi ves for the Wo men’s Mo-
ve ment (IAV), in Atria, In sti tu te on Gen der Equ a lity and Wo men’s Hi story, Ne der land. Al bum with 
cut tings, a pho to graph and re ports con cer ning the vi sit of Ja cobs and Catt. En glish and Hun ga rian. 
1906. До ступ но на: http://cdn.atria.nl/ar chi ve/pd f/IA V_00000081/IA V_00000081_0421.pd f.
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Не по сред но пред до ла зак Ке те Шир ма хер у Бе о град, на пред лог Је ле не 
Ла за ре вић осно ван је 5. ок то бра 1906. го ди не Срп ски на род ни жен ски са вез. 
У ве зи са овим чи ном оста је не до у ми ца да ли је жур ба да се ство ри ор га ни-
за ци ја за и ста би ла под стак ну та стра хом да Шир ма хе ро ва до ла зи у Ср би ју 
с на ме ром да, осим пре да ва ња, „осну је јед ну жен ску ли гу ко ја би ра ди ла на 
до би ја њу жен ског пра ва гла са”, ка ко је на ве де но не ко ли ко го ди на ка сни је.49 
Сва ко жен ско удру же ње од ре ди ло је по че ти ри пред став ни це да до че ка ју и 
при ме го шћу из Не мач ке.50 Шир ма хе ро ва се у свој ству чла ни це Ко ми те та 
за при јем у Ме ђу на род ну али јан су су сре ла с њи ма и оне су је оба ве сти ле о 
осни ва њу Са ве за. Упо зна ла се са окол но сти ма у ко ји ма су де ло ва ла жен ска 
удру же ња у зе мљи и „раз у ме ла је од мах да Ср би ја ни је зе мља где би жен-
ски ње тре ба ло да тражe пра во гла са а да не из гле да сме шно.”51 За то и ни је 
ис тра ја ва ла на про па ги ра њу ове иде је. Одр жа ла је пре да ва ње о еман ци па-
ци ји же на у са ли Бе о град ског уни вер зи те та 12. ок то бра 1906. го ди не. Од зив 
пу бли ке ни је био ве лик, пре да ва ње је одр жа но на не мач ком и фран цу ском 
је зи ку. Би ло је пре све га на ме ње но при до би ја њу мла дих же на са уни вер зи-
те та за фе ми ни стич ке иде је. Ипак, Шир ма хе ро ва ни је то ком обра ћа ња бе о-
град ској пу бли ци аги то ва ла за по ли тич ка пра ва же на, иа ко је би ла њи хо ва 
по бор ни ца. Нај ви ше је го во ри ла о на стан ку фе ми ни стич ког по кре та, те шкој 
си ту а ци ји због то га што је рад же на не до пу сти во пот це њен у про це су ин-
ду стри ја ли за ци је, о за ни ма њи ма ко ја су још увек не до ступ на обра зо ва ним 
же на ма и, ко нач но, о за слу га ма срп ског на ро да у „ви ше ве ков ној за шти ти 
европ ске ци ви ли за ци је” о че му, ка ко је на ве ла, до до ла ска у Ср би ју ни је 
зна ла ни шта.52 Јав но је и упу ти ла по зив да но во о сно ва но жен ско удру же ње 
при сту пи Ме ђу на род ној али јан си и да се ње го ве чла ни це пред ста ве на сле-
де ћем кон гре су ове ор га ни за ци је у Лон до ну 1909. го ди не.

Ана ли зи ра ју ћи ре цеп ци ју ових до га ђа ја у срп ској сре ди ни уоч љи во је 
да су они про шли не за па же но, јер о њи ма у днев ној штам пи и пе ри о дич ним 
пу бли ка ци ја ма ни је би ло пу но ве сти. У јав но сти ни ви ше де це ниј ска ак тив-
ност Жен ског дру штва, ње го ве раз гра на те ак тив но сти, до при но си на пла ну 
со ци јал не по ли ти ке, ху ма ни тар ни ан га жман же на, фи нан сиј ска ста бил ност 
и еко ном ски успех ње го вих уста но ва ни су би ли по вод да са вре ме ни ци овом 
фе но ме ну по све те па жњу. Мар ги на ли за ци ја њи хо вог ра да би ла је очи глед на, 
јер се о то ме ни је пу но пи са ло и го во ри ло. По не кад је де ло ва ло као да су и 
са ме же не свој ан га жман до жи вља ва ле као про ду же так њи хо вих „при ват-
них” за да та ка, а тек је кат ка да во де ћим чла ни ца ма ху ма ни тар них и па три-
от ских удру же ња за сме та ло ћу та ње у јав но сти о њи хо вом ра ду.53 За ни мљи-
во је да не по сред ни ути сци о Шир ма хе ро вој и ње ном пре да ва њу ни су би ли 

49 Д. Ива нић, „О Срп ском на род ном жен ском са ве ту и ње го вим за да ци ма”, До ма ћи ца, 
1 (1912), 10.

50 Из Ма те рин ског удру же ња: Ми ца Па вло вић, др Ма ри ја Зи болд, др Љу би ца Го ђе вац, 
Аг ни ца Срећ ко вић. У: Јa smi na Mi la no vić, „Ma te rin sko udru že nje. Hu ma ni i so ci jal ni aspek ti 
de lo va nja 1904–1941”, Isto ri ja 20. ve ka, 2 (2018), 45. 

51 Д. Ива нић, „Пре да ва ње др Ке ти Шир ма хер и на ше жен ске при ли ке”, До ма ћи ца, 12 
(1906), 359.

52 Д. Ива нић, „Пре да ва ње др Ке ти Шир ма хер”, 360.
53 На го ди шњем глав ном ску пу Жен ског дру штва 1912. го ди не кри ти ко ва на је не за-

ин те ре со ва ност пред став ни ка штам пе за из ве шта ва ње са ску па и по ста вље но је пи та ње 
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не га тив ни. Та ко је Дел фа Ива нић54 це ни ла ње не ја сне про пру ске гер ма но-
фил ске ста во ве због ко јих је ова би ла крај ње нео ми ље на у дру гим сре ди на-
ма. Слич но као у Бу дим пе шти, пре да ва ње јој је от ка за но у По зна њу и још 
не ким де ло ви ма Пољ ске. При се ћа ју ћи се бо рав ка го шће из Не мач ке у Бе о-
гра ду, Ива ни ће ва је не ко ли ко го ди на ка сни је на ве ла да ње но пре да ва ње 
ни је би ло при влач но, јер је Шир ма хе ро ва по но ви ла „гре шку свој стве ну 
Гер ман ци ма да ка да оп ште с дру гим на ци ја ма го во ре стал но с јед не из ве сне 
ви си не”.55

Ови до га ђа ји би ли су по вод за не по сред но са гле да ва ње и пр ву озбиљ-
ни ју ана ли зу по ло жа ја же на у јав ном дис кур су у Ср би ји, од ме ра ва ње и по-
ре ђе ње са еман ци па ци јом у европ ским зе мља ма и за оба зри во де фи ни са ње 
нај ва жни јих пи та ња у ве зи с ко ји ма ће се не ко ли ко го ди на ка сни је фор му-
ли са ти и жен ски по ли тич ки зах те ви.56 Та да је ис так ну то да је пред ста ва о 
еман ци по ва ним же на ма са за па да и фе ми нист ки ња ма, ко ја је би ла све де на 
на сли ку „чу до ви шта, с пр ља вим и аљ ка вим оде лом, крат ке ко се, с ци га ром 
у зу би ма, не у људ ног др жа ња”, по слу жи ла про тив ни ци ма фе ми ни зма у ве-
ћи ни зе ма ља. Об ја шње ње због че га је овај мо дел „ру ске сту дент ки ње” пре-
ва зи ђен, а да у Ср би ји ни ка да ни је ни био ак ту е лан, по слу жи ло је ау тор ки 
тек ста, Дел фи Ива нић, као до бар увод за име но ва ње глав них та ча ка у ко ји-
ма се огле да не рав но пра ван по ло жај же на у зе мљи. Раз ма тра ју ћи да ли у 
Ср би ји по сто је усло ви за фе ми ни зам, она је из не ла не ко ли ко те ма ко је су 
би ле део аген де са вре ме ног ме ђу на род ног по кре та, али су у из ве сном сми слу 
пред ста вља ле и пре о бли ко ва не зах те ве ко ји су че ти ри де це ни је ра ни је по-
ста ви ле Дра га Де ја но вић57 и пр ви срп ски со ци ја ли сти. Реч је о пра ву же на 
на рад и за ра ду (чи ме би се спре чи ло да пи та ња ми ра за и уда је де во ја ка 
бу ду за њих ег зи стен ци јал на) и из јед на ча ва њу по ло жа ја и за ра да му шка ра-
ца и же на у др жав ној слу жби; о не пра вед ним од ред ба ма За ко на о на сле ђи-
ва њу за жен ску де цу, За ко на о сво ји ни, од но сно о пра ву же на да рас по ла же 
сво јом имо ви ном у бра ку, За ко на о утвр ђи ва њу очин ства. Сти ца ње по ли-
тич ких пра ва ни је би ло при о ри тет, али су на ве де на пи та ња би ла под ло га на 
ко јој ће се раз ви ја ти, па жљи во и с ви ше ар гу ме на та, по ли ти ка и де ло ва ње 
Са ве за у бу дућ но сти.58 За ни мљи во је да у ски ци ра њу прав ца ра да у бу дућ-
но сти ни су по себ но ис так ну ти кул тур ни и на ци о нал ни за да ци. Они су ка-
сни је, не са мо из стра те шких раз ло га, ста вље ни у пр ви план ме ђу ци ље ве 

су штин ске ви дљи во сти ра да Дру штва и ње го вих ве ли ких за слу га у Ср би ји. У: А. Сто лић, 
Се стре Срп ки ње, 127.

54 Ј. Ми ла но вић, Дел фа Ива нић. За бо ра вље не успо ме не, Ево лу та, Бе о град 2015, 6–84.
55 Д. Ива нић, „Пре да ва ње др Ке ти Шир ма хер”, 362; Иста, „О Срп ском на род ном жен-

ском са ве зу и ње го вим за да ци ма”, До ма ћи ца, бр. 12, 1906, 15; Bog na Lo ren ce-Ko t and Adam 
Wi ni arz, “The Po lish wo men’s Mo ve ment to 1914”, Wo men’s Eman ci pa tion Mo ve ments in the 
Ni ne te eth Cen tury: A Eu ro pean Per spec ti ve, еds. S. Pa letschek, B. Pi e trow-En nker, Stan ford UP, 
Stan ford 2004, 216.

56 Ј. Ла за ре вић, „Срп ски на род ни жен ски са вез и Ме ђу на род ни жен ски са вез”, 296; Д. 
Ива нић, „О Срп ском на род ном жен ском са ве зу и ње го вим за да ци ма”, 17–21. 

57 Дра га Де ја но вић (Ста ра Ка њи жа, 1840 – Ста ри Бе чеј, 1871), шко ло ва ла се у Те ми-
шва ру и Пе шти. Уче ство ва ла је у ра ду Ује ди ње не омла ди не срп ске. Би ла је глу ми ца, учи те-
љи ца, пр ва срп ска фе ми нист ки ња. Ау тор ка је ва жних тек сто ва о по ло жа ју же на у гла си ли-
ма Омла ди не. 

58 Д. Ива нић, „Пре да ва ње др Ке ти Шир ма хер”, 361–366.
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ра да Са ве за, по сла ти су на одо бре ње и до би ли су по твр ду др жа ве 1909. го-
ди не.59 Пр ва пред сед ни ца Са ве за би ла је Сав ка Су бо тић, ко ја је убр зо по-
ста ла по ча сна пред сед ни ца. На ње но ме сто иза бра на је Ка та ри на Ми ло вук60, 
а пот пред сед ни це су би ле Дел фа Ива нић и Мил ка Ву ло вић.

Ми си ја др Ке те Шир ма хер у ок то бру 1906. го ди не има ла је кључ ну 
уло гу у осни ва њу Срп ског на род ног жен ског са ве за, ко ме су при сту пи ла по-
сто је ћа удру же ња Жен ско дру штво, Дру штво „Кне ги ња Љу би ца”, Ко ло срп ских 
се ста ра, Ма те рин ско удру же ње и Је вреј ско жен ско дру штво. Пре да ва ње 
ко је је одр жа ла на Бе о град ском уни вер зи те ту би ло је пр во јав но пре да ва ње 
у Ср би ји о жен ском по кре ту у све ту, ци ље ви ма еман ци па ци је же на и о фе-
ми ни зму. Иа ко све до по чет ка 1909. го ди не ни су за бе ле же не ве ће ак тив но сти 
у Са ве зу, во де ће пред став ни це ра ди ле су у ме ђу вре ме ну на уоб ли ча ва њу 
прав ца ра да, ци ље ва и зах те ва за про ме ну по ло жа ја же на у др жав ној слу жби, 
из ме ну чла но ва Срп ског гра ђан ског за ко ни ка о на сле ђи ва њу жен ске де це, 
по слов ној спо соб но сти уда тих же на и по ло жа ју ван брач но ро ђе не де це и 
њи хо вих мај ки. Са вез се укљу чио у рад Ме ђу на род не али јан се на кон гре су 
у Лон до ну 1909. го ди не и Ме ђу на род ног са ве та на кон гре су у Сток хол му 
1911. го ди не. 
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of dr Käthe Schir mac her who, as a re pre sen ta ti ve of the In ter na ti o nal Al li an ce, held a se ri es 
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59 А. Сто лић, „Пра ви ла Срп ског на род ног жен ског са ве за из 1909. го ди не”, Ме шо ви та 
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у Ср би ји, Пе да го шки му зеј, Бе о град 2011.
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СР БИ У ПО ЛИ ТИЧ КО-КУЛ ТУР НИМ  
КОН ЦЕП ЦИ ЈА МА РУ СКИХ СЛО ВЕ НО ФИ ЛА 

(ше зде се те –се дам де се те го ди не XIX ве ка)

СА ЖЕ ТАК: Рад пред ста вља син те тич ки при каз гле ди шта во де ћих ру ских 
сло ве но фи ла ше зде се тих –се дам де се тих го ди на XIX ве ка на срп ско пи та ње. 
Гле ди шта ових лич но сти, нај ве ћим де лом пред став ни ка ру ских ари сто крат-
ских кру го ва, про ис ти ца ла су из њи хо вих по ли тич ко-кул тур них и фи ло зоф-
ских кон цеп ци ја. Они су по др жа ва ли осло бо ђе ње сло вен ских на ро да, а ка да 
је реч о Бал ка ну, Ср би ју су сма тра ли Пи је мон том срп ског и сло вен ског оку-
пља ња. Ста во ви ру ских сло ве но фи ла умно го ме ни су би ли иден тич ни са ста-
во ви ма зва нич не Ру си је, иа ко су у по је ди ним пи та њи ма де ли ли исто вет на 
гле ди шта. Њи хо ва по ли тич ка и фи ло зоф ска гле ди шта из не та су у По сла ни ци 
Ср би ма об ја вље ној 1860. го ди не.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ру си ја, Ср би ја, сло ве но фи ли, Тур ска, хри шћа ни, срп ски 
на род, осло бо ђе ње, По сла ни ца Ср би ма, Хо мја ков, По го дин, Ак са ков

Без ула же ња у глав не ми са о не то ко ве ру ских сло ве но фи ла не мо гу ће је 
раз у ме ти њи хо во ви ђе ње Ср ба у сло вен ском све ту и на бал кан ском про сто-
ру. Сло ве но фил ство је би ло и кул тур но-фи ло зоф ски си стем, на ро чи то до 
Крим ског ра та, али и по ли тич ка док три на ре ша ва ња сло вен ског и Ис точ ног 
пи та ња. Оно је би ло ру ски по ку шај фи ло зо фи је исто ри је, во ђен ве ром у пра-
во сла вље као ру ску ре ли ги ју ин те грал ног ду ха – по се бан тип ру ског ро ман-
ти зма и ру ске иде је као из раз, ка ко су са ми го во ри ли, „ори ги нал не ру ске 
ми сли”. Сло ве но фи ли су на сто ја ли да про ду бе ру ску са мо свест као осно ву 
да љег раз вит ка Ру си је и ру ског дру штва по де ље ног на два де ла још од ре-
фор ми Пе тра Ве ли ког, ко га Пу шкин ви ди као ко ња ни ка „ко ји је Ру си ју про-
пео над без да ном”.

У европ ској ли те ра ту ри сло ве но фил ство се углав ном ви ди као пан сла-
ви зам, од но сно као исто риј ско-фи ло зоф ска кон цеп ци ја об је ди ња ва ња свих 
Сло ве на – под вођ ством Ру си је. Ни је мо гу ће одво ји ти сло ве но фил ску ми сао 
XIX ве ка од ми са о них то ко ва Евро пе то га до ба. На њи хо во схва та ње кул ту ре, 
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исто ри је и ци ви ли за ци је у це ли ни нај ве ћи ути цај има ла је не мач ка фи ло зо-
фи ја, пре све га Хер де ро ва фи ло зо фи ја на ци о нал не иде је, али и Фих те, Ше-
линг (ње го ва на тур фи ло со фи ја и ве ра у бу дућ ност Ис точ не Евро пе), а на-
ро чи то Хе гел. На те о риј ске осно ве фи ло зоф ско-исто риј ске кон цеп ци је слoве-
нофила ути цао је и Мон те скје са де лом О ду ху за ко на, а на ро чи то Хер дер са 
сво јим де лом Иде је за фи ло зо фи ју исто ри је чо ве чан ства (1791).1

Сло ве но фил ство је би ло не сум њи во вр ло сло жен по крет јед ног де ла 
мо сков ске и пе тро град ске ари сто крат ске ин те ли ген ци је, ме ђу соб но раз ли-
чи тих схва та ња по ни зу пи та ња. Ге ор ги је Фло ров ски пи ше да је сло ве но-
фил ство би ло „глас но вог кул тур ног сло ја ко ји је про шао кроз ис ку ше ња и 
за во дљи вост евро пе и зма”2, док Ни ко лај Бер ђа јев ка же да је сло ве но фил ство 
за пра во „пси хо ло ги ја и фи ло зо фи ја пле мић ких дво ра ца, то плих и при јат них 
гне зда”.3 За и ста, сви твор ци сло ве но фил ства при па да ли су го то во без из у-
зет ка ру ском плем ству: бра ћа Иван и Пе тар Ки ре јев ски (ро ђе ни у по ро ди ци 
ве ли ког ан гло фи ла), бра ћа Ак са ко ви, Алек сеј Хо мја ков – по то мак ста рог 
ру ског плем ства и стуб сло ве но фил ске ми сли, исто ри чар Ми ха ил По го дин, 
фи ло лог Вла ди мир Ла ман ски, Ју риј Са ма рин, беч ки про та Ми ха ил Ра јев ски, 
Алек сан дар Гиљ фер динг, по зна ти пе сник Фјо дор Тјут чев, Ни ко лај Да ни лев-
ски, ге не рал Фа де јев и дру ги. Сви су они, ма ње или ви ше, пу то ва ли по Евро-
пи, не ки бо ра ви ли и ви ше го ди на, и до бро зна ли европ ске је зи ке. Хо мја ков 
(1804–1860) је, на при мер, 1825/26. жи вео у Па ри зу, а по но во је 1846/47. пу-
то вао по Евро пи и жи вео у Ен гле ској, ко ју је нај ви ше во лео. Уче ство вао је у 
Ру ско-тур ском ра ту 1828/29. ко ји је за кљу чен Је дрен ским ми ром. Ба вио се 
фи ло зо фи јом, нај ви ше Хе ге лом, бо го сло вљем, фи ло ло ги јом (сан скри том), сли-
кар ством, ар хи тек ту ром. Бер ђа јев га је на звао „ви те зом пра во слав не цр кве”. 

Вр ло сло же на епо ха исто ри је ру ског дру штва пр вих де це ни ја XIX ве ка 
окон ча на је из го ном је зу и та (1820), зва нич ном за бра ном ма сон ских ло жа, 
за тва ра њем Би блиј ског дру штва и по ра зом де ка бри ста. На по ле о нов по ход 
на Ру си ју, упор на на сто ја ња пре све га Ен гле ске и Фран цу ске да по ни ште 
од ред бе Ун кја р-И ске ле ског уго во ра (1833) из ме ђу Ру си је и Тур ске, ко ји је 
обез бе ђи вао до ми нан тан ути цај Ру си је на Ис то ку, а на ро чи то ве ли ка европ-
ска ко а ли ци ја за јед но са Тур ском про тив Ру си је у Крим ском ра ту (1853–1856) 
отво ри ли су, пре све га ме ђу ру ском ин те ли ген ци јом, пи та ње од но са Ру си је 
и Евро пе, уло ге сло вен ског све та у исто ри ји Евро пе и пу те ви ма ре ша ва ња 
Ис точ ног пи та ња. 

У Ру си ји су по сте пе но ши ре на зна ња о Сло ве ни ма уоп ште, па и о Срби-
ма. Иде ју сло вен ске уза јам но сти пр ви је раз ра дио Сло вак Јан Ко лар 1834–1837. 
сма тра ју ћи кул ту ру нај зна чај ни јим фак то ром исто риј ског раз вит ка. Зна чај-
ну уло гу у ши ре њу зна ња о Сло ве ни ма има ло је и осни ва ње сла ви стич ких 
ка те дри на че ти ри ру ска уни вер зи те та (на ро чи то де лат ност Бо ђан ског и 

1 Ва лен ти на Ве тлов ская, „ПроблеманародностивпублицистикеФ.И.Тютчева(Вевро
пейскомконтексте)”, Ф.И.Тютчевиправославие, Мо сква 2005, 143–171.

2 Г. В. Фло ров ски, Пу те ви ру ског бо го сло вља, пре вео са ру ског Сре то Та на сић, Под го-
ри ца 1997, 277. О сло ве но фи ли ма ви де ти: Н. И. Цим ба ев, Славянофильство:изистории
русскойобщественно-политическоймыслиXIXвека, Мо сква 1986; Е. А. Дуд зин ская, 
СлавянофилывпореформеннойРоссии, Мо сква 1994.

3 Г. В. Фло ров ски, нав. де ло, 143–171.
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Сре зњев ског). Ка да је реч о Ју жним Сло ве ни ма, Ср би су све до се дам де се тих 
го ди на XIX ве ка при вла чи ли нај ве ћу па жњу. Већ то ком два де се тих го ди на 
у ча со пи си ма као што су Ве стник Евро пе, Би бли о граф ски ли сто ви, Мо сков-
ски те ле граф, Мо сков ски ве сник и Те ле скоп срп ске те ме ве зу ју се пре те жно 
за де ла Ву ка Ка ра џи ћа. Вест ник Евро пе М. Т. Ка че нов ског об ја вио је 1820. 
при лог „О срп ским на род ним пе сма ма”. Ка че нов ски се по зна вао са Ву ком 
Ка ра џи ћем и ве ро ват но ни је слу чај но што је свог ђа ка О. М. Бо ђан ског упу-
тио на сла ви сти ку. У јед ном тек сту о срп ској књи жев но сти у Би бли о граф ским 
ли сто ви ма из 1825. Му шиц ки се на зи ва „срп ским Хо ра ци јем”, док се Фру-
шка го ра на дру гом ме сту на зи ва „срп ском Све том Го ром”. У Мо сков ском 
те ле гра фу, у бро ју 10 из 1831, да је се при каз ча со пи са Ба нат ски ал ма нах, 
об ја вље ног у Те ми шва ру 1828, у ко ме су об ја вље ни пре во ди пи са ма ца ра 
Алек сан дра I Ку ту зо ву и ис ти че да „род Ку ту зо ва по ти че из Ср би је и Ср би 
се тим по но се”.4 Ча со пис Те ле скоп (1831–1836) Н. И. На де жди на у дру гом 
бро ју за 1832. об ја вио је оп ши ран при каз књи ге Ота фон Пир ха о пу то ва њу 
по Ср би ји 1829. го ди не (об ја вље не у Бер ли ну 1830). Све ти Си нод Ру ске пра-
во слав не цр кве на ста вио је и у пр вој по ло ви ни XIX ве ка да нов ча но по ма же 
нај ма ње де вет срп ских ма на сти ра.5 Отва ра ње ру ског кон зу ла та у Бе о гра ду 
(1838) омо гу ћи ло је бли жа пра ће ња при ли ка у Кне же ви ни Ср би ји и окол ним 
срп ским зе мља ма. Ми тро по лит Ср би је Пе тар обра тио се 1844. го ди не ру ском 
кон зу лу Да ни лев ском с пред ло гом да се у Ср би ју по ша љу бо го слу жбе не 
књи ге и да се у Ру си ји шко лу је шест мла дих љу ди на ру ским бо го слов ским 
шко ла ма. У пи сму Азиј ском де парт ма ну Да ни лев ски ис ти че да би то би ло 
ве о ма ва жно ра ди „за шти те пра во сла вља у та мо шњим кра је ви ма од ути ца ја 
ка то ли ци зма ко ји се уба цу је из Ау стри је”.6

Иа ко сло ве но фил ство и пан сла ви зам ни су иден тич ни пој мо ви, сло ве-
но фил ство је не сум њи во би ло основ ни те о риј ски из вор ру ског по ли тич ког 
пан сла ви зма, чи јим се јед ним од глав них тво ра ца сма тра по ме ну ти про фе сор 
ру ске исто ри је на Мо сков ском уни вер зи тету Ми ха ил По го дин (1800–1875). 
Пу ту ју ћи по сло вен ским зе мља ма 1839. и 1842. го ди не По го дин је сло вен ско 
пи та ње ви део у ми са о ној фор му ли: Ру си ја – Сло вен ство – За пад. Сло ве нофи-
ли су оче ки ва ли да ће сло вен ско пи та ње би ти ре ше но у Крим ском ра ту, да 
ће до ћи до осло бо ђе ња Сло ве на и ства ра ња све сло вен ске др жав не за јед ни це. 
Кон ста тин Ак са ков сма трао је да је Крим ски рат по ку шај За па да да на не се 
ко на чан уда рац сло вен ско-пра во слав ном све ту, чи ји је но се ћи стуб Ру си ја, 
чи ме ће, уко ли ко успе, по ко ри ти и оста ле сло вен ске зе мље.7 По сле Крим ског 
ра та у ру ском дру штву ја вља се иде ја да За пад угро жа ва са мо стал но по сто јање 

4 Еле на Ар кадъев на Оси по ва, „Сербскаятематикаврусскойпериодическойпечатив
20-30-егодйXIXвека”, ЛитературывзаимовсязиРоссииXVI I –XIXв.в.поматериалам
российскихизарубежнхархивохранилищ, Мо сква 2015, 104–126.

5 Е. П. Ку дряав це ва, Рус ские на Бос фо ре: рос сийское посольствовКонстантинополе
впервойполовине XIX ве ка, Мо сква 2010, 299–308.

6 АВ ПР, ф. No 146, Славянскии стол, оп. 495, д. 3853, л. 8–9 об, Ди рек тор Азиј ског де-
парт ма на МИД Ру си је – по сла ни ку Ти то ву у Ца ри град, С. Пе тер бург, 2. фе бру ар 1845; По-
литическиеикультурныеотношения Рос сии и Сер бии в 30–50-е годы XIX ве ка. До ку менты 
рос сийско го МИД, Мо сква 2013, 341–342.

7 С. А. Ни ки тин, „РусскоеобществоивопросыбалканскойполитикиРоссии1853–1876
гг”, СлавянеиРоссия:К110-летиюсоднярожденияС.А.Никитина, Мо сква 2013, 167–171.
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Ру си је и да за то она тре ба да се обра ти Сло ве ни ма као при род ним са ве зни-
ци ма. „Ру си ја ће би ти си гур на, ис ти че По го дин, тек он да ка да бу де стра шна” 
За па ду са ко јим тре ба да оп шти са мо с по зи ци ја си ле. Ње го во ми шље ње 
де ли и по зна ти пе сник и ди пло ма та Тјут чев (1803–1873) у сво јим рас пра ва ма 
„Ру си ја и Не мач ка” (1844) и „Ру си ја и За пад” (1850). Тјут чев, ру ски по сла ник 
у Ба вар ској осам на ест го ди на, не од ба цу је ди ја лог Ру си је и За па да, али ипак 
сма тра да из ме ђу њих сто је не пре мо сти ве про тив реч но сти.

За раз ли ку од ру ских за пад ња ка ко ји су же ле ли евро пе и зи ра ну Ру си ју, 
сло ве но фи ли же ле да се Ру си ја „ду хов но оства ри као не за ви сан свет”. Пре-
ма њи ма Евро пу чи не два све та: ро ман ско-гер ман ски („свет без ду хов ног 
ра зу ма”) и сло вен ски. Сло ве но фи ли ве ру ју у на род но пре да ње и тра ди ци ју, 
за сно ва ним на мо рал ним и ду хов ним вред но сти ма пра во слав не цр кве. Сло-
ве но фил ство је је дан од по ку ша ја да се про ду би ру ско са мо са зна ње чи ја се 
осно ва тра жи ла у ду ши ру ског на ро да.8 Кон стан тин Ак са ков пи ше да је 
За пад („за пад но е вроп ска мо да”) ус пео у до број ме ри да „ис ква ри” и об ма не 
ви ше сло је ве ру ског дру штва, али не и ру ски на род.

Јед на од основ них сло ве но фил ских иде ја о ре ша ва њу сло вен ског пи та-
ња је сте иде ја о ства ра њу све сло вен ске фе де ра ци је под по кро ви тељ ством 
Ру си је и ру ског ца ра. У члан ку „Ру си ја и За пад” (1854) Кон стан тин Ак са ков 
ис ти че да сло вен ски на ро ди тре ба да фор ми ра ју сво је за себ не на ци о нал не 
др жа ве ко је ће се на ла зи ти „под по кро ви тељ ством Ру си је као са да Ср би ја”. 
Ми ха ил По го дин је још 1851. из нео иде ју да Ру си ја тре ба да ство ри Сло вен-
ски са вез. Не што ка сни је, ма ја 1854. пи ше да се са вез мо же зва ти и Ду нав ски, 
Ју го и сточ ни или Европ ски али да пре сто ни ца тре ба да бу де Ца ри град, ко ји 
Ру си тре ба да др же због сво је без бед но сти („ко ји осим нас ни ко уз др жа ти 
не мо же”).9 Сло ве но фил ска иде ја о Ца ри гра ду као пре сто ни ци сло вен ске 
фе де ра ци је ни шта ма ње ни је би ла при ма мљи ва ни за ру ске тр гов це то га 
вре ме на. Фјо дор Тјут чев пи ше у члан ку „Ру си ја и Не мач ка (1848)” да је Ру-
си ја део оп ште е вроп ске исто ри је, с тим што има дру га чи ји пут раз вит ка. 
Ис точ на Евро па је „за ко ни та се стра хри шћан ског За па да” ко ју он не при-
зна је, као што су на кон Ко лум бо вог от кри ћа „љу ди Ста рог све та ду го од би-
ја ли да ве ру ју у по сто ја ње но вог кон ти нен та”.10

Ве ли ки по раз у Крим ском ра ту иза звао је ду бо ко раз о ча ре ње ру ских 
сло ве но фи ла и уме сто пи та ња о по ли тич ком об је ди ња ва њу у ви ду све сло-
вен ске фе де ра ци је у пр ви план на мет нуо иде ју кул тур ног и ду хов ног об је-
ди ња ва ња сло вен ских на ро да. То ме је до при не ла и про ме на на че лу ру ске 
ди пло ма ти је: по ли ти ка кан це ла ра Кар ла Не сел ро деа за сло ве но фи ле ни је 
би ла на ци о нал на, за раз ли ку од Алек се ја Гор ча ко ва, ко ји је же лео да она 
бу де ру ска.11 По раз у Крим ском ра ту и изо ла ци ја Ру си је би ли су за сло ве но-
фи ле још јед на по твр да агре сив но сти За па да пре ма Ру си ји. Ср би ја и Ср би 
ула зе по сле Крим ског ра та у вр тлог по ли ти ке ве ли ких си ла и њи хо ве бор бе 
за по зи ци је на Бал ка ну. 

8 Д. Сто ја но вић, Ре ли ги о зне осно ве сло ве но фил ства..., 145–147.
9 С. А. Ни ки тин, „Русскоеобщество”..., 172.
10 В. Ве тлов ская, нав. де ло, 153–154. 
11 Российскаядипломатиявпортретах, Мо сква 1892, 208–220.
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Сна жном по ли тич ком и кул тур но-ре ли ги о зном про до ру за пад них си ла 
на про сто ру Ју го и сточ не Евро пе по сле Крим ског ра та, Ру си ја је на сто ја ла 
да се су прот ста ви бо ље ор га ни зо ва ном кул тур но-про свет ном и ре ли ги о зном 
ак тив но шћу, пре ко мре же но во о сно ва них кон зу ла та, али и Мо сков ског сло-
вен ског ко ми те та (1858), а ка сни је и Пе тро град ског сло вен ског ко ми те та 
(1869). У не ким пи та њи ма ак тив ност зва нич не Ру си је би ла је по ду дар на са 
де лат но шћу сло ве но фи ла, у пр вом ре ду ка да је реч о ши ре њу и ја ча њу пра-
во сла вља на Бал ка ну, али за раз ли ку од Иг на ти је ва и ње го вих исто ми шље-
ни ка, кан це лар Гор ча ков је сма трао да све сло вен ске по ли тич ке иде је не 
мо гу би ти осно ва спољ но по ли тич ке кон цеп ци је Ру си је.12

Сло ве но фи ли су уви ђа ли ве ли ку уло гу јав ног мње ња у Евро пи али и 
ру ском дру штву. На сто ја ли су да по кре ну што ве ћи број ли сто ва и ча со пи са 
с ци љем да ру ско дру штво што ви ше упо зна ју са сло вен ским зе мља ма и 
на ро ди ма и ти ме ути чу на по ли ти ку ру ске вла де пре ма сло вен ском све ту. 
Сво је вр сна син те за гле ди шта ру ских сло ве но фи ла на срп ско и сло вен ско 
пи та ње из не та је у по зна тој по сла ни ци Ср би ма гру пе во де ћих сло ве но фи ла 
под на сло вом Ср бљи ма по сла ние из Мо скве (об ја вље ној у Лај пци гу 1860. на 
ру ском и срп ском је зи ку).13 Ме ђу пот пи сни ци ма су Алек сеј Хо мја ков, По-
го дин, Ко ше љев, Ју риј Са ма рин, Кон стан тин и Иван Ак са ков и дру ги по-
зна ти сло ве но фи ли. Глав ним пи сцем по сла ни це сма тра се Алек сеј Хо мја ков 
(1804–1860), ко ји је сво јим при ја те љи ма го во рио да је пр ве ми сли о Сло ве-
ни ма и њи хо вом осло ба ђа њу до био гле да ју ћи пор тре те срп ског во ђе Цр ног 
Ђор ђа, ко ји су се на ла зи ли прак тич но на сва кој ста ни ци на пу ту у Пе тро град. 
Про сти чо ба нин, го во рио је Хо мја ков, ко ји је од ва жно шћу и чвр стом во љом 
осло бо дио сво ју отаџ би ну од Ту ра ка оду ше вља вао је мла до по ко ле ње. 

У по сла ни ци се упо зо ра ва на ло ша ис ку ства ру ског дру штва са за пад-
ним ути ца ји ма. Ми зна мо, обра ћа ју се они Ср би ма, да сте про шли кроз те шка 
ис ку ше ња, али „оче ки ва ју вас још дру га ис ку ше ња, не ма ње опа сна, прем да 
се чи не ма ње те шка”. Сва кој спо ља шњој и слу чај ној не сре ћи „мо же чо век 
ла ко оде ле ти”, али „по ро ци и сла бо сти, ко је се уву ку у жи вот и ду шу на ро-
да, раз дво ји ће ње го во уну тра шње би ће, по ко па ће у ње му сва ко жи во на че ло, 
по ро ди ће у ње му не из ле чи ве бо ле сти и учи ни ће да про пад не у до ба нај ве ћег 
спољ њег бла го ста ња и на прет ка”. Пи шу ћи о ис ку ству Ру си је, сло ве но фи ли 
ис ти чу да се њи ма чи ни ло „да др жа ве ко је над ви ша ва ју нас на у ком, тре ба 
да нас над ви ша ва ју у сва че му, и да су сви њи ни оби ча ји, све њи не уред бе 
бо ље од на ших”. Сло ве но фи ли су про тив „сле пог кла ња ња” европ ском зна-
њу и европ ској про све ће но сти али не спо ре да се до ста то га мо же на у чи ти 
од за пад них на ро да, пре све га у обла сти тр го ви не, на у ка и умет но сти. „Не 
за лу ђуј те се ти ме”, пи ше у по сла ни ци, „да бу де те Евро пеј ци”, јер је то са мо 
„згод ни ма мац за Сла ве не” да их уве де у ду хов но роп ство: „Не уте жи те своју 
ум ну сло бо ду ки цо шким узи ца ма са нат пи сом Евро па”.14

12 В. Н. Ви но гра дов, Бал кан ская эпопея князя А. М. Гор ча ко ва, Мо сква 2005, 74–150.
13 К сер бам. По сла ние из Москвы, Лейпциг 1860, 100; Ср бљи ма послание из Мо скве, 

Ле йп циг 1860.
14 К сер бам. По сла ние из Москвы..., 69.
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По сле пре ра не смр ти Алек се ја Хо мја ко ва и Кон стан ти на Ак са ко ва 1860. 
го ди не во де ћу уло гу у бор би за сло ве но фил ске иде је пре у зи ма ју дру ги сло ве-
но фи ли као што су Иван Ак са ков, мла ђи брат Ак са ко ва, и по зна ти фи ло лог 
Вла ди мир Ла ман ски (1833–1914). Ла ман ски је био тво рац круп не сла ви стич ке 
шко ле на Сан ктпе тер бур шком уни вер зи те ту („па три јарх ру ске сла ви сти ке”) 
и шеф ка те дре за сло вен ску фи ло ло ги ју пу не 33 го ди не (1865–1898). Ла ман-
ски је сма трао да је је дан књи жев ни је зик, у овом слу ча ју ру ски, нео п хо дан 
услов за оства ре ње сло вен ске фе де ра ци је. Ла ман ски је бо ра вио у сло вен ским 
зе мља ма 1862–1864. да би по том об ја вио рад Ср би ја и ју жно сло вен ске про-
вин ци је Ау стри је (1864). У Пе тро гра ду је 1859. го ди не об ја вље но по зна то 
де ло Алек сан дра Гиљ фер дин га Пу то ва ње по Бо сни, Хер це го ви ни и Ста рој 
Ср би ји, на ста ло на осно ву ње го вих бе ле жа ка то ком бо рав ка на ду жно сти 
пр вог ру ског кон зу ла у Са ра је ву 1857–1858. Гиљ фер динг је том при ли ком 
од нео из срп ских цр ка ва и ма на сти ра 101 књи гу из пе ри о да од XI II до XVII 
ве ка, ко је да нас чи не Гиљ фер дин го ву збир ку Ру ске на ци о нал не би бли о те ке 
у Санкт Пе тер бур гу.15 Иван Приј ма пи ше у ра ду „Ф. М. До сто јев ски и ми сао 
сло ве но фи ла” да су глав ни из вор оба ве ште ња о Сло ве ни ма у ру ском дру штву 
би ла сло ве но фил ска из да ња и ра до ви са мих сло ве но фи ла. У по чет ку не по-
вер љив пре ма сло ве но фил ским иде ја ма, До сто јев ски је вре ме ном све ви ше 
де лио њи хо ва гле ди шта. У Пи шче вом днев ни ку 1876–1877. До сто јев ски ис ти че, 
ка ко на во ди Приј ма, „да од свих те ри то ри ја Тур ске, ко ја се рас па да, Ру си ја 
мо ра да вла да са мо Кон стан ти но по љем: пр во, као на след ни ца Ви зан ти је, дру-
го, за то што са мо осло бо ђе ни ис точ ни хри шћа ни не ће мо ћи упра вља ти тим 
ве ли ким гра дом („сре ди штем ва си о не”), па ће се у то уме ша ти за пад не на-
ци је, по пут Ен гле за („на род гра бљив”) и при сво ји ти Кон стан ти но пољ се би”.16

Вр ло обим на ар хив ска гра ђа о ве за ма ру ских сло ве но фи ла и Ср ба на-
ла зи се у Фон ду Ак са ко вих Оде ле ња ру ко пи са и рет ких књи га Ин сти ту та 
за ру ску књи жев ност (Пу шки нов дом) РАН у Санкт Пе тер бур гу. Пре о вла-
ђу је пре пи ска са ми тро по ли том Ми ха и лом, нај ја чим ослон цем сло ве но фил-
ске ми сли ме ђу Ср би ма дру ге по ло ви не XIX ве ка – са уло гом ко ју је ка сни-
је пре у зео Ни ко ла Па шић. У фон ду Ак са ко вих чу ва се пре пи ска са Им бром 
Иг на ти је ви ћем Ткал цем, Жи во ји ном Жу јо ви ћем, Ми ло шем Ми ло је ви ћем, 
Ан то ни јем Гво зде но ви ћем, Ми ро сла вом Дра жи ћем, Алим пи јем Ва си ље ви-
ћем, Де спо том Ба џо ви ћем, Пан том Срећ ко ви ћем и дру ги ма. Као и ње го ви 
исто ми шље ни ци (Хо мја ков, По го дин, Ла ман ски и дру ги), Иван Ак са ков је 
то ком 1860. го ди не пу то вао по сло вен ским и срп ским зе мља ма, о че му је 
оста вио дра го це не бе ле шке. Из Бе ча, где се ду го за др жао са про том Ми ха-
и лом Ра јев ским и срео са по сла ни ком Ба ла би ном, пу то вао је у Љу бља ну, 
Трст, Ду бров ник, Хер цег Но ви, Ко тор, за тим на Це ти ње а по том по но во, 

15 Рос сийска я на ци о нальна я библиотека – Санкт-Пе тер бург, От дел ру ко пи сей и ред-
ких книг, Ф 182, Гиљ фер динг А. Ф. Со бра ние, опис 1. Фонд је на стао као по клон А. Ф. 
Гиљ фер дин га 1868. го ди не. Реч је о књи га ма ко је је са ку пио у пе ри о ду 1856–1859. на те ре ну 
Бо сне, Хер це го ви не, Ста ре Ср би је и Цр не Го ре. Ра ди се о укуп но 101 књи зи и ру ко пи су међу 
ко ји ма има и ви ше дра го це них ру ко пи са из XI II и XIV ве ка. По сле ње го ве смр ти Сан ктпе-
тер бур шка би бли о те ка от ку пи ла je од ње го вих на след ни ка још је дан део збир ке (грч ке, 
сло вен ске и тур ске ру ко пи се). Сло вен ски ру ко пи си ушли су 1873. у са став Фон да N 550.

16 Иван Ф. Приј ма, „Ф. М. До сто јев ски и ми сао сло ве но фи ла”, Ок то их III, 4(2013), 40.
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пре ко Ду бров ни ка, до Ри је ке и из Ри је ке у За греб. У За гре бу се срео са Ку-
ку ље ви ћем, Вра ни ца ни јем и Ма жу ра ни ћем, а за тим је по се тио Си сак и Ђа-
ко во где се срео са Штро сма је ром. Нај ви ше се за др жао у та да шњој Кне же ви ни 
Ср би ји (Бе о гра ду и Кра гу јев цу), три де сет да на, док је, на при мер, у Ду бров-
ни ку остао че ти ри да на (срео се са ру ским кон зу лом К. Пет ко ви ћем, са ко јим 
се до пи си вао 1860–1867), у Цр ној Го ри се дам, у За гре бу се дам, у Кар лов ци-
ма и Фру шкој го ри („Све та Го ра срп ског пра во сла вља”) два, а у Но вом Са ду 
(на зи ва га глав ним гра дом „ау стриј ске Ср би је”) три да на. За бе ле жио је да је 
ар хи ман дрит Ни ка нор Гру јић на ме ра вао да пре во ди бро шу ру Хо мја ко ва. 
До пи си вао се са из ве сним Ми ро сла вом Дра жи ћем, ко ји га по здра вља из 
Оси је ка, док Ак са ков дру гом при ли ком пи ше да је у ње го вој ку ћи у Кар лов-
цу за бо ра вио „не ку хар ти ју: по е зи ју Ду бров ча ни на је зу и те за ру ског ца ра 
Пе тра”.17 У Кар лов ци ма се срео са па три јар хом, по се тио је Кру ше дол, а за тим 
и Но ви Сад, где се срео са Ха џи ћем, Ђор ђем По по ви ћем, Су бо ти ћем и Све-
то за ром Ми ле ти ћем. Из Но вог Са да оти шао је за Пе шту. Ме ђу бе ле шка ма 
са пу та са чу ва на је и бе ле шка о пра во слав ној цр кви у Ши бе ни ку – Хра му 
Ус пе ња Бо го ро ди це, ко ја оску де ва у цр кве ним утва ра ма (са чи њен де та љан 
спи сак цр кве них по тре ба: ћи вот, крст са по сто љем што сто ји на Св. Тра пе зи, 
пе то хлеб ни ца, ли ти ја са ли ко ви ма Ус пе ња Бо го ро ди це и Ваз не се ња Го спод-
њег, све ште нич ке оде жде, пу тир са ди ско сом, Је ван ђе ље и пла шта ни це).18 

То ком бо рав ка у Бе о гра ду, у ко ји је сти гао ју ла 1860, Ак са ков се срео 
са Ма ти јом Ба ном. Бан га је оба ве стио да сто ји на че лу „Цен трал ног ко ми-
те та” ко ји пла ни ра да осну је мре жу тај них дру шта ва у Бо сни, ка ко би се 
при пре мио уста нак с ци љем при кљу че ња Бо сне Ср би ји. Ак са ков је том 
при ли ком пре дао Ба ну 3.000 ру ба ља из сред ста ва Мо сков ског сло вен ског 
ко ми те та.19 Ка сни је је Бан пи сао Ак са ко ву у ду ху по зна тих сло ве но фил ских 
ста во ва о сво јим пла но ви ма ства ра ња ју жно сло вен ске фе де ра ци је ко ју би 
чи ни ли Ср би, Бу га ри и Хр ва ти и ко ја би тре ба ло да уђе у са став оп ште сло-
вен ске фе де ра ци је. Сма тра ју ћи да за та кав по сао ни су до вољ на при ват на 
сред ства, Ак са ков се обра тио за по моћ ру ском по сла ни ку у Бе чу Ба ла би ну, 
ру ском кон зу лу у Бе о гра ду Влан га ли ју и про ти Ра јев ском. Ба ла бин је са овим 
упо знао ди рек то ра Азиј ског де парт ма на Е. П. Ко ва лев ског и гро фи цу Блу-
до ву. Бан је пи сао да је ко ми те ту ко ји во ди по треб но 15.000 пу ша ка: мо лио 
је да до би је за јам од Ру си је у из но су од 100.000 ду ка та. Ру си ја је на вод но 
би ла спрем на да без ка ма те до де ли за јам од 900.000 ру ба ља али је кнез Ми-
ха и ло то од био.20 Бан је по но во, пре ко Ак са ко ва тра жио сред ства из ка се 
Мо сков ског сло вен ског ко ми те та. Ме ђу тим, из ве шта ји ру ских ди пло ма та из 
Бе о гра да го во ри ли су да Бан „има ре пу та ци ју шпи ју на свих др жа ва ре дом” 
и то у исто вре ме. Пре ма ис тра жи ва њу ру ског исто ри ча ра В. И. Фреј дзо на, 
Бан се у исто вре ме кад и са Ак са ко вим сре тао и са ау стриј ским кон зу лом 

17 От дел ру ко пи сей и ред ких книг Ин сти ту та рус ской ли те ра туры (Пу шкин ский дом) 
РАН, Санкт-Пе тер бург, Ф. 3 (Фонд Ак са ко вих), оп. 2 N 16.

18 Исто, Ф. 3 оп.5 N 23, И. С. Ак са́ ков, ПроектпутешествиякСлавянам, За пи сная 
книж ка, 1859. 

19 И. В. Чур ки на, ПротоиерейМихаилФедоровичРаевскийиюгославяне , Мо сква 2011, 
117.

20 Исто, 118.



92

у Бе о гра ду, ко ме је го во рио о за во је вач кој по ли ти ци Ру си је, о по се ти „ру ског 
еми са ра Ак са ко ва пред ла жу ћи са рад њу и при кљу че ње Бо сне Ау стри ји”.21

У исто ри о гра фи ји се пре це њу је ути цај сло ве но фи ла на по ли ти ку зва-
нич не Ру си је. Алек сан дар По го дин ис ти че да су „срп ски ру со фи ли” мно го 
пре те ри ва ли у по гле ду „ствар ног ути ца ја Кат ко ва, Ак са ко ва, Сло вен ског 
до бро твор ног дру штва” и ни су опа жа ли ли бе рал но рас по ло же ње ко је је 
ствар но го спо да ри ло у „ру ском дру штву”.22 Иван Ак са ков се по чет ком 1861. 
обра тио пи смом ди рек то ру Азиј ског де парт ма на Е. П. Ко ва лев ском, жа ле ћи 
се да је кра јем 1859. го ди не, по во дом пла на о из да ва њу Ру ске бе се де, од Ми-
ни стар ства на род не про све те до био од го вор да „не за слу жу је по ве ре ње вла-
де”. Сма трао је да сло ве но фи ли ма тре ба до зво ли ти из да ва ње „пе ри о дич ног 
збор ни ка и но ви на чак и под на сло вом Сло вен ски вест ник ко ји би се ба вио 
не са мо сло вен ским не го и ру ским пи та њем”. Ак са ков пи ше да је ње гов брат 
Кон стан тин „не ду го пре смр ти” 1860. до био пи смо из Ср би је „у ко ме га мо ле” 
да им да мо ми сао „о др жав ном устрој ству у сло вен ском ду ху”. На кон свог 
пу то ва ња по сло вен ским зе мља ма до шао је до за кључ ка да за њих „огро ман 
зна чај” има сло бо дан глас из Ру си је, је дин стве ни ор ган ру ске на род но сти 
– ру ске и сло вен ске са мо све сти. За За пад не Сло ве не, окру же не фор ма ма за-
пад не ци ви ли за ци је „и свим са бла зни ма за пад ног на чи на жи во та”, нај ва-
жни је је „ја сно схва та ње су шти не прин ци па Сло вен ства”. Об ја вљи ва ње 
сло ве но фил ског гла си ла по мо ћи ће, пи ше Ак са ков, „жи во ту са ме сло вен ске 
иде је у Ру си ји, оја ча ће ʼпар ти ју на род но сти код Сло ве наʼ – пар ти ју ко ја ће 
се со ли да ри са ти и би ти ода на Ру си ји”. Кнез Ми ха и ло, пи ше Ак са ков, ве о ма 
хо ће да Ср би ји дâ не ки устав, ра ди че га у Бе о град до ла зи док тор пра ва „од 
ау стриј ских Сло ве на”. Ако у Ср би ји до ђе до „мо рал ног раз до ра из ме ђу вла-
сти и на ро да” и са мој на род но сти и сло вен ским пла но ви ма „пре ти ве ли ка 
опа сност”.23

У Фон ду Ак са ко вих у Санкт Пе тер бур гу чу ва се оп шир но пи смо Жи-
во ји на Жу јо ви ћа (та да сту ден та Ду хов не ака де ми је у ру ској пре сто ни ци) 
Ива ну Ак са ко ву из 1864. го ди не, по све ће но раз ли чи тим стра на ма сло вен ског 
пи та ња. „Са прин ци пи ма ко ји се ти чу сло вен ских на ро да ко ји ма је ис кљу-
чи во по све ћен Ваш ча со пис Дан тј. на ро да сло вен ских, ја се ра зи ла зим ра-
ди кал но”, пи ше Жу јо вић. Он же ли да се ме ђу сло вен ским на ро ди ма ус по-
ста ве мо рал не ве зе, при ја тељ ство и љу бав, то су пи та ња „ко ја мо же мо са мо 
ми ре ша ва ти”, а за по ди за ње „хра ма љу ба ви ме ђу Сло ве ни ма” по треб ни су 
„обра зо ва ни сло вен ски гра ди те љи”. За хва љу ју ћи са вре ме ном по ло жа ју Сло-
ве на тај храм је не мо гу ће по ди ћи, јер као да је са ма исто ри ја сло вен ских 
на ро да по ста ви ла не пре мо сти ву пре пре ку на пу ту ка том ве ли ком де лу. 
Је дан део Сло ве на је са мо ста лан, дру ги не са мо ста лан – „у роп ству”, не са-

21 Исто, 119. Ви де ти: В. Ј. Вуч ко вић, „Не у спе ла по ли тич ка ак ци ја Ма ти је Ба на 1860–
1861”, Исто риј ски ча со пис IX–X (1959), 381–409.

22 Алек сан дар По го дин, „Ми ха и ло По лит-Де сан чић у Ру си ји и о Ру си ји”, Ле то пис 
Ма ти це срп ске, књ. 337, Но ви Сад 1933, 62–63.

23 Ин сти тут рус ской ли те ра туры (Пу шкин ский Дом) Рос сийско й ака де мии на ук, От-
дел ру ко пи сей и ред ких книг, Фонд Ак са ко вих, N 3, оп. 2, N 19 Пи смо И. Ак са ко ва – Е. П. 
Ко ва лев ском, 20. jануара / 1. фе бру а ра 1861. Ак са ков оста вља и сво ју адре су у Пе тер бур гу: 
„На Ма лој Ни кит ској, дом Гу се ва, бив ше го ба ро на Кор фа”.
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мо стал ни су пот чи ње ни не сло ве ни ма, са мо стал ни Сло ве ни ма. У тој не при-
род но сти на ла зи се и „Гор ди јев чвор” без чи јег раз ре ше ња сло вен ски на ро ди 
не ће ство ри ти те ме ље за бр жи раз вој. Упра во на тој не при род но сти ство рен 
је „храм сло вен ског раз до ра” ко ји сме та да се не на пра ви „ни је дан ко рак на-
пред у сло вен ском ду ху”. Бу дућ ност Сло ве на, пре ма Жу јо ви ћу, тре ба да се 
за сни ва на оп ште сло вен ским прин ци пи ма, ма да они не тре ба да се од ри чу 
европ ске за пад не ци ви ли за ци је, ко ја је „до бро до шла за Сло ве не у свим од-
но си ма” осим сло вен ског ду ха и сло вен ске на род но сти – „она ће Сло ве ни ма 
узе ти оно по че му се ми Сло ве ни раз ли ку је мо од дру гих на ро да За па да”.24 
Сло ве ни тре ба да ста ну на стра ну ци ви ли за ци је, да гра де Сло вен ство без 
сваког ми ло ср ђа, као и свих дру гих пред ра су да, са здра вим исто риј ским сми-
слом ко ји ће му да ти ра зум ну си лу „са ко јом оно мо же без бо ја зни да сту пи 
у би ло ка кве од но се са за пад ним на ро ди ма”. У иде ји по ве зи ва ња Сло ве на, 
под вла чи Жу јо вић, на и ла зи мо „на ста ри под вод ни ка мен ко ји ми Сло ве ни 
ни ка да не оби ла зи мо (...). Тај под вод ни ка мен је наш сло вен ски раз дор, не-
ма ју ћи, уо ста лом у про стом на ро ду ни нај ма њи све сни осло нац”. 25

Сло ве но фи ли на сто је да што ви ше ути чу на ру ско јав но мње ње. То ком 
60-их го ди на XIX ве ка из ла зи ви ше сло ве но фил ских ли сто ва и ча со пи са као 
што су Дан, Мо сква, Мо ско вља нин, Рус и дру ги. Ак са ко вљев Дан из ла зио је 
у пе ри о ду 1861–1865. го ди не и до но сио мно штво оба ве ште ња и ко мен та ра о 
Ср би ји и Ср би ма, пре све га од са мог вла сни ка али и дру гих ау то ра. По вре-
ме но об ја вљу је и тек сто ве ми тро по ли та Ми ха и ла али и дру гих Ср ба. У 
јед ном бро ју из 1862. об ја вљен је, на пре по ру ку гро фи це Ан то ни не Блу до ве, 
текст ми тро по ли та Ми ха и ла у ру ском ча со пи су Стра ник. Ми тро по лит ис-
ти че да је вр ло ва жно што ча со пис не пра ви ни ка кве уступ ке „на ра чун 
пра во слав ног уче ња и ду ха пра во слав не цр кве”. Ука зу је на по ја ве усту па ка 
за пад ним уче њи ма – као да се сти ди мо и на сто ји мо да се из ви ни мо пред 
њи хо вим об ма на ма: „То је ту жна по ја ва ко ју че сто сре ће мо. Она је опа сни ја 
од сва ког ди рект ног при ти ска; од спољ ног на си ља Го спод ће кад-тад осло-
бо ди ти цр кву сво ју; али ако ми до зво ли мо да се отру је сна га ду ха и ср ца 
на шег ла жним уче њи ма, та да ће мо из гу би ти и на ше ду ше и це лу бу дућ ност 
сло вен ског пле ме на”. 

Иван Ак са ков по вре ме но је у сво ме ли сту об ја вљи вао де ло ве сво јих 
бе ле жа ка о при ли ка ма у сло вен ским зе мља ма и по је ди ним лич но сти ма. 
Скре ће мо па жњу на не ке ње го ве оце не при ли ка у Ср би ји, Цр ној Го ри и Бо-
сни и Хер це го ви ни. Та ко, на при мер, у тек сту Га ри бал ди, Ср би ја и Цр на Го ра 
(1862) ис ти че да су у Ср би ју упе ре ни са да „по гле ди свих сло вен ских пле ме на 
ко ја сте њу под тур ским роп ством”.26 Срп ски на род је у па три от ском за но су 
и че ка да кнез Ми ха и ло кре не од луч ни јим ко ра ци ма ка осло бо ђе њу: „Уме сто 
да усме ри све сна ге и сву ми сао на до стиг ну ће јед ног јед но став ног ци ља тј. 
осло бо ђе ње це лог срп ског пле ме на – Ср би ја, или бо ље ре ћи ње на вла да, 
ста ра ла се пре све га да пре у зме спољ не фор ме евр оп ског гра ђан ства и да 

24 Исто, оп. 4, N 216, Ж. Жу јо вић – И. Ак са ко ву, 18. ок то бар 1864.
25 Исто. Жу јо вић је на пи сао пи смо Ак са ко ву с мол бом да се об ја ви у Да ну. Оста вио је 

адре су: „Я у Алек сан дри ско го те а тра, дом Лит ки на, кв. 54.”.
26 И. С. Ак са ков, „Га ри бальди , Сер бия и Чер но го рия”, Славянскійвопросъ, кн. 1, Санкт-

-Пе тер бург 2015, 42–46. 
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се бе пред ста ви као до бро уре ђе ну и при стој ну др жа ву”. Др жа ва у Ср би ји је 
су ви ше мла да и сла ба, сва ње на сна га је у на ро ду, ко ји ће је на кра ју спа си ти 
а не њен др жав ни ме ха ни зам и сла бо об у че на ре гу лар на вој ска. Гре шка срп-
ске вла де и кне за је у то ме што су ви ше мно го зна ча ја при да ју свом упра-
вљач ком ме ха ни зму. Сна гу Ср би је, пре ма Ак са ко ву, чи не на род не уста но ве, 
а не би ро крат ске фор ме вла да ви не, што је у скла ду са сло ве но фил ским схва-
та њем да др жа ва као уста но ва ни је глав ни цен тар жи во та зе мље, јер је на род 
као исто риј ски фак тор мно го суд бо но сни ји чи ни лац од по ли тич ке и со ци-
јал не ор га ни за ци је. Ак са ков је кри ти ко вао „нео д луч ност” кне за Ми ха и ла, 
по зи ва ју ћи га да се угле да на свог оца, „ста рог Ми ло ша” из 1815. ко ји је 
из вео „бе смрт ни под виг сна га ма ко је су би ле ни штав не у од но су на оне ко-
ји ма са да рас по ла же ње гов син”.27 Ипак, Ак са ков ис ти че да је на кон уби ства 
кне за Ми ха и ла осла би ла мо рал на и ду хов на сна га це лог хри шћан ског ста-
нов ни штва Бал ка на. Слич ни ста во ви по на вља ју се и у члан ци ма но ви на и 
ча со пи са Мо сква и Мо ско вља нин (1867–1868). 

За ни мљи во је Ак са ко вље во ми шље ње о Цр ној Го ри, где се по чет ком 
1860. го ди не срео са кња зом Да ни лом, ње го вом су пру гом Да рин ком, мла дим 
прин цом Ни ко лом и дру гим лич но сти ма. У Да ну је 1862. го ди не, као ре зул тат 
бо рав ка у Цр ној Го ри 1860. го ди не, об ја вио у три на став ка чла нак „Спо ра зум 
Пор те са Цр ном Го ром”, са де таљ ним опи сом со ци јал них и кул тур них при ли-
ка, мен та ли те та и оби ча ја.28 Из ме ђу оста лог ка же: „По на шем ми шље њу, ако 
ства ри по сма тра мо објек тив но, у на че лу – ни ка ква др жав на фор ма не мо же 
има ти ме ста у тој зе мљи; Цр на Го ра ни је, не мо же и не тре ба да бу де по ли тич-
ки ор га ни зам. Цр на Го ра је не моћ на као др жа ва /.../ Цр на Го ра је неосво ји ва као 
– бор бе ни по ло жај, као вој нич ки ло гор. Као др жа ва она је та ко ми кро скоп ски 
ма ла” (...) као ло гор она има до вољ но про сто ра. Као др жа ва она је си ро ма шна, 
ли ше на на чи на за мир но гра ђан ско по сто ја ње.29 (...) По сле Ко сов ске бит ке 
Цр на Го ра је по ста ла уто чи ште “сло бод них Ср ба”.30 Ви ше пу та сам од про стих 
и си ро ма шних Цр но го ра ца, пи ше Ак са ков, до знав ши да сам Рус, чуо: „Шта 
че ка те, хо ће те ли на шем кња зу уско ро срп ску кру ну на гла ву ста ви ти”.31 Сви 
сло ве но фи ли, а на ро чи то Ак са ков, ин си сти ра ју на зна ча ју вер ске при пад но сти, 
у не ким ор то док сни јим из ја ва ма твр де чак да су пра во слав ни Сло ве ни је ди ни 
пра ви Сло ве ни.32 Њи хо ва вр ло оми ље на те ма је сло вен ска фе де ра ци ја под 
по кро ви тељ ством Ру си је, с тим што оку пља ње Сло ве на у тој фе де ра ци ји тре-
ба да бу де про же то „иде јом ви шег ду хов ног об је ди ња ва ња и ве ром”. Ка да 
го во ри о Ср би ма у Хаб збур шкој мо нар хи ји, Иван Ак са ков ис ти че да „пра-
во слав ни Ср би Ба на та не ће да бу ду при по је ни Хр ват ској тзв. Тро јед ној или 
Илир ској Кра ље ви ни – ко ју чи не та ко ђе Ср би, али пре те жно ка то ли ци, који 
има ју раз ли чит исто риј ски раз ви так од пра во слав них”.33 Ни Бо сну, ни Кне-

27 Исто, 44–45.
28 Исто, 49–70.
29 И. С. Ак са ков, „ДоговорПортысЧерногориею”, Славянскій вопросъ..., 52.
30 Исто, 52.
31 Исто, 66.
32 К сер бам. По сла ние из Москвы..., 31 
33 И. С. Ак са ков, „Славянская фе де ра ция бу дет во змо жна на осно ве ду хов но го об ди-

ни е ние в ве ре”, Славянскійвопросъ..., 91–92.
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же ви ну Ср би ју, ни Ду нав ске Кне же ви не, пи ше Ак са ков, „не мо же усту пи ти 
Ру си ја Ау стри ји”, што ће пет на е стак го ди на и ка сни је Ру си ја учи ни ти кад 
је реч о Бо сни и Хер це го ви ни – до го во ром у Рај хшта ту 1876. и Бу дим пе штан-
ском кон вен ци јом 1877. го ди не.

Сло ве но фи ли вр ло па жљи во пра те про дор за пад них ути ца ја у срп ским 
зе мља ма и на Бал ка ну. И у при ват ној пре пи сци и у по ме ну тим ли сто ви ма 
ис ти че се про зе лит ска уло га Ри мо ка то лич ке цр кве и агре сив ни дух за пад не 
по ли ти ке. Фран цу ска је, пи ше Ак са ков 1867. го ди не, глав ни пред став ник 
ка то лич ког све та на Ис то ку. Ка сни је ће ту уло гу пре у зе ти Ау стр о у гар ска. 
Ак са ков ци ти ра део тек ста из јед не бро шу ре из да те у Бу ку ре шту на фран-
цу ском је зи ку под на сло вом Бу гар ска пред ли цем Евро пе, у ко јој се ка же да 
је На по ле он III са мо под јед ним усло вом спре ман да пру жи сво је по кро ви-
тељ ство бал кан ским хри шћа ни ма: „Да је Ср би ја по ве ри и по ре клу ла тин ска, 
већ одав но би јој би ле пре да те твр ђа ве ко је др же Тур ци, и не са мо твр ђа ве. 
Да су Хер це гов ци ка то ли ци већ одав но би Фран цу зи за њих из бо ри ли ау то-
но ми ју као за Ли бан”. Сло ве ни ма у Тур ској, пи ше Ак са ков, не по сред но се 
по на вља од стра не ми си о на ра и кон зу ла („ду хов них и по ли тич ких аге на та”) 
ка то лич ког За па да: „Бу ди ла тин /.../ и до би ћеш сло бо ду и на пре дак”.34 Пред 
Сло ве ни ма сто ји ди ле ма пу та на За пад или Ис ток, пу та ла тин ства или пу та 
пра во сла вља – окре та ња пре ма за пад но е вроп ском или грч ко-сло вен ском 
све ту. Ру ски сло ве но фи ли оче ки ва ли су да ће сло вен ски кон грес и ет но граф-
ска из ло жба у Мо скви 1867. под ста ћи об но ву ду хов ног је дин ства Сло ве на. 
На кон гре су је би ла нај број ни ја срп ска де ле га ци ја од 30 углед них пред став-
ни ка (16 Ср би из Хаб збур шке мо нар хи је, 12 из Кне же ви не Ср би је и два из 
Цр не Го ре), а иза ње де ле га ци ја Че ха (27), Хр ва та (10), три Сло вен ца, је дан 
Бу га рин и ма ли број оста лих.35 Ве ли ки део по сла око по зи ва ња уче сни ка 
кон гре са, по ред М. П. По го ди на и И. И. Сре зњев ског, пре у зео је на се бе беч ки 
про та Ми ха ил Ра јев ски. Из ра зних сло вен ских зе ма ља по сла ти су екс по на-
ти за ет но граф ску из ло жбу. Алек сан дар Ву ка ши но вић из Ву ко ва ра, по сла ник 
Хр ват ског са бо ра, по кло нио је „зна чај ну ко лек ци ју ет но граф ских и ан тро-
по ло шких пред ме та из Гор њег Сре ма” са де таљ ним опи си ма ко лек ци је.36 
Бо жи дар Пе тра но вић, ини ци ја тор осни ва ња Ма ти це дал ма тин ске (1862) и 
њен ду го го ди шњи пред сед ник и пр ви уред ник Срп ско-дал ма тин ског ма га-
зи на, по слао је му шку но шњу из За дар ског сре за и му шку и жен ску но шњу 
и фо то гра фи је из Бу дван ског сре за.37 За хва љу ју ћи ар хи ман дри ту Ни ћи фо ру 
Ду чи ћу и ру ском кон зу лу из Ду бров ни ка Кон стан ти ну Пет ко ви ћу, у Мо скву 
су сти гле и му шке и жен ске но шње из Бо ке ко тор ске и цр но гор ска жен ска 
но шња – по клон кне ги ње Да рин ке, удо ви це кне за Да ни ла. Кра јем 1866. се-
кре тар Ма ти це срп ске пи сао је Ра јев ском да је срп ски на род оси ро ма шио, 

34 „Славяни в Тур ции по ста вље нии пе ред выбо ром: сво боды от ига це ной ока то ли чи-
ва ния”, Славянскій во просъ..., 133.

35 С. A. Ни ки тин, СлавянскиекомитетывРоссиив1858–1876годах, Мо сква 1960, 
174–175.

36 И. С. Ак са ков, Славянскій во просъ.., књ. 1, 146, 546; И. В. Чур ки на, Протоиерей
МихаилФедеровичРаевский..., Мо сква 2011, 138.

37 Чур ки на И. В., нав. де ло 138; За ру жбеные Славяне и Рос сия, Мо сква 1975, 362; 
Славянскиематицы: XIX век, Мо сква 1986, 16–52.
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па су за ет но граф ску из ло жбу по сла ли са мо ко жух и ка пу оп ши ве ну зла том 
и фо то гра фи је.38

Сло вен ски ко ми те ти у Мо скви (1858), Санкт Пе тер бур гу (1868), Ки је ву 
(1869) и Оде си (1870) има ли су не сум њи во ис так ну ту уло гу у ши ре њу ве за 
са Ср би ма и дру гим Сло ве ни ма, као и зна ња о њи ма. Они су до при но си ли 
и ја ча њу ве за из ме ђу срп ских и ру ских на уч них, обра зов них и кул тур них 
уста но ва. Ма ти ца срп ска је 1830. по сла ла Ака де ми ји на у ка у Санкт Пе тер-
бур гу Срп ски ле то пис за 1826–1830. го ди не, а Ака де ми ја је за уз врат по сла-
ла 1833. го ди не 50 сво јих из да ња. Ка сни је 1857, сво је књи ге ша љу по зна ти 
сла ви сти О. М. Бо ђан ски и А. А. Мај ков, Оде ско дру штво за исто ри ју и 
ста ри не ша ље сво је За пи се 1858. го ди не. Беч ки про та Ми ха и ло Ра јев ски 
по слао је у пр вој по ло ви ни мар та 1860. пр ви од ви ше кон тин ге на та књи га 
Ма ти ци срп ској. Ме ђу књи га ма су би ли ча со пис Ру ска бе се да, ра зни гим-
на зиј ски уџ бе ни ци, исто ри о граф ска де ла. Ма ти ца је углав ном сла ла свој 
Ле то пис. Про та Ра јев ски се до пи си вао са се кре та ром Ма ти це А. Ха џи ћем – у 
ар хи ву Ра јев ског са чу ва но је де вет Ха џи ће вих пи са ма у пе ри о ду 1859–1867. 
го ди ну.39 Ста ри при ја тељ Ра јев ског Јо ван Су бо тић, пред сед ник Ма ти це срп-
ске од 1868, пред ло жио је про ти Ра јев ском да бу де иза бран за по ча сног чла-
на Ма ти це срп ске. Ра јев ски је одр жа вао ре дов не ве зе са Учи тељ ском шко лом 
у Сом бо ру и пе да го гом Ни ко лом Ву ки ће ви ћем. То ком 1871. Ма ти ца срп ска 
је до би ла 600 гул де на по мо ћи до бро вољ ног при ло га из Санкт Пе тер бур га.40 

Про та Ми ха и ло Ра јев ски одр жа вао је ре дов не кон так те и са осни ва чем 
Ма ти це дал ма тин ске Бо жи да ром Пе тра но ви ћем, са ко јим се до пи си вао од 
1845. го ди не и слао му књи ге. И по сле осни ва ња Ма ти це, књи ге су сти за ле 
ре дов но и од Ака де ми је на у ка у Санкт Пе тер бур гу.41 Је дан од срп ских уче-
сни ка сло вен ског кон гре са и ет но граф ске из ло жбе био је и Ми ха и ло По лит 
Де сан чић, ко ји је, по ред Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа сву да исту пао на ру ском 
је зи ку. На бан ке ти ма у Мо скви и Пе тер бур гу, пи ше Алек сан дар По го дин о 
По ли ту, „сте као је убе ђе ње – ко је му је би ло по себ но дра го – да сви пра ви 
Ру си од ца ра до обич них рад ни ка (ко је је ви део у Крон шта ту) сма тра ју осло-
бо ђе ње пра во слав них Сло ве на од тур ског јар ма за нај све ти ји за да так Ру си-
је”. По го дин скре ће па жњу на ис тра жи ва ња М. Пре ло га и дру гих на уч ни ка, 
ко ја су по ка за ла „да ви ши ру ски кру го ви, а и сам цар Алек сан дар II, ни су 
ви де ли ни што зна чај но ни у са мом кон гре су, ни у до че ку сло вен ских го сти-
ју. То је би ла са мо уч ти вост и же ља да се не за ме ри из ве сним дру штве ним 
рас по ло же њи ма. Исто та ко, ни су мно го по ла га ли на ове бан кет ске из ли ве 
’сло вен ских осе ћа ја’ ни мно ги дру штве ни кру го ви ру ске ин те ли ген ци је”.42

Пред став ни ци Срп ског уче ног дру штва на сло вен ском кон гре су и ет но-
граф ској из ло жби у Мо скви под не ли су из ве штај на сед ни ци од 22. ав гу ста 

38 И. В. Чур ки на, нав. де ло, 153.
39 Исто, 153.
40 О срп ско-ру ским књи жев ним ве за ма у ово вре ме ши ре у: Ви то мир Ву ле тић, „А. Н. 

Пи пин и ру ско-срп ске књи жев не ве зе у дру гој по ло ви ни 19. ве ка”, Го ди шњак Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Но вом Са ду, књ. XII (I), 1969, 385–419.

41 Чур ки на И. В., нав. де ло, 155.
42 Алек сан дар По го дин, „Ми ха и ло По лит-Де сан чић у Ру си ји и о Ру си ји (јед на стра на 

из исто ри је срп ског ру со фил ства)”, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 337, Но ви Сад, 1933, 70.
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/ 3. сеп тем бра 1867: спи сак 61 књи ге „ко је су им да ли ра зни љу ди” – од Сре-
зњев ског, Ни ла По по ва, проф. Со ло вје ва, до Г. В. Гри го ро ви ча, Се ле зњо ва и 
дру гих. Пре да ли су та ко ђе по клон од И. И. Сре зњев ског – „фо то граф ски 
фак си мил за пи са што је на по след њем ли сту је ван ђе ља мо на ха Си ме о на 
пи са ног за си на Не ма њи ног Ву ка”. Г. В. Гри го ро вич, ко ме се Срп ско уче но 
дру штво обра ти ло са пи та њем ру ко пи са „о жи во ту де спо та Сте ва на Ви со-
ког”, са оп штио је да је он „све сво је ру ко пи се сло вен ске ко је је ску пио по 
Тур ској усту пио би бли о те ци Оде ског уни вер зи те та”.43 Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, 
је дан од уче сни ка Сло вен ског кон гре са и ет но граф ске из ло жбе об ја вио је 
1868. чла нак „Шко ле у Ср би ји”, у ко ме пи ше о од ла ску 1846. шест пр вих 
срп ских мла ди ћа на шко ло ва ње у Ки јев (од вео их је Си ма Ми лу ти но вић, а 
ме ђу њи ма је био и Ми ло је Јо ва но вић – бу ду ћи ми тро по лит Ми ха и ло). Исте 
го ди не Ср би ја је по сла ла де сет мла ди ћа на шко ло ва ње у За пад ну Евро пу. 
Пи шу ћи о до ла ску два про фе со ра ру ског је зи ка у Ср би ју сре ди ном XIX ве ка, 
Дми три ја Ру дин ског и Ва си ли ја Вер ди ша, Ми ли ће вић на ро чи то ис ти че Ру-
дин ског: „Ње му и пи сац ових ре до ва има да за хва ли што не дав но, у јед ној 
историjској при ли ци, са јед ним од нај ве ћих вла да ра на Зе мљи, с ца рем Алек-
сан дром II, би сре ћан го во ри ти је зи ком Пу шки на, Љер мон то ва и Го го ља”.44 
Мно ги Ср би да ро ва ли су сво ја де ла раз ли чи тим ру ским уста но ва ма. Ру ским 
ца ре ви ма Алек сан дру II и Алек сан дру III сво ја де ла по сла ли су: ми тро по лит 
Ми ха и ло (1860), Ми ло рад Ме да ко вић (1861), М. Ђ. Ми ли ће вић (1869–1870), 
a ка сни је Јо ван Ри стић, Ни ћи фор Ду чић и Вла дан Ђор ђе вић.45

Ако Сло ве ни же ле да оста ну Сло ве ни ма тре ба да се од рек ну Ри ма и 
свих ње го вих по сло ва – став је Ак са ко ва и дру гих сло ве но фи ла. Ин три ге 
европ ске ди пло ма ти је сво де се на по ли тич ку изо ла ци ју Ру си је и „успа вљи-
ва ње” сло вен ског пле ме на. Ак са ков упо зо ра ва 1868. го ди не да ће се Ау стри-
ја ко ри сти ти пр вом по год ном при ли ком да уве де вој ску у Бо сну и Хер це го-
ви ну. На ма оста је, ка же он, да иза ђе мо са ја сном и од луч ном из ја вом ба ро ну 
Бај сту: „При пр вом по кре ту ау стриј ске вој ске пре ко Ду на ва или Са ве ру ска 
вој ска ће за у зе ти Га ли ци ју”. У јед ној дру гој ру ској но ви ни De bat te ис ти че 
се да Ау стро у гар ска не ма пра ва на Бо сну и Хер це го ви ну јер она ни је у ве зи 
са кру ном Све тог Сте фа на. Бо сна је до ве ли ког жу па на Бе ле Уро ша (Урош 
I) чи ни ла нео дво ји ви део Ср би је – да кле нај ста ри је исто риј ско пра во на Бо-
сну и Хер це го ви ну је на стра ни Ср ба, а не Ма ђа ра. За ни мљив је још је дан 
сло ве но фил ски став: ство ри ти не за ви сну и ја ку Ср би ју мо гу ће је са мо ако 
се при ми ре ње ни уну тра шњи пар тиј ски су ко би. 

Ру ски ар хи ви чу ва ју мно штво гра ђе о сло ве но фил ској и уоп ште ру ској 
про свет ној, кул тур ној и цр кве ној де лат но сти у срп ским зе мља ма. У Ар хи ву 
спољ не по ли ти ке Ру ске им пе ри је у Мо скви, у фон ду Сла вјан ски стол, чу ва 

43 Гла сник Срп ског уче ног дру штва, књ. V, св. XXII, Бе о град 1867, 411–415. Рад ња Срп-
ског уче ног дру штва, Де се та сед ни ца Од бо ра 22. ав густ 1867.

44 Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, „Шко ле у Ср би ји”, Гла сник Срп ског уче ног дру штва, књ. VII, 
год. 1868, 88.

45 АВ ПРИ, Славянский стол, ф.146, оп. 495, д. 129, л. об. По сла ник Пер си ја ни је ми ни-
стру спољ них по сло ва Гир су 21. окто бра / 2. но вем бра 1887. про сле дио при ме рак Ри сти ће ве 
књи ге Спо ља шни од но ша ји Ср би је но ви је га вре ме на са пи смом Ри сти ћа Алек сан дру III од 
1/12. ок то бра 1887.
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се мно штво гра ђе о по мо ћи срп ским цр ква ма, шко ла ма и цр кве но-школ ским 
оп шти на ма. Ши ри кон текст те при че је те жња за ја ча њем пра во сла вља ра ди 
успе шног су прот ста вља ња про до ру ри мо ка то лич ких ути ца ја. Од 1849. го-
ди не ре дов но се ша љу књи ге или нов ча ни при ло зи за оправ ку и по ди за ње 
цр ка ва и ма на сти ра у Ср би ји, Бо сни и Хер це го ви ни, Цр ној Го ри и Ста рој 
Ср би ји. По моћ се пру жа Де чан ском ма на сти ру, срп ској цр кве но-школ ској 
оп шти ни у При зре ну, град њи Цр кве Све тог Ђор ђа у При зре ну. Гро фи ца 
Блу до ва по сла ла је 1861. го ди не шест сан ду ка књи га и дру гих ства ри за Де-
ча не. Го ди не 1858. цр кве но-школ ску оп шти ну у При зре ну и из град њу хра ма 
Све тог Ђор ђа по ма же ру ска ца ри ца Ма ри ја Алек сан дров на, а кне ги ња Ва-
сиљ чи ко ва исте го ди не ша ље пре ко кон зу ла у Ска дру 988 ру ба ља за град њу 
Цр кве Све тог Ђор ђа у При зре ну. Све ти си нод Ру ске цр кве та ко ђе је пре ко 
кон зу ла та у Ска дру по слао 150 сре бр них ру ба ља за опре ма ње Цр кве Све тог 
Ђор ђа (1858). Кне ги ња Чер ка ски ша ље 1859. го ди не 200 ру ба ља за ма на стир 
Де ча не и ма на стир Ду жи код Тре би ња. То ком ше зде се тих го ди на бо го слу-
жбе не књи ге сла те су и за не ко ли ко но вих цр ка ва у Кне же ви ни Ср би ји. У 
не ко ли ко на вра та пру жа се по моћ му шкој и жен ској шко ли у Пећ кој па три-
јар ши ји, ма на сти ру Де ча ни ма и Гра ча ни ци, за тим Срп ској цр кве но-школ ској 
оп шти ни у Но вом Па за ру, шко ли у При шти ни (1869/70), из град њи би бли о-
те ке срп ске шко ле у Ца ри гра ду (1872/73), Цр кви Све тог Ни ко ле у Ул ци њу 
(1868/69), му шкој и жен ској шко ли у Мо ста ру (1857–1877), шко ли у Не ве си-
њу (1871–1874), Цр кве но-школ ској оп шти ни у Гу си њу (1869–1870). Све ти 
си нод Ру ске пра во слав не цр кве по слао је по чет ком 1862. по моћ „Сла вја но-
серб ској пра во слав ној оп шти ни Гњи ла не”.46 Ми ни стар ство фи нан си ја и 
на род не про све те Ру си је ша ље 1861. ве ћи број књи га бе о град ском Ли це ју, 
бе о град ској Бо го сло ви ји. Ру ска вла да по кло ни ла је, по чет ком 1867. го ди не, 
Ар ти ље риј ској шко ли Ср би је 727 ра зних вој них књи га на ру ском, не мач ком 
и фран цу ском је зи ку. 

Ви ше до ку ме на та из Фон да Славянский стол упу ћу је на по ја ча ну ак-
тив ност Ри мо ка то лич ке цр кве у срп ским кра је ви ма. Ар хи ман дрит Ири неј 
По по вић пи ше у Ко то ру, 19. мар та 1860. го ди не, ру ском кон зу лу у Ду бров-
ни ку Пет ко ви ћу да му је ну ђе на уни ја са обе ћа њем да ће, уко ли ко је при-
хва ти, по ста ти бу скуп у Бо ки. Ак ци ју је во дио би скуп Бе не дикт Кра ље вић. 
Пре две го ди не, пи ше ар хи ман дрит По по вић, „уву ко ше се у Бо ку уни јат ске 
књи ге; из дао сам све ште ни ци ма на лог да се чу ва ју тих књи га” а ја, пи ше 
он, „мно ге ку пим и за па лим”.47 Још 1854, пи ше По по вић, „до ла зи ли су нам 
из Бе ча гла со ви” да ће Бо ка до би ти свог стал ног би ску па.

Ру ски сло ве но фи ли про ду би ли су, сво јом укуп ном ак тив но шћу, ин те рес 
ру ског дру штва за Ср бе и оста ле Сло ве не. Ипак, они ни су има ли до ми нан-
тан ути цај у ру ском дру штву, ни ти по др шку ве ћи не ру ске ин те ли ген ци је. 
Део те ин те ли ген ци је и ни је био сло вен ског по ре кла. Сло ве но фи ли су ипак 
пре ко кру го ва бли ских дво ру и по је ди них ми ни ста ра има ли кон так те са 

46 АВ ПРИ, Славянский стол, N. 146, оп. 495, д. 3938, л. 6, Све ти Си нод – Азиј ском де-
парт ма ну 20. фе бру а ра / 4. мар та 1862.

47 АВ ПРН, Славянский стол, N. 146, оп. 495, д. 3938, л. 18, Ар хи ман дрит Ири неј По-
по вић ру ском кон зу лу у Ду бров ни ку Кон стан ти ну Пет ко ви чу, Ко тор, 19/31. марта 1860.
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зва нич ном Ру си јом. Алек сан дар По го дин у сту ди ји „О Ми ха и лу По лит-Де-
сан чи ћу”, мо жда са из ве сним пре те ри ва њем и по јед но ста вљи ва њем пи ше: 
„У осно ви и срп ског ру со фил ства и срп ског русофопств a не ле же – та ко ми 
се бар чи ни – то ли ко не ки ло гич ни за кључ ци о то ме, ка кав зна чај мо гу има-
ти за срп ску по ли ти ку ови или они до га ђа ји из ру ског жи во та, ко ли ко из ве-
сна осе ћај на рас по ло же ња ве за на за те до га ђа је.” Због то га, пи ше да ље он, 
„и у ру со фил ству и у ру со фоп ству срп ског дру штва ве о ма рет ко ви ди мо 
ствар но по зи ва ње Ру си је, рет ко на и ла зи мо на објек тив но и зна лач ко по сма-
тра ње и ло гич ки суд”.48

С дру ге стра не, из Пе тро гра да и Мо скве, с не пре глед них ру ских про сто-
ра, сло ве но фи ли ни су ре ал но са гле да ва ли и уви ђа ли сло жен и вр ло осе тљив 
ге о по ли тич ки по ло жај Ср би је и срп ских зе ма ља. По чет ком се дам де се тих 
го ди на, на кон осни ва ња Бу гар ске ег зар хи је, па жња сло ве но фи ла по сте пе но 
се по ме ра са срп ских про сто ра пре ма Ца ри гра ду и мо ре  у зи ма бли жим пре-
де ли ма. Они, та ко ђе, ни су са гле да ва ли чи ње ни цу да је по ред до ми нант ног 
пра во сла вља део Ср ба при хва тио ри мо ка то ли чан ство и ислам, и да је ап со-
лу ти за ци ја пра во сла вља пре пре ка све о бу хват ној на ци о нал ној ин те гра ци ји 
Ср ба (Ср ба ка то лич ке и ислам ске ве ро и спо ве сти). При то ме ва ља на гла си ти 
да је сло ве но фил ски не про ми шље ни ен ту зи ја зам, ко ји је уо чи и то ком Ве-
ли ке ис точ не кри зе за хва тио и до бар део зва нич них кру го ва, до вео 1878. до 
сло ма ових иде ја у ру ском дру штву, али и ме ђу ве ћи ном Ср ба – бар на од-
ре ђе но вре ме.
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SUM MARY: The 1860s re pre sent one of the tur ning po ints in the hi story of the Ser bian 
li be ra tion mo ve ment and the re la ti ons bet we en Ser bia and Rus sia. Le a ding fi gu res of Ser bia, 
led by Prin ce Mi ha i lo and Ili ja Ga ra ša nin, had a cle ar plan for Ser bian li be ra tion and uni fi-
ca tion, in si sting on the prin ci ple “the Bal kans to the Bal kan pe o ples”, whi le Rus sia, on the 
ot her hand, saw Ser bia as the pil lar of the Bal kan Chri stian re vi val. Whi le Rus sian di plo macy 
led by Prin ce Gor cha kov pur sued a ca u ti o us po licy af ter the ex pe ri en ce of the Cri mean War, 
Rus sian Sla vop hi les, among whom Ale xei Kho mi a kov, the Ak sa kov brot hers, Po go din, Sa-
ma rin, Hil fer ding, and ot hers played a le a ding ro le, we re in fa vor of a mo re ac ti ve Rus sian 
po licy in the Bal kans. They be li e ved that the li be ra ted Sla vic sta tes sho uld form a Sla vic fe-
de ra tion un der the au spi ces of Rus sia, which sho uld play the ro le of the pro tec tor of all Slavs, 
espe ci ally Ort ho dox Slavs. The Sla vop hi les espe ci ally in si sted on re li gi o us unity, be li e ving 

48 Алек сан дар По го дин, „Ми ха и ло По лит-Де сан чић у Ру си ји и о Ру си ји (јед на стра на 
из исто ри је Срп ског ру со фил ства)”, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 337, Но ви Сад 1933, 62.



100

that Ort ho doxy sho uld be the unifying spi ri tual for ce of the en ti re Sla vic but al so of the Ort-
ho dox Chri stian world. Tho se mo re con ser va ti ve went so far as to be li e ve that a true Slav 
co uld only be an Ort ho dox Slav. The cha ri ta ble ac ti vi ti es of Sla vop hi les, among which Co-
un tess An to ni na Blu do va and ot her la di es from ari stoc ra tic so ci ety played a pro mi nent ro le, 
as well as the dyna mic ac ti vity of the Mo scow (1858) and St. Pe ters burg (1869) Sla vic com-
mit te es con tri bu ted to the pre ser va tion of scho ols and chur ches among Ort ho dox Serbs in the 
Ot to man Em pi re. The pa per pre sents se ve ral exam ples of as si stan ce in the erec tion of scho ols 
and chur ches in Bo snia, Her ze go vi na, Dal ma tia, and Old Ser bia, but al so do na ti ons of bo oks, 
icons, clot hing, and ot her church items to the Prin ci pa lity of Ser bia and to Mon te ne gro. Among 
Serbs, Me tro po li tan Mi ha i lo in the first pla ce, and then many ot her pro mi nent Serbs from all 
Ser bian co un tri es, had the stron gest ti es with Rus sian Sla vop hi les, such as Co un tess Blu do va 
and Ivan Ak sa kov. The ac ti vi ti es of Rus sian Sla vop hi les we re di rec ted pri ma rily to wards 
Ort ho dox Serbs, ne glec ting Serbs of the Cat ho lic and Isla mic fa iths be ca u se that did not fit 
in to the ir cul tu ral and po li ti cal vi ews of the re vi val of the Sla vic world. Ne vert he less, the 
stren gthe ning of ti es bet we en the two pe o ples con tri bu ted to the spread of know led ge abo ut 
Serbs in the Rus sian en vi ron ment, which in pre vi o us de ca des was qu i te mo dest.

KEYWORDS: Rus sia, Ser bia, Sla vop hi les, Tur key, Chri sti ans, Ser bian pe o ple, li be ra-
tion, Epi stle to the Serbs, Kho mi a kov, Po go din, Ak sa kov
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[Далибор Ден да, Шлем и шај ка ча: Вој ни фак тор и ју го сло вен ско-не мач ки од но си 

(1918–1941), Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2019, 734 стр.]

Срп ско-не мач ки и ју го сло вен ско-не-
мач ки од но си пред ста вља ју те му ко јом се, и 
по ред ње не ве ли ке ва жно сти, ба вио ма њи 
број до ма ћих (срп ских и ју го сло вен ских) и 
не мач ких исто ри ча ра. Је дан од њих је и Да-
ли бор Ден да, на уч ни са рад ник Оде ље ња за 
вој ну исто ри ју Ин сти ту та за стра те гиј ска 
ис тра жи ва ња, до цент Уни вер зи те та од бра не 
из Бе о гра да и пу ков ник Вој ске Ср би је. Ко-
ле га Ден да при па да сред њој ге не ра ци ји исто-
ри ча ра. Ди пло ми рао је, ма ги стри рао и док-
то ри рао на Ка те дри за Исто ри ју Ју го сла ви је 
Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бео-
гра ду. Ау тор је не ко ли ко мо но гра фи ја и више 
де се ти на на уч них ра до ва ко ји се те мат ски 
од но се на исто ри ју срп ске вој ске на пре ла зу 
из XIX у XX век, у бал кан ским и Пр вом 
свет ском ра ту, на мо дер ни за ци ју ју го сло вен-
ске вој ске у ме ђу рат ним го ди на ма, раз вој вој-
ног про фе си о на ли зма и исто ри ју вој не исто-
ри о гра фи је. Хро но ло шки оквир ње го вих 
ис тра жи ва ња пре вас ход но об у хва та дру гу 

по ло ви ну XIX и пр ву по ло ви ну ХХ ве ка. Реч 
је о ис тра жи ва чу са за вид ним ме ђу на род ним 
ис ку ством, ко ји је про вео го ди ну да на на ис-
тра жи вач кој прак си у Цен тру за вој ну исто-
ри ју и дру штве не на у ке у Потс да му (СР Не-
мач ка), уче ство вао на број ним до ма ћим, као 
и ме ђу на род ним на уч ним ску по ви ма (у Бео-
гра ду, Мо скви, Рја за њу, Бре сту, Бе чу, Потс-
да му, Со фи ји, Вар ша ви, Бу ку ре шту, Бра ти-
сла ви, Ту тра ка ну, Кон стан ци, Љу бља ни), те 
дао свој до при нос у ме ђу на род ном про јек ту 
“1914–1918-on li ne. In ter na ti o nal Encyclo pe dia 
of the First World War” Сло бод ног Уни вер зи-
те та у Бер ли ну. Због до при но са на про јек ту 
„Срп ски би о граф ски реч ник” (42 би о гра фи-
је) и уче шћа у про гра ми ма Ма ти це срп ске 
по све ће ним Ве ли ком ра ту иза бран је и за 
стал ног чла на са рад ни ка ове на ше ре но ми-
ра не ин сти ту ци је.

Мо но гра фи ја ко ју пред ста вља мо ба зи-
ра се на пре ра ђе ној и до пу ње ној док тор ској 
ди сер та ци ји „Ју го сло вен ска вој ска и Тре ћи 
рајх 1933–1941”, од бра ње ној на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду ју ла 
2016. го ди не, и ре зул тат је де се то го ди шњег 
пре да ног ис тра жи вач ког ра да ау то ра у до-
ма ћим и стра ним (не мач ким) ар хи ви ма и 
би бли о те ка ма. Пи са на је на бо га тој из вор ној 
осно ви ко ја је ау то ру омо гу ћи ла да са гле да, 
са зна, раз у ме и пре зен ту је су шти ну вој но по-
ли тич ких и вој но ди пло мат ских од но са изме-
ђу Кра ље ви не СХС/Ју го сла ви је, Вај мар ске 
Не мач ке и Тре ћег рај ха у го ди на ма 1918–1941. 
Ана ли зе и за кључ ци до ко јих је до се гло ово 
ис тра жи ва ње сво ју осно ву пре вас ход но има ју 
у ар хив ској гра ђи по хра ње ној у фон до ви ма 
Вој ног ар хи ва у Бе о гра ду (6), Вој ног ар хи ва 
СР Не мач ке у Фрај бур гу (25), Ар хи ва Ми ни-
стар ства ино стра них по сло ва СР Не мач ке у 
Бер ли ну (23), Ар хи ва Ју го сла ви је (12), Ар хи-
ва Ср би је (1) и Ар хи ва СА НУ (2). Исто риј ске 
чи ње ни це про на ђе не у ар хив ским из во ри ма 
Ден да је успе шно ком би но вао са по да ци ма 
до ко јих је до шао те мељ ним иш чи та ва њем 
об ја вље не гра ђе ју го сло вен ске, не мач ке, фран-
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цу ске и бри тан ске про ве ни јен ци је (44 на сло-
ва), ме мо а ри сти ке (21), штам пе и пе ри о ди ке 
(8), ен ци кло пе ди ја (10), ин тер нет адре са (4), 
те вој не, прав не, ди пло мат ске, еко ном ске и 
исто ри о граф ске ли те ра ту ре и пу бли ци сти ке 
(207).

Струк ту ру мо но гра фи је „Шлем и шај-
ка ча: вој ни фак тор и ју го сло вен ско-не мач ки 
од но си 1918–1941.” др Да ли бо ра Ден де, по ред 
пред го во ра (стр. 11–24), обим ног ис тра жи-
вач ког уво да (стр. 25–132), за кључ ка (стр. 675– 
687) и по пи са из во ра и ли те ра ту ре, чи ни пет 
по гла вља уну тар ко јих је ма те ри ја из ло же на 
у 28 пот по гла вља. Де ло са др жи и имен ски и 
ге о граф ски ре ги стар.

 У пред го во ру књи ге ау тор се кри тич ки 
од ре дио пре ма те ми, по сто је ћим из во ри ма 
и ли те ра ту ри. Ја сно је ука зао на зна чај по је ди-
них ар хив ских фон до ва и збир ки за ње го во 
ис тра жи ва ње. У из у зет но обим ном, те мељ-
но ура ђе ном и пре те жно на но вим ис тра жи-
ва њи ма и ли те ра ту ри за сно ва ном увод ном 
де лу мо но гра фи је Ден да је об ра дио ви ше 
ва жних те ма. У ши ро ким по те зи ма, са за ста-
ја њем на ва жним пре лом ни ца ма исто ри је, 
пред ста вио је по ли тич ке, еко ном ске и кул-
тур не ве зе Ср ба и Не ма ца од сред њег ве ка 
до 1918. го ди не. Ука зао је на еко ном ске ве зе 
ус по ста вље не у сред њем ве ку, по сле ди це 
тур ских осва ја ња и ра то ва ко је је др жа ва 
осман ског су ве ре ни те та во ди ла са Ау стри-
јом у XVI II ве ку, сли ку ко ју су о Ср би ји сте-
кли не мач ки пу то пи сци, до при нос ми гра-
тор них кре та ња на ме ђу соб но упо зна ва ње и 
про жи ма ње два на ро да то ком ве ко ва. По себ-
но пре да но об ра ђе ни су од но си Ср ба и Не-
ма ца у XIX ве ку. Ау тор је скре нуо па жњу на 
зна чај на ци о нал них пре по ро да и ва жност 
уни вер зи тет ских цен та ра у об ли ко ва њу на-
ци о нал них и кул тур них иден ти те та, ин сти-
ту ци ја и ели та. Иден ти фи ко ва ни су пе ри о ди 
у ко ји ма је би ло ви ше или ма ње по ли тич ког 
и вој ног ин те ре со ва ња Не мач ке за Ср би ју и 
Ср бе. Са истом па жњом про го во ре но је о ди-
пло мат ским, при вред ним и кул тур ним од но-
си ма два на ро да и две др жа ве, али и о мно-
штву сте ре о ти па о Бал ка ну и на ро ди ма ко ји 
на ње му жи ве, ко ји су об ли ко ва ли свест Не-
ма ца и ути ца ли да по сле вре ме на са рад ње 
ХХ век бу де век су ко ба.

У окви ру увод ног де ла ра да као по себ-
на це ли на те мељ но су об ра ђе не вој не ве зе 
Ср ба и Не ма ца до 1914. го ди не. У тим де ло-
ви ма тек ста ра све тље ни су вој ни ути ца ји и 
ор га ни за ци ја ко ји су у Ср би ју сти гли из Пру-

ске пре ко шко ло ва ња срп ских офи ци ра и 
струч ња ка, а ко ји су би ли нео п ход ни ин сти-
ту ци ји ка ква је вој ска. Та са зна ња о „пру ском 
про фе си о на ли зму” и де це ниј ској из град њи 
бор бе но ефи ка сне ар ми је, дра го це на за разу-
ме ва ње так ти ке, стра те ги је, тех ни ке ко ман до-
ва ња, вој не ор га ни за ци је и док три не Не мач ке, 
од по себ не су ва жно сти за раз у ме ва ње те ме 
ко јој је ко ле га Ден да по све ћен. Упо ре до с тим, 
об ра ђе ни су не мач ки ути ца ји на из град њи 
мо дер не срп ске вој ске, ука за но је на са вре-
ме на вој нич ка зна ња ко ја су сте кли срп ски 
офи ци ри шко ло ва ни у Не мач кој и по зи ци је 
ко је су на кон то га за до би ли у срп ској вој сци, 
скре ну та је па жња на скром не вој не по тен-
ци ја ле Ср би је и вој не ре фор ме из ве де не уз 
от по ре по не мач ком обра сцу. На тај на чин 
фор ми ран је, по не мач ком узо ру, за о кру жен 
и ефи ка сан си стем ин сти ту ци ја ко је су из не-
дри ле из у зет но спо со бан ста ре шин ски ка-
дар, фор ми ран на до бром по зна ва њу не мач ке 
вој не ми сли и прак се ра то ва ња. Ау тор је ука-
зао и на про цес ми ли та ри за ци је срп ског дру-
штва и уло гу ко ју су у ње му има ли чла но ви 
ор га ни за ци је Цр на ру ка, ве зе Дра гу ти на Ди-
ми три је ви ћа Апи са и де ла срп ских офи ци ра 
са кру го ви ма бли ским Вил хел му II, рас ту ће 
не мач ке ин те ре се за Ср би ју. Са под јед на ком 
па жњом об ра дио је и ис ку ство рат ног су ко ба 
и тро го ди шње оку па ци је Ср би је у го ди на ма 
1914–1918, те је за кљу чио да су ко рект ни од-
но си Не ма ца пре ма Ср би ма, али и Ср ба пре ма 
Нем ци ма као про тив ни ку у ра ту, као и чиње-
ни ца да су љу ди са обе стра не фрон та де ли ли 
исте про фе си о нал не вред но сти – пред ста-
вља ли за ло гу за бу ду ће од но се. 

Це ли ну за се бе у увод ном де лу књи ге 
пред ста вља оде љак по све ћен по ли тич ким, 
еко ном ским, кул тур ним и вој ним од но си ма 
ју го сло вен ске др жа ве и Не мач ке у пе ри о ду 
1918–1932. За сно ва ни на но вој гра ђи не мач ке 
про ве ни јен ци је, де ло ви тек ста у мно го че му 
пре ко ра чу ју ком пи ла тив ну ра ван. По ред 
гра ђе из не мач ких ар хи ва, ту је пре све га реч 
о се ри ја ма А и Ц обим них збор ни ка до ку ме-
на та о спољ ној по ли ти ци Не мач ке (Ak ten der 
de utschen auswär ti gen Po li tik 1918–1945, Se rie 
A [1918–1925], 9 Bde., Göttingen 1982–1991, 
Se rie B [1925–1933], 21 Bde., Göttingen 1968–
1983), на ста лим осам де се тих и де ве де се тих 
го ди на ХХ ве ка, ко ји го то во да ни су ко ри шће-
ни у срп ској исто ри о гра фи ји о ју го сло вен-
ско-не мач ким од но си ма. Оп те ре ће ни тра ге-
ди јом тек окон ча ног ра та, те шким пи та њем 
од го вор но сти за рат и рат не кри ви це и чи ње-
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ни цом да се ју го сло вен ска др жа ва на ла зи ла 
у „ор би ти” фран цу ске по ли ти ке, од но си две 
др жа ве би ли су на но вом по чет ку. То ни је било 
у ко ли зи ји са на сто ја њи ма ју го сло вен ске 
држа ве да из го ди не у го ди ну по бољ ша ва 
ју го сло вен ско-не мач ке од но се, што је би ло 
при хва ће но и у Бер ли ну, и огле да ло се у не-
мач кој по ли ти ци пре ма Бе о гра ду. Ов де по себ-
но вре ди ука за ти на смер ни це спољ не по ли-
ти ке пре ма Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји, 
на ста ле у не мач ком Ми ни стар ству спољ них 
по сло ва 1926. го ди не. Пре ма њи ма, ина че 
пр ви пут пу бли ко ва ним на срп ском је зи ку у 
књи зи ко ле ге Ден де, основ ни не мач ки ин те-
рес у Ју го сла ви ји био је еко ном ски, али се 
ју го сло вен ско-не мач ко при бли жа ва ње ни је 
мо гло де си ти бр зо због фран цу ско-не мач ких 
на пе то сти и ја ког фран цу ског ути ца ја у Бео-
гра ду. За Нем це је би ло ва жно да раз вој од но-
са са Ју го сла ви јом до ве де до сла бље ња Мале 
ан тан те, што би за по сле ди цу има ло да Че хо-
сло вач ка у бу дућ но сти не мо же ра чу на ти на 
би ло ка кву по моћ Ју го сла ви је про тив Не мач-
ке. Пре ма тим смер ни ца ма, у не мач ком ин те-
ре су би ла би Ју го сла ви ја ко ја би својa ин те-
ре со ва ња, са Сред ње Евро пе, пре у сме ри ла на 
Бал кан и чи ји би ин те ре си у Ма лој ан тан ти 
во ди ли ка ре лак са ци ји на пе то сти у од но си ма 
са Ма ђар ском. Ка ко по ка зу ју ова ис тра жи ва-
ња, по ред до брих од но са са Ру си јом, Не мач ка 
ни је има ла ни ка квих по ли тич ких ин те ре са да 
ра ди на по бољ ша њу од но са из ме ђу Ју го сла-
ви је и СССР-а. Сме р ни це ће пред ста вља ти 
осно ву не мач ке по ли ти ке пре ма ју го сло вен-
ској др жа ви и у вре ме ну Тре ћег рај ха, за кључ-
но са пу чем 27. мар та 1941. го ди не. Ка ко је 
ин те рес на ју го сло вен ско-не мач ком збли жа-
ва њу био обо стран, ау тор с пра вом и до ку-
мен то ва но ука зу је на зна чај ну уло гу ко ју у 
ње му игра ју го сло вен ски по сла ник у Бер ли-
ну Жи во јин Ба луг џић. За хва љу ју ћи све му 
из не том, зна ча јан по раст ак тив но сти с тим 
у ве зи ви дан је по чет ком 30-их го ди на, ка ко 
у сфе ри еко но ми је (осва ја ње тр жи шта), та ко 
и у по ве ћа њу ути ца ја у дру гим обла сти ма 
дру штве ног жи во та. У овом пе ри о ду на ста-
је у Не мач кој и пр ви ела бо рат о ју го сло вен-
ској вој сци, у ко јем је, за хва љу ју ћи срп ским 
тра ди ци ја ма, она би ла ла ска во оце ње на. Ау тор 
је за кљу чио да ће на ве де ни ела бо рат би ти од 
пре суд ног ути ца ја за оце ну ква ли те та ју го-
сло вен ске вој ске све до 1939. го ди не.

Ком па ра тив на ана ли за раз во ја ору жа-
них сна га Кра ље ви не Ју го сла ви је и Не мач ке 
у пе ри о ду оме ђе ним свет ским ра то ви ма (1918–

1941) те ма је ко ја за сво ђу је увод мо но гра фи-
је ко ле ге Ден де. У том де лу про го во ре но је 
о по сто је ћим си сте ми ма од бра не Не мач ке и 
Ју го сла ви је ко ји су у док три нар ном и про-
фе си о нал ном сми слу по чет ком 20-их има ли 
слич на по ла зи шта. Ипак, под ути ца јем по-
ли ти ке и ме ста ко је је Ју го сла ви ја за до би ла 
у по рет ку ус по ста вље ном на кра ју Пр вог свет-
ског ра та, до шло је до на пу шта ња вој ног про-
фе си о на ли зма усво је ног из не мач ког вој ног 
обра сца и при хва та ња (фор си ра ња) фран цу-
ских вој них ути ца ја. Ден да је та ко ђе об ра дио: 
про цес ква ли та тив не и ка дров ске про ме не 
вој не ор га ни за ци је ко ји је во дио од пре ла ска 
са срп ског ор га ни за ци о ног мо де ла до вој ске 
Кра ље ви не Ју го сла ви је; шко ло ва ње и фор ми-
ра ње офи цир ског и под о фи цир ског ка дра; 
про ме не у ју го сло вен ској вој ној док три ни и 
по ли ти ци као глав ном ге не ра то ру тих про ме-
на; ја ча ње фран цу ских вој них ути ца ја ме ђу 
елит ним офи ци ри ма ју го сло вен ске вој ске. 
Ау тор у том про це су по себ но апо стро фи ра 
уло гу кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа и 
кли ке оку пље не око ге не ра ла Пе тра Жив ко-
ви ћа. С истом па жњом об ра ђе не су и не мач-
ке ору жа не сна ге ко је су пре ва ли ле дуг пут 
од кон фу зи је, пре ко ре фор ми, до ор га ни за-
ци је мо дер не и сна жне ар ми је, у ко јој је уса-
вр ша ва ње по зна ва ња так ти ке, стра те ги је и 
тех но ло шког на прет ка би ла стал на оба ве за 
офи ци ра. То ва жи и за сло жен од нос ко ји је 
вој ска има ла пре ма на ци сти ма и на ци стич ка 
др жа ва пре ма вој сци.

У по гла вљу на сло вље ном „Ка ус по ста-
вља њу ју го сло вен ско-не мач ких вој но-ди пло-
мат ских од но са” (стр. 167–226) об ра ђен је 
хро но ло шки пе ри од од 1933. до 1935. го ди не. 
У том де лу тек ста ау тор је са гле дао ви ше те ма 
ко је су од ре ђи ва ле по ли тич ки и еко ном ски 
оквир уну тар ко га је до шло до ус по ста вља-
ња вој но-ди пло мат ских од но са Ју го сла ви је 
и Не мач ке. Ука зао је на ути цај ве ли ке еко-
ном ске кри зе на ју го сло вен ско-не мач ке од-
но се, од ре дио је од нос ју го сло вен ске др жа ве 
пре ма по ли тич ким про ме на ма у Не мач кој 
1933. го ди не и пре ма на ци зму, иден ти фи ко-
вао је обо стра не по ли тич ке ин те ре се ко ји су 
под сти ца ли ме ђу соб но при бли жа ва ње две 
др жа ве, об ра дио је прог но зе, про це не и оче-
ки ва ња ко је су вој ни кру го ви у Бе о гра ду и 
Бер ли ну ис ка зи ва ли пре ма пи та њу вој но-ди-
пло мат ске са рад ње.

У тим де ло ви ма мо но гра фи је по ка за но 
је у ко јој је ме ри по ли ти ка „еко ном ског на-
ци о на ли зма” од ре ди ла исто риј ске про це се 
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у Не мач кој и Евро пи, ути ца ла на ожи вља-
ва ње не мач ког кон цеп та „Сред ње Евро пе”, 
ге не ри ра ла агре сив ну по ли ти ку Тре ћег рај-
ха, из ро ди ла ве ће ин те ре со ва ње Не мач ке за 
бал кан ске зе мље, и по ве ћа ну еко ном ску за-
ви сност аграр них др жа ва са тог про сто ра (по-
ли ти ка „Но вог пла на”; при вред ни про дор; 
за ин те ре со ва ност за аграр не про из во де, ру-
дар ство и си ро ви не...). С па жњом је об ра ђен 
од нос дик та тор ског ре жи ма у Ју го сла ви ји 
(по ли ти ча ри и вој ни ци) пре ма сту па њу 
Адол фа Хи тле ра на власт, ра си зму и на ци-
стич ким на сто ја њи ма да фор ми ра ју ау то ри-
тар ну на ци о нал ну др жа ву ко ја свим сред-
стви ма ре а ли зу је ве ли ко др жав ну иде ју и 
им пе ри јал ни про грам, али и од нос на ци стич-
ке Не мач ке пре ма ре жи му лич не вла сти у Ју-
го сла ви ји. Ука зао је на кон крет не по ли тич ке 
и еко ном ске ин те ре се и спољ но по ли тич ке 
окол но сти ко ји су под сти ца ли са рад њу Ју го-
сла ви је са Не мач ком (об у зда ва ње ита ли јан-
ског им пе ри ја ли зма, по ја ва ире ден ти зма и 
уста шког по кре та, ре ви зи о ни стич ке и ре ван-
ши стич ке тен ден ци је су се да...) и по др шку 
ко ја је том про це су сти за ла из Бер ли на и 
Бе о гра да. Ау тор ис ти че да се ка са рад њи са 
Не мач ком „окре тао” и сâм краљ Алек сан дар, 
ко ји јој је био на кло њен, не са мо као про тив-
те жи пре ма Ита ли ји, не го и као евен ту ал ном 
ре а ли за то ру ан шлу са. На то га је под сти ца ла 
за бри ну тост да уну тра шње про бле ме у држа-
ви не иза зо ву ин тер вен ци је Хаб збур га, као 
и Му со ли ни ја. Ден да за кљу чу је да је де ли мич-
ном при бли жа ва њу Ју го сла ви је Не мач кој 
до при но си ла и Фран цу ска, ко ја је по чет ком 
1933, да би при ву кла Ита ли ју на сво ју стра-
ну, при сту пи ла Пак ту че тво ри це (Ве ли ка Бри-
та ни ја, Фран цу ска, Ита ли ја и Не мач ка). На 
тај пакт у Ју го сла ви ји ни је се по зи тив но гле-
да ло, бу ду ћи да је да вао пра во ве ли ким си-
ла ма да са ме уре ђу ју од но се у Евро пи, чи ме 
се ства ра ла мо гућ ност да се на ма ла вра та 
из ве де ре ви зи ја Вер сај ског уго во ра на ште ту 
зе ма ља по пут Пољ ске, Че хо сло вач ке, Ру му-
ни је и Ју го сла ви је.

Ко ле га Ден да с пра вом уо ча ва да је од 
ве ли ког еко ном ског зна ча ја за Кра ље ви ну 
Ју го сла ви ју и ја ча ње ју го сло вен ско-не мач-
ких од но са био и тр го вин ски уго вор за кљу-
чен 1934. го ди не, на осно ву ко јег је Не мач ка 
пре у зе ла оба ве зу ку по ва ња ју го сло вен ских 
по љо при вред них про из во да по це на ма ви-
шим од це на на свет ском тр жи шту, с тим да 
не пла ћа у де ви за ма не го пу тем кли рин га, из-
во зом ин ду стриј ске ро бе. Од ва жно сти су и 

де ло ви мо но гра фи је у ко ји ма је ау тор из нео 
прог но зе, про це не и оче ки ва ња вој них кру-
го ва у Не мач кој и Ју го сла ви ји о бу дућ но сти 
вој но-ди пло мат ске са рад ње, ела бо ри рао про-
ме ну „сли ке дру гог” ко ја је, ка да је вој ска у 
пи та њу, по че ла да се ме ња и у Бе о гра ду и у 
Бер ли ну, про го во рио о про це су ко ји је во дио 
за кљу че њу вој но-ди пло мат ских од но са и 
офи ци ри ма ко ји су би ли пр ви акре ди то ва ни 
вој ни ата шеи и иза сла ни ци. Та ко је апри ла 
1933. ју го сло вен ски вој ни иза сла ник у Пра-
гу био опу но мо ћен да пред ста вља ју го сло-
вен ску вој ску и у Бер ли ну, док је и не мач ки 
вој ни иза сла ник у Пра гу до био пу но моћ је за 
Бе о град и Бу ку решт. Ау тор је с пра вом уо чио 
и зна чај лич но сти на ци стич ког ми ни стра 
Ва зду хо плов ства Хер ма на Ге рин га за ја ча ње 
ју го сло вен ско-не мач ких од но са. Ге ринг је 
због пер фор ман са ко ји је из вео као пред став-
ник не мач ких ору жа них сна га на са хра ни 
кра ља Алек сан дра по брао сим па ти је ју го сло-
вен ске јав но сти. Од но си са Ју го сла ви јом 
пред ста вља ли су Ге рин гов лич ни про је кат, 
ко ји му је, уз оста ло, до нео брз успон на хије-
рар хиј ској ле стви ци на ци о нал со ци ја ли стич-
ке др жа ве. Иза „при бли жа ва ња две др жа ве” 
ста јао је и еко ном ски ин те рес. По ја ча ном 
са рад њом Не мач ка је за се бе ус пе ла да обез-
бе ди це ло куп ну про из вод њу ју го сло вен ског 
бок си та, ру де ва жне за до би ја ње алу ми ни ју-
ма, пре суд но ва жног за раз вој ва зду хо плов не 
ин ду стри је. За јед но са Ма ђар ском, Ју го сла-
ви ја је по кри ва ла 100% мир но доп ских и рат-
них по тре ба Тре ћег рај ха за овом си ро ви ном. 
На вој ном пла ну од но си две др жа ве кру ни-
са ни су до ла ском пр вог не мач ког вој ног иза-
слани ка на ре зи ден ци јал ној осно ви у Бе о град 
ок то бра 1935. и пр вог ју го сло вен ског вој ног 
иза сла ни ка у Бер лин у ма ју 1936. го ди не.

У по гла вљу „Вла да др Ми ла на Сто ја ди-
но ви ћа и вој на са рад ња са Не мач ком (1935–
1939)” (227–469), об ра ђе не су две хро но ло-
шки ва жне це ли не у ју го сло вен ско-не мач-
ким вој ним од но си ма (пе ри од 1935 – март 
1938. и март 1938 – сеп тем бар 1939) и као та кво 
је јед но од цен трал них у овој мо но гра фи ји. 
У ње му је ау тор, уз ослон на но ве из во ре, 
по ка зао у ко јој су ме ри спољ но по ли тич ке 
окол но сти (те жак спољ но по ли тич ки по ло жај 
Ју го сла ви је, ита ли јан ска агре си ја у Ети о пи-
ји и гу би так ита ли јан ског тр жи шта, ула зак 
не мач ких тру па у де ми ли та ри зо ва ну Рајн ску 
област, ан шлус Ау стри је Не мач кој, при са је-
ди ње ње Су дет ске обла сти, рас пад Ма ле ан-
тан те, оку па ци ја Че хо сло вач ке, по ли тич ка 
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не моћ Фран цу ске итд.) и уну тра шње при ли ке 
(ре ша ва ње хр ват ског пи та ња, те шка еко ном-
ска си ту а ци ја, по тре ба гу ше ња уста шког и 
дру гих се па ра ти стич ких по кре та, при до би-
ја ње не мач ке на ци о нал не ма њи не, кон крет ни 
тр го вин ски ин те ре си у са рад њи са Не мач-
ком итд.) ути ца ли на про ме ну до та да шњег 
ју го сло вен ског спољ но по ли тич ког кур са, 
укуп ну по ли ти ку вла де Ми ла на Сто ја ди но-
ви ћа и ње ну под сти цај ну уло гу по др жа ва ња 
вој не са рад ње Ју го сла ви је и Не мач ке. Ау тор 
је ука зао и на ла га но уда ља ва ње ју го сло вен-
ске спољ не по ли ти ке од Фран цу ске, пре ла-
зак спољ но по ли тич ког ослон ца зе мље на 
Ве ли ку Бри та ни ју и ја ча ње уло ге Не мач ке. 
Ис тра жи ва ње је по ка за ло да та да све ве ћу 
ва жност у ју го сло вен ској по ли ти ци по чи ње 
да до би ја Бал кан ски са вез, иза ко га је ста ја ла 
Ве ли ка Бри та ни ја, док по ку ша ји про ши ри ва-
ња оба ве за Ма ле ан тан те да ва њем га ран ци ја 
про тив ре ви зи о ни стич ких те жњи Ма ђар ске 
и ре ста у ра ци је Хаб збур го ва ца у Ау стри ји на 
за јед нич ку од бра ну у слу ча ју би ло чи јег на-
па да на зе мљу чла ни цу, као и по ку шај укљу-
чи ва ња Фран цу ске у те га ран ци је, не на и ла-
зе на по др шку у Ју го сла ви ји и Ру му ни ји. У 
овом по гла вљу об ра ђен је и ути цај Тре ћег 
рај ха на по бољ ша ње ју го сло вен ских од но са 
са су се ди ма и ја ча ње по зи ци је вла де М. Сто-
ја ди но ви ћа на уну тра шњем и спољ ном пла ну 
(Кон кор дат ска кри за, по се та М. Сто ја ди но-
ви ћа Бер ли ну, не мач ке га ран ци је да те по во-
дом ан шлу са и Су дет ске кри зе, крах Ма ле 
ан тан те). Све је то, ка ко по ка зу је ис тра жи ва-
ње ко ле ге Ден де, нај ди рект ни је би ло у не мач-
ком ин те ре су. На осно ву ана ли зе ар хив ске 
гра ђе Ден да је до шао и до за кључ ка да је у 
од но си ма пре ма Не мач кој ју го сло вен ска зва-
нич на по ли ти ка из вре ме на Сто ја ди но ви ћа 
сле ди ла по ли ти ку Ве ли ке Бри та ни је, ко ја је 
до 1939. ишла на по пу шта ње и по ку шај усме-
ра ва ња не мач ке екс пан зи је на Ис ток про тив 
СССР-а. Пра те ћи ту по ли ти ку, Ју го сла ви ја 
се под Ми ла ном Сто ја ди но ви ћем и по ли тич-
ки све ви ше при бли жа ва ла Не мач кој. Ми лан 
Сто ја ди но вић је на ро чи то „ра дио” и на гра-
ђе њу од но са из ме ђу ју го сло вен ске вој ске и 
Вер мах та, у че му му је са не мач ке стра не глав-
ни осло нац био ге не рал ни кон зул и пред став-
ник Ге рин го вог Че тво ро го ди шњег пла на у 
Бе о гра ду – ин же њер Франц Ној ха у зен. Ми-
лан Сто ја ди но вић се на ро чи то ан га жо вао на 
ја ча њу вој них ве за по сле по се те Бер ли ну у 
ја ну а ру 1938. Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва-
ња ко ле ге Ден де, Сто ја ди но вић је сво јим по-

ступ ци ма сте као зна чај но по ве ре ње не мач ке 
стра не, али су сви ње го ви на по ри, на ро чи то 
ка да је реч о при бли жа ва њу вој них кру го ва 
Бе о гра да и Бер ли на, па ли у во ду на кон ан шлу-
са Ау стри је. Тај до га ђај пот пу но је про ме нио 
став ју го сло вен ског вој ног вр ха пре ма Тре-
ћем рај ху, у ко ме се од тог мо мен та ви де ла 
нај ве ћа спољ но по ли тич ка прет ња по без бед-
ност Кра ље ви не Ју го сла ви је. Од мах по том 
по че ло се са из ра дом де фан зив них рат них 
пла но ва и из гла са ва ју се кре ди ти за опре ма ње 
вој ске. Вој не вла сти по ку ша ва ју да оја ча ју 
ве зе са Че хо сло вач ком, на су прот по ли ти ци 
др жав ног вр ха. Све ве ће на ги ња ње Сто ја ди-
но ви ћа ка си ла ма Осо ви не и опо на ша ње фа-
ши стич ког обра сца при ли ком из бор не кам-
па ње 1938. го ди не до ве ли су до па да ње го ве 
вла де. Ау тор уо ча ва да се сме на Сто ја ди но-
ви ћа по кла па са про ме ном по пу стљи вог ста-
ва Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске пре ма 
Не мач кој. Пад вла де Ми ла на Сто ја ди но ви ћа, 
ка ко по ка зу је и ово ис тра жи ва ње, на не ко 
вре ме ума њио је ус по ста вље но по ве ре ње 
Бер ли на пре ма Бе о гра ду, за у здао са рад њу 
на по ли тич ком и вој ном пла ну, оја чао свест 
о Не мач кој као глав ној опа сно сти по Ју го-
сла ви ју, пре о ри јен ти сао не мач ку по ли ти ку 
пре ма Бе о гра ду од „ду го роч не” на „крат ко-
роч ну”. Не по ве ре ње Хи тле ра у ју го сло вен-
ску по ли ти ку би ло је у јед ном мо мен ту чак 
то ли ко да је по ну дио Ита ли ји као „ма мац” 
да на пад не Ју го сла ви ју, не би ли је уву као у 
рат и ти ме ве зао Ве ли ку Бри та ни ју за Сре-
до зе мље уме сто за За пад ни фронт. Ден да је 
из нео по да так да су се два дик та то ра та да сло-
жи ла да у но вој Евро пи ко ју они бу ду во ди ли 
ју го сло вен ска др жа ва не ће мо ћи да се одр жи 
у по сто је ћем об ли ку. Си ту а ци ја ће се вре ме-
ном до не кле про ме ни ти у ју го сло вен ску ко-
рист, али по ве ре ње Бер ли на, ко је ће на кнад но 
за до би ти и кнез Па вле Ка ра ђор ђе вић, ипак 
ни ка да не ће би ти ни при бли жно оно ме ко је 
је ужи вао М. Сто ја ди но вић. 

По себ но су вред ни и са свим но ви ис-
тра жи вач ки де ло ви мо но гра фи је у ко ји ма су 
пре зен то ва ни за да ци, ак тив но сти и по ло жај 
акре ди то ва них вој них пред став ни ка (Мо риц 
фон Фа бер ди Фор, Карл Ау густ фон Ше не-
бек, Ру долф Ту сен, Жар ко А. Ве рић, Вла ди-
мир Ва ух ник). Ин фор ма ци је ко је су при би-
ра ли, опа жа ња, про це не, прог но зе, ана ли зе, 
за кључ ци и ми шље ња не сум њи во су об ли-
ко ва ли по гле де вој них кру го ва и ути ца ли на 
во ђе ње по ли ти ке. Ау тор је об ра дио пи та ње 
пр вих ју го сло вен ских на бав ки на о ру жа ња, 
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ва зду хо плов ног ма те ри ја ла и мор на рич ке 
опре ме у Не мач кој, утвр дио ви си ну нов ча них 
кво та у тр го вин ској раз ме ни тог ти па, скре-
нуо па жњу на уло гу „ве за и по знан ста ва” у 
по сло ва њу са Не мач ком, и убе дљи во по ка зао 
да је до по чет ка Дру гог свет ског ра та у Евро-
пи Ју го сла ви ја пред ста вља ла глав ну си ро-
вин ску ба зу не мач ке рат не при вре де (30% 
на бав ки). У по ме ну том де лу тек ста об ра ђен 
је и вој ни сег мент Сто ја ди но ви ће ве по се те 
Не мач кој 1938. го ди не и скре ну та је па жња 
на ин тен зи ви ра ње вој не са рад ње две др жа ве 
ко ја је на кон то га усле ди ла. Бу ду ћи да је ју го-
сло вен ска вој ска у на ве де ном пе ри о ду (1935–
1938) би ла са став ни део европ ских без бед-
но сних струк ту ра, Ден да је ком па ра тив но 
об ра дио од но се са вој ним струк ту ра ма 
Фран цу ске, Че хо сло вач ке и Не мач ке и ре кон-
стру и сао про цес ла га ног раз ми мо и ла же ња 
са ста рим са ве зни ци ма и ин тен зи ви ра ња са-
рад ње са Тре ћим рај хом. Оба ве ште ност не мач-
ких вој них и ди пло мат ских пред став ни ка у 
Бе о гра ду о вој ним про це на ма си ту а ци је у 
ко јој се зе мља на ла зи, пла но ви ма од бра не и 
пре о ру жа ња вој них сна га, ре зул та ти ма до го-
во ра уну тар Ма ле ан тан те, вој ним од но си ма 
са Фран цу ском и Че хо сло вач ком, ста во ви ма 
ге не ра ли те та пре ма упа ду не мач ких је ди ни ца 
у де ми ли та ри зо ва ну Рајн ску област, ан шлу су 
Ау стри је и Су дет ској кри зи, ја сно је упу ћи ва-
ла на бли скост од но са са др жав ним и вој ним 
вр хом. Упо ред ном ана ли зом ви ђе ња ју го сло-
вен ске вој ске и Вер мах та у вој ним кру го ви ма 
Бе о гра да и Бер ли на, ко ле га Ден да је за сво-
дио пе ри од од но са ко ји је окон чан по чет ком 
Дру гог свет ског ра та у Евро пи. Ту сли ку су, 
на обе стра не, пре вас ход но фор ми ра ли др жав-
ни оба ве штај ни ор га ни, вој ни иза сла ни ци, 
спе ци јал не оба ве штај не ор га ни за ци је и мре-
же „не стал них аге на та”. По ти пу и ква ли те ту 
раз ли чи те, те су по је ди нач не и су мар не ин-
фор ма ци је, ана ли зе, ела бо ра ти и из ве шта ји 
до при но си ли фор ми ра њу це ло ви тог по гле да 
на Ју го сло вен ску вој ску и Вер мах ту омо гу-
ћи ва ли по у зда не за кључ ке о сна зи и на ме ра-
ма по тен ци јал ног при ја те ља или про тив ни-
ка. Ау тор за кљу чу је да су у мо мен ту ка да је 
би ло из глед но да се иде ка рат ном су ко бу, 
сим па ти је ју го сло вен ског вој ног и др жав ног 
вр ха би ле не дво сми сле но на стра ни са ве зни-
ка, али је по ли тич ка и еко ном ска ре ал ност 
усме ра ва ла зе мљу на не у трал ност и при вред-
ну са рад њу са Не мач ком, ко ја је на кон де бе-
ла ци је Че хо сло вач ке по ста ла и глав ни снаб-
де вач ју го сло вен ске вој ске на о ру жа њем. У 

овом по гла вљу Ден да се освр нуо и на за вр-
шни из ве штај не мач ког вој ног иза сла ни ка 
Фон Фа бе ра ди Фо ра, у ко јем је да та про це-
на бор бе них ква ли те та ју го сло вен ске вој ске, 
за сно ва на на ре зул та ти ма Куп ског ма не вра 
Ју го сло вен ске вој ске с је се ни 1937. го ди не. 
Сла бој оце ни до при не ле су и уо че не ло ше 
стра не ре фор ме спро во ђе не пре ма фран цу-
ском мо де лу. Та про це на по слу жи ла је као 
по ла зна осно ва за пла ни ра ње по тен ци јал них 
опе ра ци ја про тив Ју го сла ви је кра јем 1940. 
го ди не. Под јед на ко као и прет ход ни де ло ви 
мо но гра фи је, и ово по гла вље за сно ва но је на 
но вој и ма ло ко ри шће ној ар хив ској гра ђи по-
хра ње ној у не мач ким и до ма ћим ар хи ви ма. 
Ту по себ но тре ба ис та ћи це ло куп ну по вер-
љи ву пре пи ску не мач ког вој ног иза сла ни ка 
у Бе о гра ду са цен тра лом у Бер ли ну, ко ја се 
де лом чу ва у Ар хи ву не мач ког МСП-а (пе-
ри од 1935–1936), а де лом у Вој ном ар хи ву у 
Фрај бур гу (1937–1941). Од зна ча ја су и ме мо-
а ри пр вог не мач ког вој ног ата шеа на ре зи-
ден ци о нал ној осно ви, пу ков ни ка и ка сни је 
ге не ра ла Мо ри ца фон Фа бе ра ди Фо ра, ко ји 
до пу њу ју по ме ну те из ве шта је, до но се ћи вред-
не ин фор ма ци је о ју го сло вен ској вој сци и по-
ли тич ком и јав ном жи во ту у Бе о гра ду.

Це ли ну за се бе у мо но гра фи ји ко ју пред-
ста вља мо чи ни по гла вље под на сло вом „Југо-
сло вен ска по ли ти ка ору жа не не у трал но сти 
и Не мач ка (1939–1941)” (стр. 471–605). У том 
де лу тек ста об ра ђен је сло жен од нос ју го сло-
вен ског др жав ног вр ха пре ма „не мач ком но-
вом по рет ку”. Ау тор је убе дљи во по ка зао да 
је до по чет ка Дру гог свет ског ра та у Евро пи 
Ју го сла ви ја пред ста вља ла глав ну си ро вин-
ску ба зу не мач ке мир но доп ско-рат не при-
вре де (за до во ља ва ла је 20% по тре ба Рај ха за 
ба кром, 33% за оло вом, 50% за хро мом, 100% 
за ан ти мо ном, 40% за бок си том). У скла ду са 
тим био је и по ли тич ко-вој ни ин те рес Не мач-
ке да се бе пред ста ви као при ја те ља и га ран-
та ју го сло вен ске спољ но по ли тич ке и еко ном-
ске ста бил но сти и Ју го сла ви ју укљу чи у свој 
„Но ви по ре дак”. У овом по гла вљу ау тор је 
обра зло жио ју го сло вен ску по ли ти ку не у трал-
но сти, ана ли зи рао до ме те ју го сло вен ске по-
ли ти ке ору жа не не у трал но сти, ре ал ност тог 
по ли тич ког кон цеп та и ње гов не по сред ни ути-
цај на вој ску (ге не ра ли тет и труп не офи ци ре). 
Ни је за не ма рио ни од но се са Фран цу ском. 
Ука зао је на пла но ве о отва ра њу бал кан ског 
фрон та и мо гућ но сти ју го сло вен ске вој ске 
да те са ве знич ке иде је бу ду оства ре не. Та ко-
ђе је об ра дио и ве зе ко је су оства ре не на рела-
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ци ји Бе о гра д–А ти на –Бу ку решт, али и по ка-
зао да крат ко трај но „окре та ње” ка Не мач кој 
ни је сма тра но на пу шта њем по ли ти ке стро ге 
не у трал но сти. Ин тен зив на оба ве штај на са-
рад ња са са ве зни ци ма и слу чај „Ва ух ник” 
још не ке су од те ма о ко ји ма ко ле га Ден да 
пи ше. У том де лу књи ге он ука зу је и на ве зу 
из ме ђу за ве ре нич ких кру го ва у Аб ве ру, ју-
го сло вен ских нај ви ших двор ских кру го ва и 
Бри та на ца. Ау тор из но си да је ју го сло вен ски 
вој ни ата ше у Бер ли ну Вла ди мир Ва ух ник 
(по свој при ли ци не све сно) по стао глав ни ка-
нал за сла ње ин фор ма ци ја о сна зи и на ме ра-
ма Вер мах та бри тан ској вој ној оба ве штај ној 
слу жби. Ин фор ма ци је ко је је Ва ух ник слао 
Бе о гра ду, у фор ми су мар них оба ве штај них 
из ве шта ја до ста вљао је на чел ник Оба ве штај-
ног оде ље ња ју го сло вен ског Глав ног ге не рал-
шта ба бри тан ском вој ном ата шеу, ко ји их је 
(та ко ђе не у пу ћен у по за ди ну опе ра ци је) да ље 
про сле ђи вао у Лон дон. О зна ча ју тих ин фор-
ма ци ја нај бо ље све до чи чи ње ни ца да је сам 
шеф Аб ве ра ад ми рал Вил хелм Ка на рис од мах 
на кон ка пи ту ла ци је ју го сло вен ске вој ске до-
шао у Бе о град и из вр шио три ја жу прет ход но 
за пле ње не ју го сло вен ске оба ве штај не ар хи ве, 
ка ко би укло нио тра го ве соп стве не суб вер-
зив не ак тив но сти. 

У де лу овог по гла вља, ко је тре ти ра од-
но се ју го сло вен ске вој ске и не мач ке на ци о-
нал не ма њи не у го ди на ма пред ула зак Ју го-
сла ви је у рат, ау тор је са гле дао и по ли ти ку 
ју го сло вен ских вој них вла сти пре ма при пад-
ни ци ма не мач ке на ци о нал не ма њи не (3,5% 
свих вој ни ка). Као јед ну од основ них ка рак-
те ри сти ка тог од но са уо чио је раст ме ђу соб-
ног не по ве ре ња вој них струк ту ра и не мач ке 
ма њи не по сле ан шлу са и Су дет ске кри зе. Та-
ко ђе је про го во рио о пре вен тив ним вој ним 
ана ли за ма по на ша ња Не ма ца у за ле ђу гранич-
ног фрон та, свр ста ва њу Не ма ца у не по у зда не 
и „опа сне ма њи не”, дис кри ми на тор ском по-
на ша њу ло кал не вла сти пре ма Нем ци ма у 
Драв ској ба но ви ни, по ја ви ан ти не мач ких кам-
па ња, али и оду ше вље њу пред став ни ка мањи-
не не мач ким вој ним ус пе си ма, фор ми ра њу 
на ци о нал со ци ја ли стич ког по кре та, на гла ше-
ној на ци стич кој про па ган ди, суб вер зив ној 
де лат но сти и иш че ки ва њу ско рог при па ја ња 
Рај ху. Све је то до при но си ло да, под ути ца-
јем на ци стич ке про па ган де, оба ве штај них 
слу жби и де ло ва Аб ве ра, у пред ве чер је ра та 
не мач ка на ци о нал на ма њи на у Ју го сла ви ји 
по ста не но си лац оба ве штај них и суб вер зив-
них ак тив но сти. Ово по гла вље за вр ша ва се 

ре кон струк ци јом раз ли чи тих ви ђе ња Вер мах-
та и Ју го сло вен ске вој ске у вој ним кру го ви ма 
Бе о гра да и Бер ли на. Ју го сла ви ја је у том вре-
ме ну по ста ла све ва жни је оба ве штај но под-
руч је за Тре ћи рајх, а ре фор ми са ни Аб вер 
све ак тив ни ји у свом ра ду. По ме ра ње глав ног 
сре ди шта оба ве штај них ак тив но сти пре ма 
Ју го сла ви ји из Мин хе на на цен тре у Ау стри ји, 
ка ко је по ка за ло ово ис тра жи ва ње, умно го-
ме је ути ца ло и на про ме ну до та да шње по-
ли ти ке и на убр за но фор ми ра ње не га тив ног 
ста ва пре ма ју го сло вен ској вој сци и срп ском 
чи ни о цу код Не ма ца. У том кон тек сту ау тор 
је по ка зао на ко ји је на чин Ју го сла ви ја по ста-
ла про стор суб вер зив не ак тив но сти Аб ве ра 
и ка кве су би ле не мач ке про це не сна ге ју го-
сло вен ске вој ске. У истом вре мен ском пе ри-
о ду по ја чан је и рад ју го сло вен ске вој но о ба-
ве штај не слу жбе пре ма Не мач кој. Пре ма 
ана ли за ма ау то ра, тај рад до нео је ви ше ва-
жних опе ра тив них са зна ња и мо же се сма-
тра ти ре ла тив но успе шним. 

У по гла вљу „На рат ном пу ту” Ден да 
је об ра дио ју го сло вен ске рат не при пре ме од 
мо мен та ка да се европ ски рат већ на зи рао и 
рас плам са вао до сту па ња Кра ље ви не Ју го-
сла ви је у ору жа ни кон фликт. Не ка од кључ-
них пи та ња об ра ђе них у овом по гла вљу била 
су: пи та ње зај ма за на о ру жа ње од 200 ми лио-
на ма ра ка, да тог с ци љем спре ча ва ња ствара-
ња про бри тан ског бло ка на Бал ка ну; пи та ње 
ју го сло вен ске вој не на бав ке у Не мач кој и Че-
шко-мо рав ском про тек то ра ту и ис по ру ке на-
ба вље ног оруж ја и опре ме; од нос ју го сло вен-
ског вој ног вр ха пре ма па ду Фран цу ске; ути цај 
не мач ке вој не ми сли на из ме не ју го сло вен-
ске вој не док три не и уло гу ата шеа В. Ва ух ни-
ка у том про це су; ме сто Тре ћег рај ха у ју го-
сло вен ским рат ним пла но ви ма 1939–1941. 
го ди не. Ау тор је у овом по гла вљу по себ но 
ана ли зи рао ути цај па да Фран цу ске као глав-
ног ју го сло вен ског вој ног са ве зни ка на по-
ли ти ку зе мље и ста во ве вој них кру го ва, као 
и по ја ча но на сто ја ње Бер ли на да по ли тич ки, 
еко ном ски и вој но ути че на спољ но по ли тич ки 
курс зе мље и рас по ло же ње у вој сци. Уо чио 
је да је агре сив ност Ита ли је пре ма Бал ка ну 
има ла зна ча јан ути цај на тра же ње про тив те-
же у Не мач кој. У стра ху од ита ли јан ске агре-
си је, на кон сло ма са ве знич ког фрон та на За-
па ду, пред став ни ци ју го сло вен ског Глав ног 
ге не рал шта ба из ја ви ли су не мач ком вој ном 
иза сла ни ку пу ков ни ку Ту се ну да ће са ра ђи-
ва ти у ши ре њу не мач ке про па ган де и мо ли ли 
за сми ри ва ње јав но сти и га ран ци ју од ита-
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ли јан ског на па да. Офи ци ри ма ју го сло вен ске 
вој ске при ка зи ва ни су на кон то га ре дов но 
не мач ки про па ганд ни рат ни фил мо ви, што 
је са мо до ве ло до ши ре ња де фе ти зма и све-
сти о соп стве ној не мо ћи. Има ју ћи у ви ду при-
вред ни зна чај Ју го сла ви је, ко ја се на кон пада 
Фран цу ске све те шње еко ном ски ве зи ва ла 
за Тре ћи рајх, Не мач ка се за ло жи ла да се ита-
ли јан ске ам би ци је на ис точ ном Ја дра ну „уми-
ре” док зе мља во ди про не мач ку по ли ти ку. Та 
по ли ти ка на ста вље на је и на кон за ро бља ва ња 
по вер љи ве ар хи ве фран цу ског Ге не рал шта-
ба, из ко је се мо гла ви де ти про са ве знич ка 
де лат ност ју го сло вен ског др жав ног и вој ног 
вр ха. Пред став ни ци Рај ха ко ри сти ли су си-
ту а ци ју да ју го сло вен ске си ро ви не не сме та-
но при сти жу, док је Рајх сво је оба ве зе пре ма 
Ју го сла ви ји из вр ша вао у све ма њем про цен ту, 
да би у но вем бру 1940. ис по ру ке на о ру жа ња 
го то во пре ста ле.

Ден да се по за ба вио и ју го сло вен ским 
рат ним пла но ви ма пре ма Не мач кој ко ји на-
ста ју у овом пе ри о ду (С, Р 40 и Р 41). Ау тор 
је за кљу чио да је кључ ни про блем код њи-
хо ве из ра де би ла по ли тич ка пре ми са на ко јој 
су ин си сти ра ли хр ват ски и сло ве нач ки чла-
но ви вла де – да се бра ни це ло куп на те ри то-
ри ја зе мље, па су у скла ду са про ме ном ге о-
стра те шког окру же ња вр ше не мо ди фи ка ци-
је у основ ној иде ји рат ног пла на, ко је су се, 
ван сва ке вој нич ке ло ги ке, сво ди ле на про-
ши ре ње кор дон ског рас по ре да сна га дуж 
др жав них гра ни ца и сла бље ње стра те гиј ске 
ре зер ве. То је, по ред оста лог, до ве ло до бр зог 
сло ма ју го сло вен ске од бра не у Април ском 
ра ту 1941. го ди не.

Ау тор је скре нуо па жњу и на бор бу Ве-
ли ке Бри та ни је и Не мач ке за Бал кан, у ко јој 
је сва ка од стра на ра чу на ла на свој ути цај у 
ју го сло вен ској вој сци. Све о бу хват но је са-
гле дао про цес ко ји је Ју го сла ви ју во дио ка 
сту па њу у Трој ни пакт. При ти сци на зе мљу 
от по че ли су на кон ита ли јан ских не у спе ха у 
ра ту са Грч ком (из ра да пла на опе ра ци је „Ма-
ри та”). Ау тор је из нео по да так да је при ја тељ-
ски од нос Ју го сла ви је пре ма си ла ма Осо ви не 
тре ба ло да бу де га ран ци ја да не ће би ти угро-
жен де сни бок не мач ких тру па ко је су Грч ку 
на па да ле из Бу гар ске. Ау тор је по ка зао, та-
ко ђе, да на чвр шћим га ран ци ја ма ко је су под-
ра зу ме ва ле ула зак зе мље у Трој ни пакт ни су 
ин си сти ра ли Нем ци већ Ита ли ја ни, у чи ју 
зо ну по ли тич ког ути ца ја је пре ма не мач ко-
-ита ли јан ској по де ли ин те ре сних сфе ра спа-
да ла Ју го сла ви ја. Пре го во ри су во ђе ни тај но, 

а по ли ти ка кне за Па вла би ла је да се до би је у 
вре ме ну. Ау тор, та ко ђе, ис ти че да је оду го вла-
че њем пре го во ра до дру ге по ло ви не мар та 
кнез Па вле ус пео да „ку пи” за Грч ку до дат не 
че ти ри не де ље и да не до зво ли про лаз не мач-
ких тру па кроз ју го сло вен ску те ри то ри ју. 

Ден да је у овом по гла вљу те мељ но обра-
дио и по след њу фа зу у од но си ма две ју др жа-
ва, ко ја за по чи ње ре ак ци ја ма по ли тич ких и 
вој них кру го ва у Бер ли ну на вој ни пуч од 27. 
мар та 1941, а за вр ша ва се крат ким Април ским 
ра том и са гле да ва њем би лан са вој ног су ко-
ба. У тим де ло ви ма тек ста, уз упо тре бу гра ђе 
бри тан ске про ве ни јен ци је, ука зао је под јед-
на ко на де лат ност по ли тич ког и вој ног чи ни-
о ца. Об ја шње на је уло га Бри та на ца, ре кон-
стру и са не су ве зе ју го сло вен ских офи ци ра 
са при пад ни ци ма бри тан ских оба ве штај них 
и ди пло мат ских слу жби, про го во ре но је о при-
пре ма ма и из во ђе њу др жав ног уда ра. Ау тор 
је ис та као да се кнез Па вле тру дио, у чи та вом 
пе ри о ду од по чет ка рат них су ко ба сеп тем бра 
1939, да на зна чај на ме ста у вој сци по ста ви 
про са ве знич ки на стро је не офи ци ре, док је 
са Бри тан ци ма са ра ђи вао и тај ни сер вис ју-
го сло вен ске Вој не оба ве штај не слу жбе. Он је, 
та ко ђе, ис та као да је од по ло ви не 1940. го-
ди не, без ве ћих смет њи, у Ју го сла ви ји по ред 
не мач ке де ло ва ла и про бри тан ска про па ган-
да. Сред ства за ту на ме ну, у од но су на пе ри-
од од по чет ка ра та до па да Фран цу ске, по ве-
ћа на су де вет пу та. Све из ло же но ука зу је на 
чи ње ни цу да је „кли ма” за из во ђе ње вој ног 
пу ча при пре ма на ду же не го што се то обич-
но ми сли.

У за вр шном по гла вљу ана ли зи ра не су 
и про це не не мач ких ди пло ма та и вој ни ка о 
ста њу ко је је по сле 27. мар та на сту пи ло у 
Бе о гра ду, Ср би ји и Ју го сла ви ји. Ау тор исти-
че да се пре ма не мач ким оце на ма пуч ни је 
мо гао де си ти у бо љем тре нут ку, по што је Хи-
тлер већ имао тру пе на те ре ну на нај ва жни-
јим прав ци ма или у њи хо вој бли зи ни, а рат ни 
план про тив Ју го сла ви је у основ ним цр та ма 
био је раз ра ђен још кра јем 1940. го ди не. Ден да 
је ов де по себ но ука зао и на из ве штај о др жав-
ном уда ру од 27. мар та не мач ког по сла ни ка 
Вик то ра фон Хе ре на, ко ји је, са знав ши да ће 
Бе о град би ти ди вљач ки бом бар до ван, са пуно 
то плих ре чи по ку шао да ски не кри ви цу са 
срп ског на ро да, ис ти чу ћи да ће бом бар до ва ње 
до ве сти до те шког гу бит ка пре сти жа Не мач ке 
у Ју го сла ви ји. Био је то, пре ма ау то ру, послед-
њи из раз при ја тељ ства ста рог ари сто кра те и 
ди пло ма те ко ји је у Бе о гра ду про вео осам 
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го ди на жи во та, и по свој при ли ци до бро упо-
знао и за во лео срп ски на род. На кра ју књиге 
ау тор је са гле да о и би ланс крат ко трај ног су-
ко ба у Април ском ра ту. Мо но гра фи ја се за-
вр ша ва за кључ ком у ко ме су су бли ми ра ни 
кључ ни ре зул та ти до ко јих је Ден да до шао 
то ком свог ис тра жи ва ња.

Књи га ко ле ге Ден де те мат ски је но ва и 
фак то граф ски бо га та, за сно ва на је на ар хив-
ској гра ђи по хра ње ној у не мач ким и до ма ћим 
ар хи ви ма, што зна чај но до при но си ње ном 
ква ли те ту. У књи зи су пр ви пут у исто ри о-
гра фи ји пред ста вље ни не по зна ти де та љи 
са др жа ја по се те ми ни стра спољ них по сло ва 
Тре ћег рај ха ба ро на Кон стан ти на фон Ној ра-
та Бе о гра ду 1937. го ди не, по се те др Ми ла на 
Сто ја ди но ви ћа Тре ћем рај ху ја ну а ра 1938. 
го ди не, као и по се те кне за Па вла Ка ра ђор-
ђе ви ћа Хи тле ру ју на 1939. го ди не.

Ова мо но гра фи ја пред ста вља вре дан 
на уч ни до при нос са вре ме ној исто ри ји. Уну тар 
хро но ло шког окви ра ко ји по чи ње ју го сло вен-
ским ује ди ње њем 1918. го ди не а за вр ша ва 
се Април ским ра том 1941. го ди не, Ден да је 
иден ти фи ко вао ви ше фа за у ју го сло вен ско-
-не мач ким вој ним од но си ма и сва ку од њих 
је те мељ но об ра дио. На тај на чин до би је но 
је ми са о но ко хе рент но ис тра жи ва ње, ко је на 
це ло вит на чин пре зен ту је сло же не од но се 
ју го сло вен ске по ли ти ке и вој ске пре ма Не-
мач кој у ме ђу рат ном пе ри о ду. У пи та њу је 
де ло ко је пред ста вља си гу ран те мељ и ин-
струк ти ван пу то каз за сва ко да ље ба вље ње 
овом те мом. Као та кво оно нај ди рект ни је 
уво ди срп ску исто ри о гра фи ју у ме ђу на род-
ну раз ме ну зна ња о про шло сти ме ђу рат них 
го ди на и вре ме ну по чет ка Дру гог свет ског 
ра та у Евро пи и на Бал ка ну. 

Академик Љу бо драг Димић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

lju bo drag_di mic@yahoo.com
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ОБРА ЗНИК СВЕ ТОГ СА ВЕ СРП СКОГ
[Свети Са ва, Сту де нич ки ти пик; Sa int Sa va, Тhe Stu de ni ca Typi kon; Святой Сав ва, 

Студеницкийтипикoн (уред ни ци Ма ја Ан ђел ко вић, Ти хон Ра ки ће вић;  
пре во ди о ци: са срп ско сло вен ског на срп ски Ма ја Ан ђел ко вић, са срп ског на  

ен гле ски Ја сми на Те о до ро вић, са срп ског на ру ски Све тла на Лу ган ска),  
Ма на стир Сту де ни ца, Сту де ни ца 2018, 539 стр.]

У окви ру на уч ног про јек та „Све ти Са ва: 
Сту де нич ки ти пик и жи ти је Све тог Си ме о-
на”, ма на стир Сту де ни ца је, са бла го сло вом 
Епи ско па жич ког др Ју сти на, об ја вио фо то-
тип ско и тро је зич но – срп ско-ен гле ско-ру ско 
– из да ње Сту де нич ког ти пи ка Све тог Са ве. 
Ово из да ње угле да ло је све тлост да на за хва-
љу ју ћи по кро ви тељ ству Ми ни стар ства прав-
де – Упра ве за са рад њу са цр ква ма и вер ским 
за јед ни ца ма, Ми ни стар ства кул ту ре и ин-
фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је и Ин сти ту та 
Ми хај ло Пу пин. Уред ни ци из да ња су проф. 
др Ма ја Ан ђел ко вић и ар хи ман дрит сту де-
нич ки др Ти хон (Ра ки ће вић), а ре цен зен ти 
ака де мик Бран ко Ле тић, проф. др До ро та Гил 
и проф. др Вла ди мир Ву ка ши но вић. Пре во ди-
о ци Сту де нич ког ти пи ка су проф. др Ма ја 
Ан ђел ко вић (срп ски), доц. др Ја сми на Те о до-
ро вић (ен гле ски) и Све тла на Лу ган ска (ру ски).

У књи зи је, осим увод них на по ме на о 
овом из да њу, об ја вљен пра те ћи текст проф. 
др Ма је Ан ђел ко вић под на сло вом „Сту де-
нич ки ти пик”. Од зна ча ја је на по ме на да су 
за ово из да ње ко ри шће ни Авер ки јев пре пис 
Сту де нич ког ти пи ка (ко ји је по за пи су пре-
пи си ва ча на стао 1619. го ди не у гор њој сту де-
нич кој ис по сни ци Све тог Са ве за вре ме сту-
де нич ког игу ма на кир Те о фи ла) и Са ви но 
Жи ти је Све тог Си ме о на. Ори ги нал Авер ки-
је вог пре пи са чу ва се у окви ру ру ко пи сне 
књи ге Ца ро став ник Ма на сти ра Сту де ни це 
у Ша фа ри ко вој збир ци Би бли о те ке На род ног 
му зе ја у Пра гу (IX H 8 (Š 10)), а пре во ди о ци ма 
и при ре ђи ва чи ма усту пље ни су но ви сним ци 
овог ру ко пи са.

Зна чај но је да се има у ви ду да је Ца ро-
став ник Ма на сти ра Сту де ни це об ја вљен у 
две књи ге – фо то тип ско из да ње срп ско сло-
вен ског тек ста (1992) и дво је зич но из да ње на 
срп ско сло вен ском и са вре ме ном срп ском је-
зи ку (1994). Ца ро став ник је збор ник са више 
раз ли чи тих тек сто ва, али цен трал но ме сто у 
ње му при па да Авер ки је вом пре пи су Сту де-
нич ког ти пи ка.

Сту де нич ки ти пик, ко ји је Све ти Са ва 
на по чет ку IV гла ве на звао „обра зни ком”, и 
ко ји је са ста вљен по узо ру на Евер ге тид ски 
ти пик из дру ге по ло ви не XI ве ка, пред ста вља 
је дан од кључ них оп штих цр кве но-прав них 
ака та срп ског сред њег ве ка. У по гле ду са држа-
ја Сту де нич ки ти пик је сли чан Хи лан дар ском 
ти пи ку, али се у по је ди ним де ло ви ма и раз-
ли ку је. Са др жај ова два ти пи ка по ка зу је да 
Све ти Сава ни је био до слов ни пре пи си вач 
Евер ге тид ског ти пи ка, не го је и у Хи лан дар-
ски и у Сту де нич ки ти пик унео од ре ђе не но-
ви не ко је су усло вље не спе ци фич ним усло ви-
ма и при ли ка ма у два ве ли ка срп ска ма на сти-
ра за чи је су по тре бе и до не ти. Ни је утвр ђе на 
тач на го ди на сту па ња на сна гу Сту де нич ког 
ти пи ка, али се да ти ра на пе ри од од 1207. до 
1210. го ди не.
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Глав ну но ви ну у овом из да њу Сту де-
нич ког ти пи ка пред ста вља Жи ти је Све тог 
Си ме о на Ми ро то чи вог, ко је је об ја вље но 
ис пред нор ма тив ног тек ста. Број ни ис тра жи-
ва чи сла жу се у ста ву да је за вр ше так Сту-
де нич ког ти пи ка ве зан за Са вин за вр ше так 
Жи ти ја Све тог Си ме о на. У од но су на пре вод 
То ми сла ва Јо ва но ви ћа из 1994. го ди не, нови-
ну у овом пре во ду, осим пре ци зи ра ња по је-
ди них из ра за, пред ста вља и пре ци зно на во-
ђе ње би блиј ских ци та та у Ти пи ку са ја сним 
на по ме на ма.

Сту де нич ки ти пик има спе ци фич ну си-
сте ма ти ку. У пр вом сло ву об ја вљен је ха гио-
граф ски текст Жи ти ја Све тог Си ме о на, али 
не до ста ју дру го и тре ће сло во, за ко ја се мо же 
за кљу чи ти да ни су нор ма тив ног ка рак те ра. 
На и ме, че твр то сло во Ти пи ка на сло вље но је 
као „Обра зник Све то га Са ве Срп ског” и по-
чи ње че твр том гла вом, а за вр ша ва се 43. гла-
вом. На кра ју се на ла зи и Авер ки јев за пис о 
ње го вом пре пи су из 1619. го ди не.

Ве о ма је ин те ре сан тан сте пен цр кве-
но-прав не све сти Све тог Са ве. Она се не огле-
да са мо у то ме што се по тру дио да при пре ми 
За ко но пра ви ло, Хи лан дар ски ти пик, Сту де-
нич ки ти пик и Ти пик ис по сни це Све тог Са ве 
Осве ће ног у Ка ре ји. Има ју ћи у ви ду спе ци-
фич ност ма на стир ског ти пи ка као оп штег 
цр кве но-прав ног ак та, а по себ но ње гов бо го-
слов ски и аскет ски ка рак тер и на ме ну, па жњу 
про у ча ва о ца сва ка ко при вла че кла сич ни 
прав ни из ра зи ко је је Све ти Са ва ве о ма уме-
сно ко ри стио у свом но мо тех нич ком по ду хва-
ту. Он је на аде кват ним ме сти ма у Сту де нич-
ком ти пи ку, а и у дру гим цр кве но-прав ним 
ак ти ма, вр ло ја сно ко ри стио, има ју ћи у ви ду 
тач но зна че ње и при ме ну, из ра зе по пут „зла-
то пе чат не по ве ље”, „за по ве сти”, „за ко на”; 
„уза ко ње ња”, „вла да ра”, „вла да ви не”, „ка зне”, 
„ку по ви не”, „има ња”, „су да”, „осу де” и дру-
гих. Из цр кве но-прав них ака та Све то га Саве 
ја сно се за кљу чу је да се ра ди о ши ро кој ле-
пе зи из ра за – за ко но пра ви ло, ка нон, ти пик, 
устав, за кон, пра ви ло – и на тај на чин ука зи-
вао је вр ло ја сно на њи хо ва раз ли чи та ме ста 
на хи је рар хиј ској ле стви ци цр кве но-прав-
них ака та.

Сту де нич ки ти пик, као и ње гов прав-
нич ки узор Евер ге тид ски ти пик, у се би са-
др жи нај ви ше не пот пу них прав них нор ми. 
Њи хов број је да ле ко ве ћи од бро ја пот пу них 
прав них нор ми. И у ње му су санк ци је ис кљу-
чи во ду хов ног и те ра пев тич ког ка рак те ра – 
„кле тва”, „ка зна Го спод ња”, „епи ти ми ја” и сл. 

Све ти Са ва је у Сту де нич ком ти пи ку ко ри-
стио и спе ци фи чан из раз – „за кон љу ба ви”. 
Са ви ни прав ни из ра зи у цр кве но-прав ним 
нор ма ма су и да нас та ко ја сни и пре ци зни да 
им ни по сле осам ве ко ва, без об зи ра на све 
је зич ке про ме не и реч ни ке код нас, ни је по-
треб но но во је зич ко ту ма че ње, јер су ра зу-
мљи ви и ја сни не са мо прав ни ци ма не го и 
они ма ко ји то ни су. Број ни прав ни из ра зи 
ко ји су се код Ср ба до да нас за др жа ли у упо-
тре би је су све то сав ски. Све ти Са ва се по ка зао 
као вр хун ски но мо тех ни чар сво га вре ме на, 
што са мо по се би го во ри да је пре све га био 
из у зе тан по зна ва лац мо на шких и цр кве них 
од но са ко је је нор ми рао. Ни да нас, при ли ком 
из ра де оп штих цр кве но-прав них ака та, ни је 
ла ко и јед но став но до ћи до оп ти мал ног нор-
ма тив ног из ра за ко ји спа ја бо го сло вље, аске зу 
и пра во. 

Ве ли ко је пи та ње због че га се Све ти 
Сава од лу чио да узме Евер ге тид ски ти пик 
као цр кве но-прав ни узор за Хи лан дар ски и 
Сту де нич ки ти пик, ако се зна да су му би ли 
по зна ти и до ступ ни број ни ста ри ји ти пи ци 
по пут ти пи ка Све тог Па хо ми ја Ве ли ког, Све-
тог Ва си ли ја Ве ли ког, Све тог Јо ва на Ка си-
ја на, Пре по доб ног Бе не дик та, као и ста ри јих 
све то гор ских ма на сти ра. Њи ма је углав ном 
уре ђи ван мо на шки жи вот у ма на сти ри ма, а 
Евер ге тид ским ти пи ком уре ђе ни су и ста тус 
ма на сти ра и дру ге те ме ма на стир ског по рет-
ка. Сма трам да се Све ти Са ва од лу чио за Евер-
ге тид ски ти пик не са мо због исто риј ски до-
ка за не сво је и бли ско сти Све тог Си ме о на са 
тим ма на сти ром у Ца ри гра ду, не го пр вен стве-
но због то га што тај ти пик у уре ђе њу мо на-
шких од но са у ма на сти ру ни је од сту пао од 
мо на шког пре да ња и жи во та у Цр кви, а са др-
жао је од ре ђе не нор ме о ста ту су ма на сти ра. 
Осим то га, Евер ге тид ски ма на стир био је у 
Са ви но вре ме ма на стир но ви јег да ту ма, по-
пут Хи лан да ра и Сту де ни це. Тре ба има ти у 
ви ду да је Сту де нич ки ти пик на стао у пе ри-
о ду пре до би ја ња ау то ке фал но сти Ар хи е пи-
ско пи је жич ке. Сту де нич ким ти пи ком Све ти 
Са ва је ја сно по све до чио ду хов ну по тре бу свог 
на ро да за ау то ке фал ном Цр квом, у ко јој ће 
има ти сво је епи ско пе, све ште ни ке и мо на хе 
као сво је па сти ре и нај леп ше уздар је Бо гу. 

Тро је зич но и фо то тип ско из да ње Сту-
де нич ког ти пи ка је сте де ло од нај ве ћег на-
ци о нал ног, али и ши рег зна ча ја. Сту де нич ки 
ти пик је на овај на чин про ду жен у вре ме ну 
и по ка зу је ње го ву ва жност по сле ви ше од 
осам ве ко ва од ње го вог до но ше ња. Њи ме су 
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про ду же ни и сла ва и спо мен Евер ге тид ског 
ма на сти ра, ко ји ви ше не по сто ји, и ње го вог 
ти пи ка ко ји, за раз ли ку од Хи лан дар ског и 
Сту де нич ког, ви ше ни је у при ме ни. Иа ко је 
Сту де нич ки ти пик ис кљу чи во на ме њен за 
при ме ну у ма на сти ру Сту де ни ци, овим из-
да њем је цр кве но-прав но де ло Све тог Са ве 
на ста вље но и та ко што је и стра ним ис тра-
жи ва чи ма омо гу ће но да се упо зна ју са осмо-
ве ков ним оп штим цр кве но-прав ним ак том 
Срп ске цр кве, ко ји спа да у по зи тив но пра во 
на ше по ме сне цр кве. 

Ве ли ка част и зва ње Са ви них на ста вља-
ча, осам ве ко ва по сле Све то га Са ве, с пу ним 
пра вом при па да ју Епар хи ји жич кој, ма на сти-
ру Сту де ни ци, пре во ди о ци ма и при ре ђи ва-
чи ма овог из да ња, као и сви ма ко ји су сво ју 

на уч ну па жњу по све ти ли Сту де нич ком ти-
пи ку. Број ност на уч них ра до ва о Сту де нич-
ком ти пи ку, по себ но у XIX и XX ве ку, као и 
пре во да на срп ски и дру ге је зи ке, по твр ђу је 
исти ну да цр кве но-прав но де ло Све тог Са ве 
пред ста вља не пре су шну ри зни цу бо го сло-
вља, цр кве ног пра ва, књи жев но сти и срп ске 
кул ту ре уоп ште. Осмо ве ков на при ме на Сту-
де нич ког ти пи ка и не пре ки ну то на уч но ис-
тра жи ва ње од стра не срп ских и стра них на-
уч ни ка да ју по се бан пе чат де лу Све тог Са ве.

Но во из да ње Сту де нич ког ти пи ка биће 
јед на од упо ри шних та ча ка са вре ме них и бу-
ду ћих ис тра жи ва ча цр кве но-прав ног де ла 
Све тог Са ве. Оно ће им, без сум ње, по мо ћи у 
да љим ис тра жи ва њи ма и ре зул ти ра ће но вим 
на уч ним ра до ви ма. 

Др Ве ли бор Џо мић
про то је реј-ста вро фор

Ми тро по ли ја цр но гор ско-при мор ска
Под го ри ца

ota cve li bor@g mail.com 
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БО ГО СЛО ВЉЕ СВЕ ТО ГА МАР КА ЕФЕ СКОГ ЕВ ГЕ НИ КА  
О РАЗ ЛИ КО ВА ЊУ БО ЖАН СКЕ СУ ШТИ НЕ И ЕНЕР ГИ ЈЕ  

У СВЕ ТОЈ ТРО ЈИ ЦИ
(Епи скоп но во сад ски и бач ки др Ири неј Бу ло вић, Тај на раз ли ко ва ња бо жан ске 

су шти не и енер ги је у Све тој Тро ји ци по све то ме Мар ку Ефе ском Ев ге ни ку,  
Бе се да – Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2019, 664 стр.)

У из да њу „Бе се де”, из да вач ке уста но-
ве Епар хи је бач ке, и Ма ти це срп ске, го ди не 
2019. об ја вље на је ка пи тал на књи га ње го вог 
пре о све штен ства епи ско па бач ког др Ири-
не ја (Бу ло ви ћа), под на зи вом Тај на раз ли ко-
ва ња бо жан ске су шти не и енер ги је у Све тој 
Тро ји ци по све то ме Мар ку Ефе ском Ев ге ни ку. 
Ово де ло штам па но је као XIX том еди ци је 
из да вач ке ку ће „Бе се да” „Са вре ме но бо го сло-
вље”. Реч је о пре во ду на срп ски је зик док-
тор ске ди сер та ци је пре о све ште ног вла ди ке 
Ири не ја, ко ју је на пи сао и од бра нио као је ро-
мо нах на Бо го слов ском фа кул те ту у Ати ни 
1980. го ди не. Књи гу је с грч ко га је зи ка пре-
вео Ста ни мир Јак шић. О из у зет ном ква ли-
те ту и нео спор ном бо го слов ском до при но су 
на ве де ног де ла вла ди ке Ири не ја не дво сми-
сле но го во ри по да так да је ње гов док тор ски 
рад убр зо по сле од бра не об ја вљен у ви ду књи-
ге, 1983. го ди не, у из да њу Па три јар шиј ског 

ин сти ту та за па тро ло шке сту ди је у Со лу ну, 
као XXXIX том по зна те се ри је Ἀνάλεκτα Βλα-
τάδον, у окви ру ко је су пу бли ко ва не мно ге 
за па же не сту ди је из раз ли чи тих обла сти бо-
го сло вља. Бла го да ре ћи тој пр во бит ној пу бли-
ка ци ји и, пре све га, са мом са др жа ју об ја вље-
ног из да ња, док тор ски рад епи ско па бач ког 
по стао је за крат ко вре ме ре ле вант на бо го-
слов ска сту ди ја на грч ком го вор ном под руч ју, 
па и ши ре, те до да нас пред ста вља не за о би-
ла зно шти во при ли ком про у ча ва ња пра во-
слав не три ја до ло ги је (уче ње Цр кве о Све тој 
Тро ји ци), за тим па ла мит ског бо го сло вља уте-
ме ље ног на ис ку ству Цр кве о не ство ре ним 
бо жан ским енер ги ја ма, као и бо го слов ског 
уче ња Све тог Мар ка Ефе ског Ев ге ни ка о на-
ве де ним те ма ма.

Kао угле дан ар хи је реј Срп ске пра во-
слав не цр кве, ко ји се на ла зи на че лу Епар хи је 
бач ке чи та ве три де це ни је, али и као ис ку сан 
ду хов ник, еми нент ни и ме ђу на род но при зна-
ти те о лог и ду го го ди шњи про фе сор Пра во-
слав ног бо го слов ског фа кул те та Уни вер зи-
те та у Бе о гра ду, вла ди ка Ири неј је из у зет но 
по знат ка ко струч ној бо го слов ској та ко и ши-
рој на уч ној и дру штве ној јав но сти, те ће мо 
овом при ли ком из дво ји ти са мо не ке од нај-
ва жни јих де та ља из ње го ве обим не лич не и 
на уч не би о гра фи је, бу ду ћи да би на во ђе ње 
свих по ме ну тих де та ља пре ва зи шло стан-
дард не окви ре при ка за књи ге. 

Епи скоп Ири неј упи сао је по сле за вр-
ше ног Бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду 
го ди не 1970, та да још као је ро мо нах, пост ди-
плом ске сту ди је на Бо го слов ском фа кул те ту 
у Ати ни, где је бо ра вио до 1980. го ди не, про-
у ча ва ју ћи де ла све тих ота ца, по го то во Све-
то га Мар ка Ефе ског, и ак тив но уче ству ју ћи 
у ду хов ном и бо го слу жбе ном жи во ту Грч ке 
цр кве. По сле од бра не док тор ске ди сер та ци је 
оти шао је на кра ћи сту диј ски бо ра вак на ру-
ски Бо го слов ски ин сти тут Све тог Сер ги ја у 
Па ри зу (1980–1981), где је имао при ли ку да се 
по дроб но упо зна с та да шњом пле ја дом ру ских 
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те о ло га, про фе со ра Ин сти ту та, као и с бо га-
том бо го слов ском гра ђом на ру ском је зи ку и 
ак ту ел ном бо го слов ском ли те ра ту ром ру ских 
бо го сло ва. У апри лу 1981. го ди не иза бран је 
за до цен та на Ка те дри Све тог пи сма Но вог 
за ве та на Бо го слов ском фа кул те ту у Бе о гра-
ду, где је пре у зео и на ста ву ста ро грч ког је-
зи ка. То ком ви ше де це ниј ског пло до твор ног 
ра да са сту ден ти ма сте као је сва ака дем ска 
зва ња, од до цен та до ре дов ног про фе со ра, а у 
три ман да та био је и де кан на ве де не ви со ко-
школ ске уста но ве Срп ске пра во слав не цр кве. 
Као са рад ник углед них бо го слов ских ча со-
пи са Те о ло шки по гле ди и Бо го сло вље об ја вио 
је мно го број не на уч не и струч не ра до ве, а ско-
ро де сет го ди на био је глав ни и од го вор ни 
уред ник цр кве ног ча со пи са Пра во слав ни 
ми си о нар. По ње го вом до ла ску на трон епи-
ско па бач ких, 1990. го ди не, у Епар хи ји бач кој 
за по че та је зна чај на об но ва свих аспе ка та 
цр кве ног жи во та. Ње го вим за ла га њем об но-
вљен је епар хиј ски лист Ви но град Го спод њи 
и бо го слов ски ча со пис Бе се да, а осно ва на је 
и исто и ме на из да вач ка уста но ва. Уче ство вао 
је на мно гим до ма ћим и ме ђу на род ним бо го-
слов ским и на уч ним ску по ви ма и кон фе рен-
ци ја ма, на ду хов ним три би на ма и у ме ђу хри-
шћан ским су сре ти ма и ди ја ло зи ма, као и у 
до ма ћим и ме ђу на род ним су сре ти ма и ди ја-
ло зи ма са је вреј ским и ислам ским за јед ни ца-
ма, уста но ва ма и ор га ни за ци ја ма. По ча сни 
је док тор на у ка Ду хов не ака де ми је у Санкт 
Пе тер бур гу и стал ни је члан са рад ник Ма-
ти це срп ске у Но вом Са ду. За хва љу ју ћи из-
ван ред ном по зна ва њу грч ко га је зи ка – на ко јем 
су из вор но пи са на све то о тач ка де ла – али и 
ви ше де це ниј ском про у ча ва њу све то о тач ких 
спи са, вла ди ци Ири не ју је бо го сло вље све-
тих ота ца Цр кве од у век би ло ве о ма бли ско 
и до бро по зна то, што се мо же ви де ти ка ко на 
осно ву ње го вих на уч них ра до ва, из ла га ња 
и пре да ва ња, та ко и на осно ву ње го вих ар хи-
је реј ских бе се да и при год них обра ћа ња у раз-
ли чи тим при ли ка ма. 

Ка да је реч о Све то ме Мар ку Ефе ском 
вред но је на по ме ну ти да је пре о све ште ни 
вла ди ка Ири неј пр ви срп ски те о лог ко ји се 
по дроб ни је ба вио ис тра жи ва њем бо го сло вља 
овог зна ме ни тог учи те ља Пра во слав не цр кве, 
а исто вре ме но је пр ви и до да нас је ди ни тео-
лог ко ји је си сте мат ски про у ча вао те му раз-
ли ко ва ња бо жан ске су шти не и енер ги је у 
Све тој Тро ји ци на при ме ру бо го слов ског уче-
ња Све то га Мар ка Ефе ског Ев ге ни ка. Мно го 
го ди на пре не го што је ова књи га угле да ла 

све тлост да на у пре во ду на срп ски је зик, по-
је ди ни аспек ти бо го слов ске ми сли Све то га 
Мар ка већ су би ли ра све тље ни срп ским чи-
та о ци ма упра во за хва љу ју ћи тру ду вла ди ке 
Ири не ја, у ви ду пре водâ са грч ког два спи са 
по ме ну тог оца – „О Вас кр се њу” и „Ту ма че ње 
мо ли тве Ису со ве”, ко ји су об ја вље ни 1971. и 
1974. го ди не у ча со пи су Те о ло шки по гле ди. 
Осим на ве де них пре во да, епи скоп Ири неј 
на пи сао је и струч ни бо го слов ски рад на те му 
„Те о ло ги ја ди ја ло га по Св. Мар ку Ефе ско ме” 
(Те о ло шки по гле ди, 1/1975, стр. 5–35). Све ти 
Мар ко Ев ге ник (1392–1445), ми тро по лит древ-
но га хри шћан ско га гра да Ефе са, нај ви ше је 
по знат по не по ко ле би вој од бра ни пра во сла-
вља на уни јат ском Фе ра ро-фло рен тин ском 
са бо ру (1438–1439). За хва љу ју ћи ње го вом од-
луч ном и бес ком про ми сном ста ву у по гле ду 
очу ва ња пра во слав не ве ре, уни ја с Ла ти ни-
ма ни је скло пље на. Ме ђу тим, ка ко ис ти че 
вла ди ка Ири неј, сáмо бо го слов ско уче ње Све-
то га Мар ка Ефе ског ма ње је по зна то бу ду ћи 
да је фраг мен тар но и не до вољ но ис тра же но, 
а ње го ви спи си ко ји се од но се на те му раз ли-
ко ва ња бо жан ске су шти не и енер ги је у Све-
тој Тро ји ци, углав ном су још увек не из да ти. 
Сход но то ме, сам из бор и де фи ни са ње те ме 
ове књи ге већ пред ста вља ју из ве стан до при-
нос у ра све тља ва њу бо го слов ског уче ња Све-
тог Мар ка Ефе ског, бу ду ћи да је ти ме ука за но 
на је дан, до та да ско ро не по знат сег мент њего-
ве бо го слов ске ми сли. Шта ви ше, те ма књи-
ге епи ско па бач ког др Ири не ја ре ле вант на је 
пр вен стве но због чи ње ни це да се ти че оне 
нај ду бље и нај зна чај ни је тај не на ше ве ре и 
бо го сло вља уоп ште – Бо га Све те Тро ји це. 

Бо го слов ско уче ње о раз ли ко ва њу бо-
жан ске су шти не и енер ги је у Све тој Тро ји ци 
уте ме ље но је на би блиј ском от кро ве њу и пре-
да њу све те Цр кве. След стве но, истом те мом 
ба ви ли су се и по је ди ни оци Цр кве пре Све-
тог Мар ка Ефе ског, али она је бо го слов ски 
ис кри ста ли са на и утвр ђе на упра во у пе ри о-
ду и бо го слов ском прав цу ко јем је при па дао 
наш Атлант Пра во сла вља, а то је па ла ми зам. 
Ова те ма је бо го слов ски ва жна јер се од но си 
на пра вил но по и ма ње и ис по ве да ње ве ре о 
Све то тро јич ном Бо гу – „Је ди ни це у Тро ји ци 
и Тро ји це у Је ди ни ци”, што пред ста вља основ 
за би ло ка кво да ље про у ча ва ње уче ња Цр кве 
о Све тој Тро ји ци и уоп ште за бо го сло вље 
Цр кве. Пи та ње ко је мо же по ста ви ти сва ки 
чи та лац ове књи ге при са мом уви ду у њен 
на слов је сте сле де ће: у че му се огле да су штин-
ски зна чај на ве де не те ме и ка кве ве зе она има 
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са на шом сва ко днев ном ствар но шћу и жи во-
том у Цр кви? Је дан од основ них до при но са 
ове сту ди је огле да се упра во у чи ње ни ци да 
је на ње ним стра ни ца ма ар гу мен то ва но до-
ка за но да је тај на раз ли ко ва ња бо жан ске су-
шти не и енер ги је у Све тој Тро ји ци основ на 
прет по став ка људ ско га спа се ња и оп ште ња 
са Бо гом. На и ме, људ ско спа се ње и обо же ње 
мо гу ће је ис кљу чи во по да ру Бож јем и у за-
јед ни ци са Бо гом. Ме ђу тим, уко ли ко има мо 
у ви ду чи ње ни цу да је су шти на Бож ја љу ди-
ма не са мо не до ку чи ва и не схва тљи ва, не го 
и не при ча сна, не ми нов но ће мо се су о чи ти 
са сле де ћим пи та њем: ка ко је уоп ште мо гу ће 
да људ ска би ћа сту пе у за јед ни цу са Бо гом, 
чи је би ће је тран сцен дент но? С дру ге стра-
не, ка ко о то ме чи та мо у књи зи ко ја је пред 
на ма, већ у Све том пи сму на и ла зи мо на све-
до чан ства о то ме да је – по да ру Бож јем – мо-
гу ће ви де ти Бо га. Кључ за раз у ме ва ње и 
раз ре ше ње ове при вид не про тив реч но сти 
по пи та њу за јед ни це Бо га са чо ве ком је сте 
упра во раз ли ко ва ње бо жан ске су шти не и 
енер ги је у Све тој Тро ји ци. Бо жан ска су шти-
на је не при ча сна, али су бо жан ске енер ги је 
при ча сне, те је за јед ни ца Бо га са љу ди ма 
ипак мо гу ћа. При том, ва жно је има ти у ви ду 
исти ну ве ре на ко јој ин си сти ра ју Све ти Мар-
ко и ау тор књи ге, а она гла си: бо жан ске енер-
ги је су не ство ре не јер, уко ли ко би би ле ство-
ре не, оп ште ње са Бо гом не би би ло мо гу ће, 
а са мим тим ни спа се ње чо ве ка и све та. Оно 
што на гла ша ва Све ти Мар ко Ефе ски, а што 
са зна је мо за хва љу ју ћи сту ди ји епи ско па бач-
ког Ири не ја, је сте да је раз ли ко ва ње су шти-
не и енер ги је у Све тој Тро ји ци ствар но, а не 
пој мов но. Бла го да ре ћи то ме, мо гућ ност за јед-
ни це Бо га и чо ве ка не мо же би ти до ве де на у 
пи та ње, као ни тран сцен дент ност Бож ја. На 
осно ву бо го слов ског уче ња Све то га Мар ка, 
ау тор сту ди је на гла ша ва да уко ли ко би Бог 
био при ча стан по су шти ни, он ви ше не би био 
Бог, а уко ли ко би пак био ап со лут но не при-
ча стан, Он за нас не би ни по сто јао. На ве де не 
крај но сти ну жно во де у пан те и зам, по ли те-
и зам, па чак и у ате и зам. По ри ца ње Тај не раз-
ли ко ва ња бо жан ске су шти не и енер ги је у Све-
тој Тро ји ци би ло би јед на ко по ри ца њу мо гућ-
но сти за јед ни це Бо га са љу ди ма и по ри ца њу 
чо ве ко вог обо же ња и спа се ња. У том сми слу, 
раз ли ко ва ње бо жан ске су шти не и енер ги је 
у Све тој Тро ји ци је бо го слов ски ну жно, како 
је и под ву че но у књи зи о ко јој је реч.

Књи га ко ја је пред на ма састављена је 
из два де ла. По сле пред го во ра срп ском из да њу, 

спи ска скра ће ни ца из вор них спи са Све тог 
Мар ка Ефе ског Ев ге ни ка (ру ко пи сни ко дек-
си и об ја вље на де ла), и пред го во ра пр во бит-
ног из да ња, сле ди оп ши ран увод, ко ји чи не 
оп шти и по се бан део (стр. 23–70). У оп штем 
уво ду пред ста вље на су до са да шња ис тра-
жи ва ња и са зна ња у ве зи с те ма ти ком књи ге, 
да би у по себ ном уво ду чи та о ци ма би ли обра-
зло же ни три ја до ло шки окви ри раз ли ко ва ња 
бо жан ске су шти не и енер ги је, ко ји под ра зу-
ме ва ју раз ли ко ва ње бо жан ске су шти не (при-
ро де) и Ипо стасӣ (лицâ Све те Тро ји це – Оца, 
Си на и Све то га ду ха).

Пр ви део сту ди је, под на зи вом „До бри 
Бог или тај на раз ли ко ва ња бо жан ске су шти-
не и енер ги је и ње ни ра зни бо го до лич ни ви-
до ви” (стр. 71–350), са др жи де вет по гла вља у 
ко ји ма су из ло же ни фун да мен тал ни аспек ти 
бо го слов ског уче ња Све тог Мар ка Ефе ског о 
раз ли ко ва њу бо жан ске су шти не и енер ги је у 
Све тој Тро ји ци, при че му је ар гу мен то ва но 
ука за но на чи ње ни цу да је по ме ну то раз ли-
ко ва ње од кључ ног зна ча ја за бо го сло вље и 
жи вот Цр кве. Без раз ли ко ва ња бо жан ске су-
шти не и енер ги је спа се ње чо ве ка од стра не 
Бо га ни је мо гу ће, јер у том слу ча ју ни за јед-
ни ца Бо га са чо ве ком не би би ла мо гу ћа. У 
на ве де ним по гла вљи ма пре до че на је уте ме-
ље ност ове тај не у би блиј ском и све то о тач-
ком пре да њу Цр кве, а по ред то га обра зло же но 
је и бо го слов ско зна че ње пој мо ва су шти на 
и енер ги ја Бож ја. У пи та њу су сле де ћа по гла-
вља: „Ну жност раз ли ко ва ња бо жан ске су шти-
не и енер ги је” (стр. 73–107); „Шта је енер ги-
ја Бож ја? Од но си из ме ђу енер ги је и су шти не, 
енер ги је и ипо стасӣ” (стр. 108–138); „Енер-
ги ја – си ла – во ља” (стр. 139–157); „Енер ги ја 
и енер ги је Бож је” (стр. 158–175); „Да ли се 
су шти на и енер ги ја раз ли ку ју ствар но или по 
пој му?” (стр. 176–212); „Не ство ре ност и бес-
по чет ност бо жан ске енер ги је” (стр. 213–241); 
„Без и ме ност и мно го и ме ни тост Бо га као бо-
го слов ски из раз раз ли ко ва ња бо жан ске су-
шти не и енер ги је” (стр. 242–295); „Бо го слов ске 
по сле ди це раз ли ко ва ња бо жан ске су шти не 
и енер ги је” (стр. 296–325); „Бо го слов ске по-
сле ди це не раз ли ко ва ња бо жан ске су шти не 
и енер ги је” (стр. 326–350). 

Дру ги део сту ди је, под на зи вом „До-
бри Бог као До бро тво рац и Бо го тво рац или 
о чо ве ко вом до жи вља ју Бо га у за јед ни ци и 
је дин ству са Њим, у све тлу раз ли ко ва ња бо-
жан ске су шти не и енер ги је” (стр. 351–552) 
по све ћен је раз ма тра њу за јед ни це из ме ђу 
Бо га и чо ве ка кроз при зму на ве де ног раз ли-
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ко ва ња у Све тој Тро ји ци. На и ме, као што је 
већ ре че но, раз ли ко ва ње бо жан ске су шти не 
и енер ги је пред ста вља основ ни пред у слов 
оства ре ња за је ди це Бо га са љу ди ма, а чи ји 
ко нач ни циљ је сте осве ће ње и обо же ње чо-
ве ка. Је дин ство Бо га и све та по енер ги ји има 
пр вен стве но хри сто ло шки ка рак тер, бу ду ћи 
да се те ме љи на ипо ста сном сје ди ње њу бо-
жан ске и чо ве чан ске при ро де, во ље и енер-
ги је у Го спо ду Ису су Хри сту. Сход но сво јој 
са др жи ни, дру ги део сту ди је пред ста вља сво-
је вр сну ре ка пи ту ла ци ју бо го сло вља Цр кве 
о обо же њу чо ве ка у за јед ни ци са Твор цем 
све га ви дљи вог и не ви дљи вог. Људ ско обо же-
ње ни је за ми сли во без тај не раз ли ко ва ња бо-
жан ске су шти не и енер ги је. Ве о ма је ва жно 
да Све ти Мар ко, а с њим и ау тор сту ди је, све-
до че да за јед ни ца Бо га са чо ве ком има свој 
по че так уну тар исто ри је, али се на ста вља у 
Цар ству Бож јем у бу ду ћем ве ку. Дру ги део 
књи ге епи ско па бач ког Ири не ја са др жи сле-
де ћа по гла вља: „Су штин ска не при ча сност и 
енер гиј ска при ча сност Бо га у Тро ји ци” (стр. 
353–405); „По су шти ни ʼна ди ла зе ћеʼ и по 
енер ги ји с̓нис хо де ћеʼ Бо жан ство” (стр. 406–
431); „Обо же ње – вр ху нац за јед ни ча ре ња у 
Бо гу” (стр. 432–465); „Тај на не по зна ња Бо га 
по су шти ни и бо го по зна ња по енер ги ји” (стр. 
466–485); „Ви ђе ње не ство ре не бо жан ске све-
тло сти или тај на де лат ног (κατ’ ἐνέργειαν) ви-
ђе ња су штин ски (κατ’ οὐσιάν) не ви дљи во га 
Бо га” (стр. 486–552).

Сво ју сту ди ју епи скоп бач ки за вр ша ва 
по го во ром (стр. 553–569), у ко јем је згро ви то 
изла же су шти ну те ма ти ке ко ја је у књи зи по-
дроб но об ра ђе на. Од из у зет не ва жно сти за 
сва по то ња ис тра жи ва ња у ве зи с на зна че ном 
те ма ти ком је сте са др жај на би бли о гра фи ја 
из во ра и ли те ра ту ре ко ји су ко ри шће ни при-

ли ком пи са ња књи ге (стр. 589–617), при че му 
по себ ну па жњу за слу жу је спи сак не из да тих 
де ла Све тог Мар ка Ефе ског, ко ја је ау тор чи-
тао у нео бја вље ним ру ко пи си ма. Под јед на ко 
дра го це ни за сва по то ња ис тра жи ва ња је су 
ре ги стар име на и ре ги стар пој мо ва, ко ји су 
ис пи са ни по сле по го во ра (стр. 621–655). На 
кра ју књи ге на ве ден је са др жај (стр. 657–659).

На кра ју, мо же мо са мо кон ста то ва ти 
да је реч о ви ше стру ко зна чај ном те о ло шком 
де лу. По ред са мог са др жа ја ове књи ге ко ји, 
ка ко ре ко смо, под ра зу ме ва ми ну ци о зно бо-
го слов ско обра зло же ње тај не раз ли ко ва ња 
бо жан ске су шти не и енер ги је у Све тој Тро-
ји ци, из у зет но дра го це на и по уч на за но ви је 
ге не ра ци је те о ло га је сте ме то до ло ги ја бо го-
сло вља ко ју при ме њу је Све ти Мар ко Ефе ски, 
а за тим и ау тор књи ге, вла ди ка Ири неј. На-
и ме, за обо ји цу је основ но по ла зи ште бо го-
сло вља бла го дат но-под ви жнич ки и ли тур гиј-
ско-све то та јин ски етос Цр кве, као и све то 
пре да ње Цр кве, а не људ ски ин те лект сам по 
се би, ни ти ра ци о на ли стич ка ло ги ка. Та ква 
ме то до ло ги ја нео п ход на је за оп ста нак ау тен-
тич ног, пре дањ ског пра во слав ног бо го сло вља, 
и у том сми слу ова књи га пру жа за и ста мно го 
ви ше од оно га што чи та о ци мо гу про чи та ти 
на ње ним стра ни ца ма. На осно ву све га ре-
че ног, мо гу ће је за кљу чи ти да је за јед нич ки 
из да вач ки по ду хват „Бе се де” и Ма ти це срп-
ске у ви ду ове књи ге уро дио пло дом и да је 
бо го сло вље Срп ске пра во слав не цр кве – упра-
во у го ди ни обе ле жа ва ња осам ве ко ва ње не 
ау то ке фал но сти – овим де лом обо га ће но, не 
са мо у сми слу још јед не у ни зу мно го број них 
књи га те о ло шке са др жи не, не го и у сми слу 
при ме ра ау тен тич не пра во слав не ме то до ло-
ги је бо го сло вља. 

Др Ми лан Бан до бран ски
Епархијa бачкa

Но ви Сад
ban do bran ski mi lan @gmail.com 
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UDC 94(497.11)(049.32)
UDC 94(495.02)(049.32)

ПО ЛИ ТИЧ КИ СУ КО БИ И ЦИ ВИ ЛИ ЗА ЦИЈ СКА ПРО ЖИ МА ЊА:  
СТУ ДИ ЈЕ О ОД НО СИ МА СР БИ ЈЕ И ВИ ЗАН ТИ ЈЕ

(Бо жи дар Фер јан чић, Ср би ја и Ви зан ти ја, При ре дио: Бо ри сав Че ли ко вић;  
Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ и Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2019, 583 стр.)

Про фе сор Бо жи дар Фер јан чић сва ка ко 
је је дан од нај зна чај ни јих срп ских ви зан то ло-
га XX ве ка са ве о ма бо га тим и раз гра на тим 
до при но сом исто риј ској на у ци. Имао је за учи-
те ља ве ли ког Ге ор ги ја Остро гор ског и раз ви-
јао се у вре ме ка да је Бе о град по стао је дан од 
нај ва жни јих ви зан то ло шких цен та ра у све ту. 
Бо жи дар Фер јан чић је и на сле дио Остро гор-
ског на ме сту ше фа Ка те дре за исто ри ју Ви-
зан ти је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра-
ду, као и на ме сту ди рек то ра Ви зан то ло шког 
ин сти ту та СА НУ. За пре ко 35 го ди на ра да на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду оста вио 
је не из бри сив траг на мно ге ге не ра ци је сту де-
на та. У сво јим мно го број ним ра до ви ма Фер-
јан чић се углав ном ба вио уну тра шњим раз-
во јем по зне Ви зан ти је, ви зан тиј ско-срп ским 
од но си ма и про у ча ва њем по ве ља (ди пло ма-
ти ком) ко је се од но се на наjвише др жав не 
до сто јан стве ни ке Ви зан ти је и Ср би је.

При ре ђи вач овог из да ња под на зи вом 
Ви зан ти ја и Ср би ја је исто ри чар Бо ри сав 
Че ли ко вић, је дан од ис так ну тих сту де на та 

про фе со ра Фер јан чи ћа, а да нас уред ник Би-
бли о те ке „Са бор ник” у Слу жбе ном гла сни ку. 
Од лу ка да се по но во штам па укуп но 16 сту-
ди ја или из во да из мо но граф ских де ла про-
фе со ра Фер јан чи ћа сва ка ко има свој на уч ни 
сми сао. Иа ко су ови ра до ви од лич но по зна ти 
ви зан то ло зи ма и исто ри ча ри ма ко ји про у ча-
ва ју сред њи век, ис тра жи вач ка уте ме ље ност 
и на уч на вред ност пре зен то ва них сту ди ја 
чи ни их не за о би ла зним за све бу ду ће ге не-
ра ци је ви зан то ло га у но вим про у ча ва њи ма 
мно гих те ма, пи та ња и про бле ма ко је је по-
кре нуо, об ра ђи вао и ре ша вао про фе сор Фер-
јан чић.

Про фе сор Љу бо мир Мак си мо вић, ду-
го го ди шњи са рад ник Бо жи да ра Фер јан чи ћа, 
на пи сао је Пред го вор за ово из да ње (9–10). 
По том је пре зен то ва но 16 сту ди ја хро но ло-
шки по ре ђа них по исто риј ским пе ри о ди ма 
ко је об ра ђу ју: Сте фан Не ма ња у ви зан тиј ској 
по ли ти ци дру ге по ло ви не XII ве ка (11–33), 
Ка да се Ев до ки ја уда ла за Сте фа на Не ма њи-
ћа (35–45), Ср би ја и ви зан тиј ски свет у пр вој 
по ло ви ни XI II ве ка (1204–1261) (47–105), Све-
ти Са ва и Ср би ја из ме ђу Епи ра и Ни ке је (ко-
а у тор Љу бо мир Мак си мо вић) (107–123), Ав то-
ке фал ност Срп ске цр кве и Охрид ска ар хи-
епи ско пи ја (125–139), Ар хи е пи скоп Да ни ло II 
и Ви зан ти ја (141–160), Ви зан ти ја пре ма Срп-
ском цар ству (161–182), Сте фан Ду шан и срп-
ска вла сте ла у де лу Јо ва на Кан та ку зи на (183– 
202), Срп ска власт у Се ру (1345–1371) (203–
265), Власт Не ма њи ћа у Те са ли ји (1348– 1371) 
(267–316), Ви зан ти ја и Тур ци у вре ме Ко сов-
ске бит ке (ко а у тор Љу бо мир Мак си мо вић) 
(317–336), Де спо ти у Ср би ји (337–403), Се ва-
сто кра то ри и ке са ри у Срп ском цар ству (405– 
424), Ви зан тин ци у Ср би ји пр ве по лови не 
XV ве ка (425–480), Ве сти Крат ких хрони ка 
о срп ској сред њо ве ков ној исто ри ји (481–511), 
Ал бан ци у ви зан тиј ским из во ри ма (513–535). 
Књи га по се ду је и де та љан ре ги стар име на и 
пој мо ва (537–550), ко ји је при ре дио Ми лош 
Цвет ко вић, и би о граф ску бе ле шку О Бо жи-
да ру Фер јан чи ћу (17. фе бру ар 1929, Бе о град 
– 28. јун 1998, Бе о град) (581–583), ко ју је на-
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пи са ла Бо ја на Кр сма но вић, на уч ни са вет ник 
Ви зан то ло шког ин сти ту та СА НУ.

Зна чај на уч них ра до ва про фе со ра Фер-
јан чи ћа, ко ји су на нај бо љи на чин до при не-
ли раз во ју ви зан то ло ги је у Ср би ји и све ту, 
сва ка ко је не у пи тан. Они су омо гу ћи ли да 
се и на ме ђу на род ном пла ну ви зан то ло зи и 
исто ри ча ри сред њег ве ка упо зна ју са исто-
ри јом сред њо ве ков не Ср би је. Пре зен то ва ни 
ра до ви пр во бит но су штам па ни у раз ли чи тим 
ча со пи си ма, збор ни ци ма и по себ ним мо но-
граф ским де ли ма у зе мљи и ино стран ству, 
у ра спо ну од 40 го ди на (1960–2000), што их 
чи ни ма ње до ступ ним за нај мла ђе ге не ра-
ци је исто ри ча ра, по себ но сту де на та.

По нов но об ја вљи ва ње сту ди ја про фе-
со ра Фер јан чи ћа на ро чи то је ва жно и због 
ве ли ке про ме не у при ка зи ва њу и „кон зу ми-
ра њу” исто ри је у дру гој по ло ви ни XX и пр вим 
де це ни ја ма XXI ве ка. Нај ра зли чи ти ји са др-
жа ји про шло сти по ста ли су до ступ ни у ра није 
не за бе ле же ној ме ри, на ро чи то у елек трон ском 
об ли ку, чи ме су мно ге те ме из исто ри је по-
ста ле и пред мет ин те ре со ва ња љу ди у „ствар-
ном жи во ту”. Ка да је у пи та њу срп ско дру-

штво, те ме из сред њо ве ков не исто ри је увек су 
има ле сво ју пу бли ку, али не и до во љан број 
ре ле вант них мо но гра фи ја ко је би на на уч ној 
осно ви ши ри ле по у зда на исто ри о граф ска 
зна ња. Из ван ака дем ских кру го ва де ло про-
фе со ра Фер јан чи ћа ни је до вољ но по зна то, 
што је ве ли ка ште та, на ро чи то у све тлу про-
све ти тељ ске уло ге исто ри о гра фи је. Иза бра-
не сту ди је ко је се пре зен ту ју у овом из да њу 
на нај бо љи на чин ко ре спон ди ра ју са по тре-
бом јав но сти да до сег не до по у зда них зна ња 
о срп ској сред њо ве ков ној исто ри ји, на ро чи-
то мно го број ним ре ла ци ја ма са Ви зан ти јом. 
На тај на чин оства ру је се да нас нео п ход на 
цир ку ла ци ја зна ња из ме ђу екс перт ске и ла-
ич ке сре ди не, чи ме ака дем ска исто ри о гра-
фи ја по но во до би ја на те жи ни и зна ча ју за 
це ло дру штво. Пу бли ка ци ја Ср би ја и Ви зан-
ти ја у сва ком слу ча ју на нај бо љи на чин ис-
пу ња ва „хо ри зонт оче ки ва ња” нај ши ре јав-
но сти, не са мо по свом са др жа ју, већ и ве о ма 
упе ча тљи вом ди зај ну и тех нич кој опре ми 
књи ге, што је је по стао уо би ча је ни стан дард 
за из да ња Слу жбе ног гла сни ка. 

Др Ми лош Ти мо ти је вић
На род ни му зеј, Ча чак

sla pov@g mail.com 
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(1937–2020)

Ра де Ми хаљ чић, ре дов ни про фе сор у пен зи ји Фи ло зоф ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, про фе сор еме ри тус Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци 
и ре дов ни члан Ака де ми је на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске, пре ми нуо 
је 26. мар та 2020. у Бе о гра ду. 

Ро ђен је 21. ја ну а ра 1937. у Сред њој Јур ко ви ци, на ис точ ним об рон ци ма 
Ко за ре. Ми хаљ чи ћи су те шко по стра да ли од хр ват ских уста ша у Дру гом 
свет ском ра ту, а Ра де Ми хаљ чић из гу био је оба ро ди те ља. Због не ре дов них 
рат них и по рат них при ли ка, основ ну шко лу по ха ђао је у Си ску, Гра ди шци 
и Ко тор Ва ро шу. За вр шио је Гим на зи ју у Ба њој Лу ци, а по том сту ди је исто-
ри је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, где је 1962. иза бран за аси стен та, 
на Оде ље њу за исто ри ју. Ма ги стри рао је 1965. ра дом Се ли шта, при лог исто-
ри ји на се ља у сред њо ве ков ној срп ској др жа ви, а док то ри рао 1971. од бра нив ши 
ди сер та ци ју Крај Срп ског цар ства и на ста ја ње обла сти фе у дал них го спо-
да ра. Као на став ник на пред ме ту Исто ри ја на ро да Ју го сла ви је у сред њем 
ве ку, доц ни је пре и ме но ва ном у На ци о нал на исто ри ја сред њег ве ка, би ран је 
у сва на став на зва ња на исто и ме ној ка те дри, фор ми ра ној по сле ре ор га ни за-
ци је Фи ло зоф ског фа кул те та 1973. го ди не. У зва ње ре дов ног про фе со ра иза-
бран је 1984, а шеф Ка те дре за на ци о нал ну исто ри ју сред њег ве ка био је од 
1996. до пен зи о ни са ња 2001. го ди не. 

Упо ре до с на став ним ра дом на ма тич ном фа кул те ту, Ми хаљ чић је пре-
да но ра дио на по ста вља њу те ме ља и ор га ни за ци ји ви со ко школ ске на ста ве 
исто ри је у Ре пу бли ци Срп ској. Шта ви ше, од осни ва ња Фи ло зоф ског фа кул-
те та у Ба њој Лу ци пре да вао је пред мет Срп ска и ју жно сло вен ска исто ри ја 
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сред њег ви је ка, а на кон пен зи о ни са ња на Универзитету у Бе о гра ду пре се лио се 
2002. у Ба њу Лу ку и пот пу но по све тио на став ном ра ду на Уни вер зи те ту и поду-
ча ва њу на уч ног и на став ног под млат ка у сво јој по стој би ни. Од пре ла ска у Ба њу 
Лу ку до 2007. био је управ ник Од сје ка за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та, 
на ред не го ди не је пен зи о ни сан, а 2009. иза бран у зва ње про фе сор еме ри тус. 
Сво је струч не и ор га ни за ци о не вр ли не имао је при ли ке да по ка же и у Ака де-
ми ји на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске, за чи јег до пи сног чла на је иза бран 
2004, а за ре дов ног че ти ри го ди не доц ни је. Од 2004. до 2016. оба вљао је ду-
жност се кре та ра Одје ље ња за дру штве не на у ке, био је члан Пред сјед ни штва 
Ака де ми је и ду го го ди шњи пред сед ник ње ног Од бо ра за исто риј ске на у ке.

Ми хаљ чи ће ва на уч на ин те ре со ва ња увек су би ла те сно ве за на за ње гов 
пе да го шки рад, за ње го ва ис трај на на сто ја ња да сту ден те и ис тра жи ва че по-
чет ни ке под у чи за на ту исто ри ча ра. Хва тао се у ко штац с те ма ма ко је су би ле 
нај и за зов ни је за ис тра жи вач ки рад и урав но те же но ту ма че ње, а исто вре ме но 
нај по год ни је као сред ство за из у ча ва ње и ве жба ње ме то до ло ги је исто риј ских 
ис тра жи ва ња. Сва ка ко да су нај ја чи од јек у ака дем ским кру го ви ма, али и код 
обра зо ва не пу бли ке, има ли ње го ви ра до ви о оном раз до бљу срп ске исто ри је 
– рас пад Срп ског цар ства, успон об ла сних го спо да ра и Ко сов ска бит ка – што 
је из не дри ло лич но сти и до га ђа је ко ји су угра ђе ни у срп ско усме но пре да ње 
као јед ну од осно ва на ци о нал ног иден ти те та. Та ко је сук це сив но на ста ја ла 
сво је вр сна три ло ги ја – Крај срп ског цар ства (1975), Ла зар Хре бе ља но вић: 
Исто ри ја, култ, пре да ње (1984) и Ју на ци Ко сов ске ле ген де (1989) – ује ди ње на 
с раз ло гом у по но вље ним из да њи ма у вре ме обе ле жа ва ња шест сто ле ћа од Ко-
сов ске бит ке 1989. го ди не. Ми хаљ чић је, та ко ђе, у ко а у тор ству с Јел ком Ре ђеп, 
при ре дио на род не пе сме о Ко сов ској би ци. Ње гов при ступ овим те ма ма, у 
че му го то во да ни је имао прет ход ни ка до Сто ја на Но ва ко ви ћа, био је да сред-
стви ма и ме то да ма исто риј ске на у ке осве тли ствар не исто риј ске до га ђа је и 
лич но сти, да иден ти фи ку је на сла ге пре да ња и одво ји мит ско од исто риј ског, 
али и да пра ти ства ра ње ми та, као па ра лел не исто ри је, жи ве и при сут не у 
гра ђе њу и одр жа ва њу исто риј ске и на ци о нал не све сти. 

Дру го ва жно по ље ис тра жи ва ња у ко јем су пе да го шки ци ље ви од ре ђи-
ва ли ис тра жи вач ке, и обрат но, био је рад на ана ли зи, вред но ва њу и об ја вљива-
њу исто риј ских из во ра. Ми хаљ чић је по себ ну па жњу усме рио на оне из во ре 
ко ји су с ма ло ре чи мно го го во ри ли, као да је и у њи ма тра жио ин спи ра ци ју 
за сво је је згро ви то и ја сно на уч но из ла га ње. По себ но су му би ли за ни мљи ви 
за пи си и нат пи си, за тим ле то пи си, пи сма и по ве ље, ко јих је из дао и ко мен-
та ри сао на де се ти не. Ме ђу на род ну ре пу та ци ју има ла је збир ка ра но сред њо-
ве ков них нат пи са на тлу СФРЈ, ко ју је при ре дио с Лу дви гом Штајн дор фом 
(Lud wig Ste in dorff) 1982. го ди не (Na men tra gen de Ste i ninschrif ten in Ju go sla wi en 
vom En de des 7. bis zur Mit te des 13. Ja hr hun derts), у окви ру углед не на уч не 
еди ци је “Glos sar zur frühmit te lal ter lic hen Geschic hte im östlichen Eu ro pa”. За-
себ ну и ве о ма пло до твор ну гра ну ис тра жи ва ња чи нио је рад с из во ри ма 
пра ва, ста рим тек сто ви ма са за кон ском сна гом. Ми хаљ чић је пи сао о парти-
ку лар ним прав ним спо ме ни ци ма, ко ји су са чу ва ни у це ло сти или из во ди ма 
у ма на стир ским по ве ља ма, пред ста вљао је ен ци кло пе диј ски ја сно и са же то 
ве ли ке за кон ске ко ди фи ка ци је, што је би ло под јед на ко ко ри сно и за по тре бе 
на ста ве и као по ла зи ште за на уч ни рад. Не про це њи ву ко рист за на уч ни и 
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на став ни рад има из да ње с ко мен та ри ма и пре во дом прав них про пи са у 
срп ским по ве ља ма, ко ји су оку пље ни у збир ци За ко ни у ста рим срп ским 
ис пра ва ма, об ја вље ној 2006. у еди ци ји Оде ље ња дру штве них на у ка СА НУ 
„Из во ри срп ског пра ва”.

У ор ган ској ве зи с овим је су и ње го ви ра до ви из дру штве не исто ри је, с 
ко ји ма је, од ма ги стар ског ра да, и ушао у на у ку. Пи сао је о се ли шти ма, по-
је ди ним град ским на се љи ма, ба вио се дру штве ним сло је ви ма, двор ским слу-
жба ма. У зре лом ис тра жи вач ком до бу Ми хаљ чић је об ра дио на мо но граф ски 
на чин, скла па ју ћи це ли ну од ра ни је об ја вље них при ло га и но вих ре зул та та, 
пи та ња о вла дар ским атри бу ти ма и иде о ло ги ји об ла сних го спо да ра. 

Ра де Ми хаљ чић, упра во због сво јих про све ти тељ ских скло но сти, оста-
вио је ду бок траг у основ ном и сред њем обра зо ва њу у Ре пу бли ци Ср би ји и 
Ре пу бли ци Срп ској. Већ 1977. огла сио се, као ко а у тор, уџ бе ни ком за пр ви 
раз ред сред њег усме ре ног обра зо ва ња, сле де ће го ди не исто риј ском чи тан ком 
(у ко а у тор ству са Си мом Ћир ко ви ћем) за ше сти раз ред основ не шко ле, али је 
нај ду го трај ни ји био ње гов уџ бе ник за ше сти раз ред основ не шко ле, ко ји се 
по ја вио 1986. и, уз ма ње из ме не то ком вре ме на, ко ри стио на ред них 30 го ди-
на, до жи вев ши пре ко 20 из да ња. За исти ни во основ ног обра зо ва ња и за 
дру ги раз ред гим на зи је об ја вио је под јед на ко ути цај не и ду го веч не уџ бе ни-
ке и исто риј ске чи тан ке у Ре пу бли ци Срп ској, по чев од 2001. го ди не.

Про фе сор Ми хаљ чић увек је имао на уму по тре бу да се за на уч ни рад 
учи не до ступ ним син те зе и зби р ке из во ра, чи ји су ти ра жи одав но рас про-
да ти, а при мер ци по ста ли би бли о фил ске рет ко сти, да се оба ве те мељ ни по-
сло ви јед не на ци о нал не исто ри о гра фи је и при ре де основ ни при руч ни ци 
нео п ход ни у би бли о те ци сва ког исто ри ча ра сред њег ве ка. При ре дио је фо то-
ти пи је зби р ки из во ра без ко јих се у срп ској ме ди е ви сти ци ни да нас не мо же 
– Mo nu men ta Ser bi ca (1858) Фран ца Ми кло ши ча, Ста ре срп ске по ве ље и 
пи сма (1929, 1934) Љу бе Сто ја но ви ћа, За кон ске спо ме ни ке (1912) и За ко ник 
ца ра Сте фа на Ду ша на (1898) Сто ја на Но ва ко ви ћа, а са Ан дри јом Ве се ли-
но ви ћем Спо ме ни ке срп ске (1858, 1862) Ме да Пу ци ћа и Спо ме ни ке срп ске 
(1892) Кон стан ти на Ји ре че ка. 

Из истих по бу да 2002. го ди не по кре нуо је ди пло ма тич ки ча со пис Ста-
ри срп ски ар хив и био уред ник пр вих де сет све за ка. Ми хаљ чић је и у Ба њој 
Лу ци за сно вао 2008. ча со пис исто вет не кон цеп ци је – Гра ђа о про шло сти 
Бо сне – и та ко ђе уре дио пр вих де сет све за ка. Уре ђу ју ћи оба ча со пи са и охра-
бру ју ћи укљу чи ва ње што ве ћег бро ја са рад ни ка, да вао је при мер ти ме што 
би увек пр ви на пи сао и пре дао уред ни штву при лог за те ку ћу све ску. У раз-
до бљу од 2002. до 2013. при ре дио је без ма ло 20 по ве ља и пи са ма из сред њо-
ве ков не Ср би је и Бо сне. 

Ми хаљ чи ће ве ор га ни за ци о не и уред нич ке вр ли не на ро чи то су се по-
ка за ле у два ма те мељ ним лек си ко граф ским при руч ни ци ма ко је је при ре дио 
у са рад њи са Си мом Ћир ко ви ћем – Ен ци кло пе ди ја срп ске исто ри о гра фи је 
(1997) и Лек си кон срп ског сред њег ве ка (1999). Де лу је го то во не ствар но да се 
два та ко обим на по ду хва та, за ко је је ан га жо ва но на сто ти не са рад ни ка, окон-
ча ју у сра змер но крат ком ро ку, у вре ме озбиљ них по ли тич ких кри за и ра-
то ва, ка да ни је би ло по вољ них усло ва за ор га ни за ци о ни и на уч ни рад та квих 
раз ме ра. Са истом ис трај но шћу ра дио је на по кре та њу, уре ђи ва њу и пи са њу 
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при ло га за Ен ци кло пе ди ју Ре пу бли ке Срп ске, за си гур но нај ве ћи и нај да ле ко-
се жни ји про је кат Ака де ми је на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске. Осим 
што је ура дио на црт за Ен ци кло пе ди ју и ме ри ла за азбуч ник, Ми хаљ чић је 
био уред ник I то ма, члан Уре ђи вач ког од бо ра, Из вр шног од бо ра Уре ђи вач-
ког од бо ра и Цен трал не ре дак ци је. И ти ме се ње го ви уред нич ки по ду хва ти 
не ис цр пљу ју. Био је уред ник спо ме ни це Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду 
(пе ри од 1963–1998), за тим спо ме ни це Фи ло зоф ског фа кул те та у Ба њој Лу ци 
– Де сет го ди на Фи ло зоф ског фа кул те та 1994–2004, при ре дио је Спо ме ни цу 
Ми ла на Ва си ћа и ње го ва Иза бра на дје ла (2005), уре ђи вао је Ље то пис АНУРС 
од 1996. до 2008.

За књи гу Ју на ци Ко сов ске ле ген де до био је Ок то бар ску на гра ду гра да 
Бе о гра да и Књи жев ну на гра ду БИГЗ-а, 1989. го ди не. Са проф. Си мом Ћир-
ко ви ћем до бит ник је на гра де Фон да ци је „Бра ћа Ка рић” 2000. го ди не, у обла сти 
на уч ног и ис тра жи вач ког ра да, за лек си ко граф ске по ду хва те Ен ци кло пе ди ја 
срп ске исто ри о гра фи је и Лек си кон срп ског сред њег ве ка. На гра ду „Вла ди мир 
Ћо ро вић” за жи вот но де ло у обла сти исто ри о гра фи је до био је 2003. на VII 
На уч ном ску пу исто ри ча ра „Ћо ро ви ће ви су сре ти” у Гац ку.

На Ми хаљ чи ће ве уче ни ке ње гов пе да го шки и мен тор ски рад оста вио 
је за це ло нај ду бљи траг. То ни је би ла са мо на ста ва из на ци о нал не исто ри је 
сред њег ве ка, већ, с јед не стра не, курс исто ри је исто ри о гра фи је, па жљи во 
осми шљен да се за ин те ре со ва ни сту ден ти упо зна ју с нај ве ћим срп ским исто-
ри ча ри ма, кроз чи је се на уч не би о гра фи је пра тио раз ви так не са мо ме ди е ви-
сти ке, већ и са вре ме не кри тич ке исто ри о гра фи је у Ср ба. Би ло је то ука зи-
ва ње на уз о ре и раз вој ме то де, а с дру ге стра не, по сред ством упо зна ва ња с 
нај ва жни јим вр ста ма из во ра за срп ску сред њо ве ков ну исто ри ју и не по сред-
ним ра дом на њи ма, про фе сор Ми хаљ чић учио је сту ден те основ ним ме то-
да ма исто риј ског ис тра жи ва ња, пра вом за на ту исто ри ча ра. То је, раз у ме се, 
у још ве ћој ме ри до ла зи ло до из ра жа ја у мен тор ском ра ду с кан ди да ти ма 
ко ји су се по ве ри ли ње го вом па жљи вом ста ра њу у пи са њу ди плом ских, ма-
ги стар ских и док тор ских ра до ва. 

Иа ко је пред сту ден ти ма увек био уз др жан, строг, не ки ма је де ло вао чак 
и не при сту пач но, про фе сор Ми хаљ чић био је пре све га са ве стан у ис пу ња-
ва њу на став нич ких оба ве за до по след њег рад ног да на, објек ти ван у при сту-
пу и оце њи ва њу, из о штре ног осе ћа ја да при ме ти и под стак не та лен то ва не и 
ра до зна ле по је дин це. Из ван учи о ни це и у ње го вом ка би не ту, пред ко ле га ма 
на Ка те дри и уче ни ци ма, ста ја ла је увек ве дра, оп ти ми стич на, бри жна фи-
гу ра, не у мор на у сво јим пла но ви ма и по сло ви ма. Ато мос фе ра ко ју је сво јим 
при су ством и по ступ ци ма ства рао на Ка те дри иси ја ва ла је по све ће ност раду 
и оба ве за ма, под стрек, уза јам ну по моћ и бри гу за мла ђе ко ле ге. За то је вест 
о смр ти про фе со ра Ми хаљ чи ћа ти хо и уз не ве ри цу про стру ја ла ме ђу ње го-
вим уче ни ци ма, ко ји ће га увек но си ти у ср цу, гла ви и пе ру.

Проф. др Ђор ђе Бу ба ло
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

Бе о град, Ср би ја
djbubalo@f.bg.ac.rs
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Банат 38, 48–49, 57, 60, 94
Банатски алманах 87
Бандобрански, Милан 117
Бања Лука 120–123
Бар 22
Bartholomaeus Andreae (которски нотар) 25, 

28
Баћањи, Лајош 57
Баханалије 18
Баханткиње 11
Бачка 38, 57
Бачка епархија 115–117
Бачки Јарак 45, 48
Баџовић, Деспот 90
Бела Урош (Урош I) 97
Бела Црква 47–48
Белгија 65, 72
Белча (супруга Т. Буће) 21–24
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Београд 32, 35, 44, 46, 59, 77, 79–82, 87, 91–
92, 103–109, 114, 118, 120

Београдски лицеј 98
Београдско женско друштво 79
Берђајев, Николај 86
Берлин 73–74, 78, 80, 101, 103–108
Беседа (издаваштво) 117
Беч 31–32, 38, 40, 42–44, 47, 55, 60, 63–66, 80, 

90–91, 101
Бечејски дисктрикт 50
Бечке новине 48
Библијско друштво (Русија) 86
Библиографски листови 87
Библиотека 101, 122

Руска национална библиотека у Санкт Пе-
тербургу 90

Библиотека Одеског универзитета 97
Библиотека српске школе у Цариграду 98
Библиотека Народног музеја у Прагу 111
Библиотека Саборник (Службеном гла сни-

ку) 118
Бига, Петар (пуковник) 46, 55
Бизанти (палата, Котор) 23
Бискупски архив (Котор) 23, 28
Битка 

код Каре 9
код Мунде 19
код Сентомаша 45–48, 55–56
код Фарсале 9, 16–17
код Филипа 10

Благојевић, Имре 49
Блехова Челебић, Ленка 21–22, 24, 25, 28
Блудова, Антонина Д. (грофица) 91, 93, 98
Бобалић, Петар 53
Богдан де Склепо 22
Богословија (Београд) 98
Богословски факултет (Београд) 114–115
Бођански, Јосиф М. 86, 96
Божиновић, Неда 78
Бока которска 22, 25, 28, 95, 98
Босна 21–22, 40, 90–91, 93, 95, 97–98, 122
Боснић, Тодор (капетан) 46
Босфор 87
Бош, Минеке (Mineke Bosch) 71 
Братислава 101
Брест 101
Брно 63
Брод 44
Бродска регимента 54
Брођанин, А. С. 35, 44
Брут, Марко Јуније 13
Бубало, Ђорђе 123
Бугари 35, 72, 91, 95
Бугарска 57, 79, 95, 108
Бугарска егзархија 99
Бугарска женска унија 79
Бугарска пред лицем Европе (Букурешт) 95
Будвански срез 95

Будимпешта 57, 74, 80, 82
Будимпештанска конвенција 95
Букурешт 95, 101, 104, 106
Бућа (породица) 25, 27

Вајмарска Немачка 101
Варађанин, Аркадије 78
Варшава 101
Васиљевић, Алимпије 90
Васиљчикова, Татјана В. (кнегиња) 98
Васић, Милан 123
Ваухник, Владимир 105, 107
Вашингтон 72–74
Велеј Патеркул 12
Велика Британија 72, 105, 108
Велика источна криза 99
Велики Бечкерек 45, 49, 65
Венеција 27
Вергилије 18
Вердиш, Василије 97
Верић, Жарко А. 105
Веселиновић, Андрија 122
Вестник 32
Вестник Европе 87
Ветловскаја, Валентина 86, 88
Византија 90, 118–119
Византолошки институт (САНУ) 118–119
Вилхелм II Немачки (цар) 102
Виндишгрец, Алфред 44
Виноградов, Владлен Н. 89
Влада Милана Стојадиновића 104–105
Влангали, Алекандар Г. 91
Војводовина 32, 34, 45, 48–49, 52–53, 56, 59, 

62–65
Војна граница 34, 43–44, 52–54, 63, 68
Војни архив Београд 101
Војни архив СР Немачке (Фрајбург) 106
Војни логори 45
Враницани, Никола 91
Врбас 46
Врбна 57
Вршац 47–48
Вукашиновић, Александар 95
Вукићевић, Никола 96
Вуковар 45, 62, 95
Вулетић, Витомир 96 
Вуловић, Милка 78, 83
Вурцбах, Константин (Constantin von Wurz-

bach) 31, 57
Вученовић, Светислав 23
Вучић Перишић, Тома (војвода) 58–59
Вучковић, Војислав Ј. 92

Гавриловић, Олга 78
Гавриловић, Славко 53
Галија 10
Галиција 97
Гацко 123

130
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Гвозденовић, Антоније 90
Геринг, Херман 104–105
Германи 38
Гиљфердинг, Александар 86, 90
Главни одбор српске Војводовине 49–50, 52, 

60–63, 65
Гласник Српске православне цркве 49 
Гласник Српског ученог друштва 97
Гликлих, Вилма 80
Гњилане (општина) 98
Гогић,Миљан 21, 23, 29, 125
Гогољ, Николај В. 97
Гођевац, Љубица 80–81
Голубинци 49
Горњи Грбаљ 27
Горчаков, Александар М. 89
Градишка 120
Градишћанска регимента 44
Грађа о прошлости Босне (Р. Михаљчић) 122
Грац 63
Грбаљ 27
Грујић, Никанор 34, 91
Грци 72
Грчка 79, 108
Гурдићи 22

Далмација 21, 36
Дан (часопис) 92–94
Данилевски, Јаков И. 87
Данилевски, Николај Ј. 86
Данило I Петровић (кнез) 94–95
Данска 72
Данциг (Пруска) 
Даскалова, Крассимира 79
Дафнис (видети Цезар) 18
Debatte (руски лист) 97
Дејановић, Драга 82
Делап, Луси 74
Делиблато 48, 53
Денда, Далибор 101–109
Der Serbe (Београд) 32–33, 35, 43–44, 46, 54, 

63
Дечани → видети: Манастир Дечани
Димитријевић Драгутин Апис 102
Димић,Љубодраг 109
Динић Кнежевић, Душанка 27
Дионис (Либер, Нови Дионис) 9, 11–12, 14, 

16–19
Добановачки, Јаша (лајтнант) 46
Добротвори / дародавци
 Блудова, Антонина Д. (грофица) 98
 Васиљчикова, Татјана В. (кнегиња) 98
 Марија Александровна (руска царица) 98
 Свети синод Руске цркве 98
 Фрањевци (Котор) 21–29
 Черкаски (кнегиња) 98
Докторска дисертација (Иринеј Буловић) 114–

117

Доле оружје (Сутнер, Б.) 78
Домаћица (лист) 78, 81–82
Домније II (фрањевац) 25
Достојевски, Фјодор М. 90
Драва 21, 39, 47–49
Драго (породица) 26
Драго Балдуинов 24
Драго де Склепо 21, 25
Дражић, Мирослав 90–91
Дракулић, Јован 45
Драч 22
Други светски рат 106, 120
Друштва (удружења)

Друштво „Кнегиња Љубица” 71, 77–78, 
80, 83

Женско друштво 71, 78–79, 81, 83
Јеврејско женско друштво 71, 77
Коло српских сестара 71, 77–78, 80, 83
Материнско удружење 71, 77, 80–81, 83
Међународна алијанса за право гласа жена 

73–75, 79–81, 83
Међународни женски савет 71–74, 77–80, 

82–83
Српски народни женски савез 71, 77–78, 

81–82
Друштво „Кнегиња Љубица” 71, 77–78, 80, 83
Дубровник 21, 27, 36, 90–91, 95, 98
Дудзинскаја, Евгенија А. 86
Дунав 21, 48, 79, 97
Дучић, Нићифор 95, 97

Ђаково 91
Ђорђевић, Владан 97 

Евдокија Анђел 118
Европа 32–33, 35–37, 40–42, 50, 52, 54, 56, 

66–67, 71–74, 85–86, 88–89, 95, 103, 105–
106, 109

Eгипат 9, 11, 13–14
Еманципација жена 71–84
Енглези 90
Енглеска 72, 86
Entente (лист) 79
Ентони, Сузан 72
Енциклопедија Републике Српске 123
Енциклопедија српске историографије 122–

123
Епир 118
Етнографска изложба (Москва) 95–96
Ефес 11, 115

Женева 72
Женска права 71–84
Женска социјалистичка интернационала 73
Женска школа (Мостар) 98
Женски покрет 71–84
Женски свет (лист) 78
Женско друштво 71, 78–81, 83
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Живковић, Валентина 21–25, 27
Живковић, Петар 103
Житвај, Јосип 62
Жишка, Јан 31
Жујовић, Живојин 90, 92–93

Загреб 22, 28, 31, 33, 44, 49, 79, 62, 64, 91
Задар 23, 27
Задарски срез 95
Задруга српкиња (Нови Сад) 79
Западна Европа 71, 77
Западни Словени 92
Западни фронт 105
Записи (часопис, Одеса) 96
Захаријевић, Адријана 73
Земун 48–49, 60, 62–63, 79
Зета 21
Зиболд, Марија 80–81
Зубан, Лазар 59

Иванић, Делфа 81–83
Игнатијев, Николај П. 89
Илион (Троја) 15
Илири 39
Илирско-банатска регимента 48
Illyricum sacrum (D. Farlati, J. Coleti) 22, 25
Индија 12
Инсбрук 44, 60, 62
Институт за руску књижевност (Пушкинов 

дом) 90–92
Иринеј Буловић 114–117
Ирод Велики 13
Ирска 72
Исаија Ђаковић (епископ) 57
Ислам 99
Историјски архив (Котор) 22
Источна Европа 75, 86, 88
Источно питање 85–86
Италија 18, 37, 43–44, 49, 51–52, 72, 104–105, 107

Јадранска обала 21
Јадранско море 32, 108
Јакобс, Алета 74, 80
Јакопо Колети 22
Јакшић, Станимир 114
Јанковић, Алекса 59
Јевреји 77
Јеврејско женско друштво 71, 77, 83
Једренски мир 86
Језуити 86
Јелачић, Јосиф (бан) 35, 42–44, 49, 54
Јелена Анжујска 22
Јермени 72
Јиречек, Константин 122
Јован Бућа 27
Јовић (генерал-мајор) 55
Јосиф Рајачић (патријарх) 35, 51, 57, 60–62, 

64–65

Југоисточна Европа 27, 89
Југословенска војска 106
Југословенско-немачки односи 101–109
Јудеја (краљевина) 13
Јужна Америка 77
Јужна Угарска 49, 60
Јужни Словени 31–32, 35–37, 58, 68, 87
Јустин (епископ) 111

Канада 74
Канарис, Вилхелм 107
Капер, Сигфрид 46–48, 60
Карађорђе Петровић 35, 46, 59, 89
Карансебеш 47
Караџић, Вук Стефановић 87
Карима, Ана 79
Карл Валоа 26
Карло II 52, 56
Карловац 56, 91
Касије, Гај 13
Катедрала Светог Трипуна (Котор) 22–23
Катков, Михаил Н. 92
Каченовски, Михаил Т. 87
Кејди, Елизабет 72
Кидно (река, Мала Азија) 13
Кијев 96
Кикинда 49
Кикиндски дистрикт 50
Кимбри 19
Кирејевски, Иван В. 86
Кирејевски, Петар В. 86
Китерида, mima 16 17
Киш, Ерне 45
Клеопатра (видети Изида, Нова Изида) 9, 13– 

15, 17, 19
Климент IV (папа) 22
Клостерман, Анамарија (Annemarie Klooster-

man) 71 
Кнежевина Србија 35, 49, 58–59, 87, 91, 95, 98
Книћанин, Стеван 45, 57, 59, 64
Ковалевски, Јегор П. 91–92 
Ковачевић Којић, Десанка 27
Козара 120
Колар, Јан 86
Колети, Јакопо 22, 25
Коло српских сестара 71, 77–78, 80, 83
Коловрат, Антон 39
Колумбо, Кристифор 88
Конкордатска криза 105
Константинопољ → видети: Цариград
Констанца 101
Копенхаген 74
Корићанац, Татјана 79
Косово поље 41
Косовска битка 94, 121
Котор 21–28, 90, 98
Котор Варош 120
Кошељев, Александер 89
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Кошут, Лајош 38, 40, 48, 57
Крагујевац 58–59, 91
Краљевина Југославија 101–109
Краљевина Србија 71, 77
Краљевина СХС 101, 102
Краљевић, Бенедикт (бискуп) 98
Крас, Марко Лициније 10
Крестић, Василије Ђ. 48, 52, 60
Крим 22
Кримски рат 85–86, 88–89
Кркљуш,Љубомирка 31, 53, 62, 65, 69, 125
Кронштат 96
Крсмановић, Бојана 119
Крушедол → видети: Манастир Крушедол
Кудрјавцева, Елена П. 87
Кукуљевић Сакцински, Иван 91
Купски маневри 106
Кутузов, Михаил 87

Лагиди (Птолемеиди) 12, 14
Лазар Хребељановић 121
Лазаревић, Јелена 78–82
Лајпциг 89
Лалошевић, Илија 25
Ламански, Владимир И. 86, 90
Ламберг, Франц Филип (гроф) 57
Ларан, Ема 77
Лексикон српског средњег века 122–123
Летић, Бранко 111
Летопис Матице српске 96
Либан 95
Либералије 18
Леополд I (цар) 57
Лондон 72, 74–75, 77, 81, 83, 107
Лоренцо Саламон 22–23
Луганска, Светлана 111
Лугош 47
Лука Бућа 24, 27
Луковић, Љубица 78
Лупис, Виниције 22

Љермонтов, Михаил Ј. 97
Љетопис АНУРС 123
Љубљана 90, 101

Мађари 36–48, 50, 53–56, 60, 63, 66, 97
Мађарска 55, 79, 103–105
Мађарска влада 33, 35, 38, 42, 44, 47–48, 50– 

51, 55, 58, 60–61
Мађарско-словенски односи 42
Мажуранић, Иван 91
Мајер, А. 26
Мајков, Аполон А. 96
Мајска скупштина 52, 60
Максимилијан II (цар) 55
Максимовић, Љубомир 118
Мала Азија 10
Мала антанта 103–106

Мала браћа (фрањевци) 22
Маловић Ђукић, Марица 26–27
Манастир

Грачаница 98
Дечани 98
Дужи 98
Крушедол 91
Новчани прилози, Србија 98
Пећка патријаршија 98 
Студеница 111–112
Хиландар 112

Манифест Словенског конгреса (Праг) 32–33
Манкен, Ирмград 26–27
Марија Александровна (руска царица) 98
Маринковић (поручник) 46
Марита (операција) 108
Маричка битка 23
Марков, О. О. 26
Marcus de Lucari 26
Мартиновић, Јован 26–27
Материнско удружење 71, 77, 80–81, 83
Матија Корвин 39
Матица далматинска 95–96
Матица српска 60, 95–96, 114
Медаковић, Милорад 49, 97
Међународна алијанса за право гласа жена 

73–75, 79–81, 83
Међународна женска лига за мир и слободу 73
Међународне организације 71–84
Међународни архив женског покрета (Ам-

стер дам) 74
Међународни женски савет 71–74, 77–80, 82–83
Међународни комитет жена за стални мир 

(Хаг) 73
Међународно удружење жена 72
Меленци 48
Месарош, Лазар (министар) 47
Метерних, Клеменс Венцел фон 35, 58, 67
Миклошич, Франц 122
Милановић, Јасмина 78–82
Милетић, Светозар 91
Милићевић, Јован 59
Милићевић, Милан Ђ. 96–97
Миловук, Катарина 78, 83
Милојевић (мајор) 64
Милојевић, Милош 90
Милош Обреновић 58
Милошевић, Милош 25
Миљковић Катић, Бојана 27
Минић, М. 76
Минхен 78, 107
Митровички округ 62
Михаил (фратар) 24
Михаило Јовановић (митрополит) 90, 93, 97
Михаило Обреновић (кнез) 92–93
Михаљчић, Раде 120–123
Монтескје 86
Мориш 49
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Москва (лист) 93–94
Москва 89, 94–97, 99, 101
Московљанин (лист) 93–94
Московски словенски комитет 89, 91
Московски телеграф 87
Мостар 98
Мура 49
Мушицки, Лукијан 87
Мушка школа (Мостар) 98

Надеждин, Николај И. 87
Накић, Марија 26
Наполеон I Бонапарта 86
Наполеон III Бонапарта 95
Народна скупштина (Крагујевац) 58–59
Народни музеј (Чачак) 119
Невесиње 98
Нежидер 36
Незировић, Мухамед 27
Некролог (Раде Михаљчић) 120
Немачка 32, 38, 52, 67, 72–73, 79, 81–82, 88, 

101–109
Немачко царство 75
Немачко-југословенски односи 101–109 
Немачко-српски односи 101–109
Немци 37, 39, 42–43, 54, 60, 63, 66, 102, 108
Неселрод, Карл 88
Никеја 118
Никинци 49
Никитин, Сергеј А. 87–88, 95
Никоје (златар) 24, 26
Никола Петровић (принц) 94
Новак (топџија) 46
Новаковић, Стојан 121–122
Нови Зеланд 74
Нови Пазар 98
Нови Сад 31, 45, 78, 91, 96, 114
Ново Брдо 23
Нојрат, Константин фон 109
Нојхаузен, Франц 105
Норвешка 72, 75, 79

Одељење рукописа и ретких књига (Санкт 
Пе тер бург) 90

Одеса 96
Одески универзитет 97
Одеско друштво за историју и старине 96
Октавијан, Гај (Август) 10–14
Оломуц 31, 57
Оломуцка тврђава 57
Опште словенске новине → видети: Allge meine 

Slawische Zeitung
Осијек 79, 91
Осијечка тврђава 55
Осипова, Елена А. 87
Острогорски, Георгије 118
Офн, Карен 72
Охридска архиепископија 118

Павле Бућа 22–23
Павле Карађорђевић 105, 108–109
Павле Тома 26
Павле Трипов 27
Павловић, Мица 80–81
Павловић, Теодор 60
Палацки, Франтишек 33, 67
Пан 11
Панславизам 36, 85, 87
Панчево 48, 60, 65, 79
Париз 72–73, 79–80, 86, 114
Парћани 9–11, 18
Пашић, Никола 90
Пељешац 26
Перковић, Марија 73
Перлез 45, 48
Персијани, Александар И. 97
Петар (Павле Јовановић) 87
Петар (руски цар) 91
Петар II Петровић Његош 49
Петар Бућа 27
Петар Велики (руски цар) 85
Петковић,Жарко 9, 19, 126
Петковић, Константин 91, 95, 98
Петрановић, Божидар 95–96
Петроварадин 46, 49, 54
Петроварадинска генерална команда 54
Петроварадинска регимента 45, 51
Петроварадинска тврђава 57
Петроварадински гарнизон 61
Петровић, Даринка 94–95
Петровић, Јелена 73 
Петровска народна скупштина 35, 59
Петроградски словенски комитет 89
Пећка патријаршија 98
Пешта 42, 47, 55, 60, 82, 91
Пештанске новине 47
Пима (палата, Котор) 23
Пипин, Александар Н. 96
Пирх, Ото фон 87
Писма патријарха Рајачића 35
Пицинег де Склепо 21
Пишчев дневник 1876–1877. (Достојевски) 90
Платон Атанацковић 61
Плиније, Гај 9, 15–17
Плутарх 13
Погодин, Александар Љ. 92, 96, 99
Погодин, Михаил П. 85–90, 95
Подгорица 113
Пожун 36
Познањ 82
Полит Десанчић, Михаило 96, 99
Пољаци 34, 54
Пољска 82, 104
Помпеј, Гнеј 10, 16–17
Попов, Нил 97
Попов, Чедомир 67
Поповић, Ђорђе 91
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Поповић, Иринеј 98
Порта 94
Потстдам 101
Православна црква (Шибеник) 91
Праг 32–34, 63, 68, 104, 111
Први светски рат 71, 73–74, 101
Превод (са грчког) 114–117
Прелог, Милан 33–34
Претхришћанство 10
Призрен 98
Пријма, Иван Ф. 90
Приштина 98
Проперције 15
Просвета / Школство 92, 98

Виша женска школа (Београд) 77
Руско Министарство просвете 98
Помоћ школама (Призрен, Н. Пазар, Мо-

стар, Гуње) 98
Раденичка школа 79
Руска просветна делатност у Србији 97–98
Славистичка школа, Санкт Петербург 90
Учитељска школа, Сомбор 96
Црквено-школска општина, Призрен 98
Школе у Србији 97
Школовање – Западна Европа 97
Школовање – Русија 87
Школски фонд 60

Пруска 80, 102
Птолемеј II Филаделф 12
Птолемеј XII 11
Пуцић, Медо 122
Пушкин, Александар 97
Пушкинов дом (институт) 90–92

Радецки, Јозеф 38, 44, 51
Радогост Дудић 24, 26–27
Радонић, Јован 61
Рајан, Л. 74
Рајевски, Михаило Ф. 86, 90–91, 95–96
Рајнска област 104, 106
Рајт Севал, Меј 74
Рајхштат 95
Ракићевић, Тихон 111
Рат
 Кримски рат 85, 87
 Срби и Мађари 45–51, 60, 63
Рашка област 57
Ређеп, Јелка 121
Религија

Епископ Иринеј Буловић 114–117
Свето писмо 116
Студенички типик (Свети Сава) 111–113

Република Српска 120, 122–123
Ријека 49, 91
Рим 74, 97
Римокатоличка жупа Новог Брда 23
Римокатоличка црква 95, 98–99
Римски Шанчеви 46–48

Ристић, Јован 97
Рјазањ 101
Рудински, Димитрије 97
Рукописи 90
Румуни 37, 39, 47, 54, 60, 66
Румунија 104–105
Румунско-банатска регимента 48
Руп, Лејла Ј. 72–73, 75–77
Рус (лист) 93
Руси 52, 96
Русија 32, 67, 72, 85–92, 94–99, 103
Русија и Запад (Тјутчев) 88
Русија и Немачка (Тјутчев) 88
Русини 33, 39
Руска беседа (лист) 92, 96
Руска империја 97
Руска национална библиотека 90
Руска православна црква 87–88, 98
Руски словенофили 85–99
Руско царство 75
Руско-српске књижевне везе 96
Руско-турски рат (1828/29) 86

Сава 78, 97
Савез жена Аустрије 75
Самарин, Јуриј Ф. 86, 89
Самостан Свете Кларе (Котор) 22, 25
Самостан Светог Фрање 24
Санкпетербуршки универзитет 90
Санкт Петербург (Петроград) 87, 89–90, 92, 

96, 99, 115
Сарајево 90
Света Тројица 114–117
Свети Марко Ефески Евгеник 114–117
Свети Сава 111–113, 118
Свети синод Руске цркве 98
Свето писмо 116
Светски центар за женске архиве (САД) 74
Свештенство 50–51
Северна Европа 72, 77
Сенткираљи, Мор 47
Сентомаш → видети: Србобран
Сер (Грчка) 118
Серапион (лагидски управник Кипра) 13
Сервије, Mаур Хонорат 18
Сестре Српкиње (А. Столић) 82
Силен 11
Сириг 46, 48
Сирија (римска провинција) 14
Сисак 91, 120
Сједињене Америчке Државе 71, 73–74, 76
Скадар 22, 98
Склавонија (провинција) 21–22, 24
Славјански стол 97–98
Славонија 38, 66
Славонска Пожега 48
Сланкамен 49
Словаци 33, 39, 46, 60, 86
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Словени 31–38, 42–43, 52, 54, 56–59, 63, 65–
68, 86, 88, 90, 92–98

Словенофили 85–99
Словенска федерација 88, 90–91, 94
Словенска филологија 90
Словенски вестник 92
Slovenski Jug (лист, Загреб) 33, 49
Словенски конгрес (Праг) 32–34
Словенски конгрес 95–97
Словенски савез 88
Словенско добротворно друштво 92
Словенци 35, 95
Сократ са Родоса (филозоф), 11
Соловјев, Лав 97
Солун 114
Сомбор 79, 96
Сорбона (универзитет) 80
Софија 79–80, 101
Срби 36, 39–44, 45–52, 57, 58, 60, 68, 85, 91, 

93, 96
Мађарска политика 32
Периодика 31–69
Привилегије 57
Рат с Мађарима 45–48, 63
Словенски конгрес (Праг) 32–34
Срби и Мађари 31, 36–43, 45–52
Срби и Немци 101–109
Срби и Руси 85–99
Срби и Хрвати – односи 36, 43–44
Српска војска 45–49
Српска православна црква 50–51, 115
Српски народни покрет (1848/49) 31–33, 

35–49, 61, 68
Српско-мађарски односи 35–43
Хабзбуршка монархија 31, 51–52, 54–55, 

67–68, 74–75
Србија 26–27, 40, 55–56, 59, 79, 81–83, 85, 

87–88, 90–95, 97–99, 102, 108
Србија и Византија (Б. Ферјанчић) 118–119
Србљима послание из Москве 89
Србобран (Сентомаш) 45–48, 55–56, 64
Србске новине (Београд) 32, 44, 50, 58, 62–64
Средња Европа 37, 42, 75, 103
Средња Јурковица (Козара) 120
Средњовековна Србија 26, 119–120, 122
Средоземље 105
Срезњевски, Измаил И. 87, 95, 97
Срем 53, 57, 62–63, 95
Сремска Митровица 48
Сремски Карловци 34, 38–39, 45, 48, 51, 54, 

56–57, 60–62, 64–65, 91
Срећковић, Агица 80–81
Срећковић, Панта 90
Српска академија наука и уметности 85, 101, 

118–119, 122, 125–126
Српски народни женски савез 71, 75, 77–78, 

81–83
Српско учено друштво 96–97

Српско-далматински магазин 95
Српско-мађарски рат 31, 45–48
Српско-немачки односи 101–109
СССР 103, 105
Стаматовић, Павле 34
Станков, Љиљана 83
Станковић, Јован 50
Стара Кањижа 82
Стара Србија 90, 98
Стари Бечеј 82
Стари српски архив 122
Старча (В. Бечкерек) 65
Статут града Котора 26
Стентон, Елизабет 74
Стентон, Теодор 72
Стефан 24
Стефан Душан 118, 122
Стефан Лазаревић 97
Стефан Милутин (српски краљ) 27
Стефан Немања 118
Стефан Првовенчани 97
Стјепчевић, Иво 22–23, 25
Стојадиновић, Милан 104–106, 109
Стојаковић, Гордана 78
Стојаковић, Ђорђе 34
Стојановић, Д. 88
Стојановић, Љуба 122
Стокхолм 74, 83
Столић,Ана 71, 73–74, 77–78, 82–83, 126
Стон 26
Страник (часопис) 93
Стратимировић, Стеван 46, 60–61, 63–65
Студенички типик (Свети Сава) 111–113 
Суботић, Гојко 22
Суботић, Јован 34, 91, 96
Суботић, Савка 78, 83
Судетска криза 105–107
Судетска област 104
Сула, Гнеј Корнелије 16 17
Сурдучки, Стеван 45
Сутнер, Берта фон 78

Танасић, Срето 86
Танеска, Љиљана 79
Тарс (град, Мала Азија) 13
Татари 22, 40
Тевтонци (племе) 19 
Тејлор, А. Ј. П. 67
Тејлор, Верта 72, 75
Текелијанум 60
Телескоп 87
Темишвар 82, 87
Темишварска тврђава 57
Теодоровић, Јасмина 111
Теолошки погледи 115
Теофил (игуман) 111
Теребелски, Хајнрих (Jindřich Terebelský) 31
Терзић,Славенко 85, 99, 126
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Тесалија 118
Тестаменти Которана 24
Тим, Јожеф 60
Тимотијевић, Милош 119
Тиса 45
Тител 49, 64
Титов, Владимир 87
Тјутчев, Фјодор И. 86, 88
Ткалац, Имбро Игнатијевић 90
Тома Бисилијев Которанин 22
Тома Павла Тома 26
Томашевац 57, 64
Томашевачки логор 65
Торонто 74
Тракија 35
Требиње 98
Трећи рајх 101, 103–109
Трипо Бућа 21–27
Троједна краљевина 63, 94
Тројни пакт 108
Трст 90
Турија 45–46
Турска 55, 58, 85–86, 90, 95, 97
Турски устав 59
Турско царство 41
Турци 38, 52, 72, 89, 95, 118
Тусен, Рудолф 105, 107
Тутракан 101

Ћирковић, Сима 122–123
Ћук, Ружа 27

Угарска 21, 32–37, 39, 42–43, 49, 52–54, 56–57, 
60, 66, 68, 75, 79–80

Угарска депутација 42
Угарски сабор 37–38, 42, 51
Удружења → видети: Друштва
Уједињена омладина српска 82
Улица Свете Агате 23
Улцињ 98
Универзитет у Бањој Луци 120–121
Универзитет у Београду 81, 83, 101, 120–121
Ункјар-Искелески уговор (1833) 86
Урбан V (папа) 25
Учитељска школа (Сомбор) 96

Фабер ди Фор, Мориц фон 105–106
Фабијанић, Донато 21
Фадејев (генерал) 86
Фарлати, Данијеле 22, 25
Фасеоло (бискуп) 28
Фејић, Ненад 25
Фекетић 46
Фелдвар 50
Феминистички покрет 71–84
Фераро-флорентински сабор (1438–1439) 115
Фердинанд (аустријски цар) 53
Ферјанчић, Божидар 118–119

Филозофски факултет (Београд) 118, 123
Филологија 90
Финска 75
Фихте, Јохан Готлиг 86
Флоровски, Георгије В. 86
Фонд Аксакових 90
Форишковић, Александар 34
Франкфуртски парламент 67
Французи 72, 95
Француска 32, 52, 65, 72, 79, 86, 95, 103–108
Фрањевци 21–29
Фрејдзон, Владимир И. 91
Фрушка гора 87, 91
Футог 50

Хабзбурговци 105
Хабзбуршка монархија 31, 51–52, 54–55, 67, 

74–75, 94–95
Хаг 73, 78
Хаџић, Антоније 91, 96
Хегел, Георг Вилхелм Фридрих 86
Херакле 15–17
Хердер, Јохан Готфрид фон 86
Херен, Виктор фон 108
Херцег Нови 90
Херцеговина 40, 57, 90, 93, 95, 97–98
Хиландарски типик 111
Хитлер, Адолф 104–105, 108–109
Холандија 72, 80
Хомјаков, Алексеј 86, 88–90
Храбовски, Јанош (генерал) 35, 39, 44–46, 49, 

51, 57, 61
Храм Успења Богородице (Шибеник) 91
Хрвати 33, 35–44, 47, 49, 55, 60, 68, 91, 95
Хрватска 35, 38, 55, 66, 94
Хрватска граница 48
Хрватски сабор 43, 95
Хришћанство 22, 25, 28, 36, 50, 57, 61, 88, 90, 

94–95, 115
Хртковци 49
Хусарска регимента 39

Царевинско веће (Беч) 32, 37, 43, 66
Цариград (Константинопољ) 38, 87–88, 90, 

98–99, 112
Цветковић, Косара 77–78
Цезар, Гај Јулије (божански Јулије) 10, 14–19
Цетиње 90
Цеткин, Клара 73
Цимбаев, Николај И. 86
Цимерман, Сузан 74
Цимерн, Алис 74
Цирих 80
Цицерон, Марко Тулије 9, 15–17, 19
Црква Госпе од здравља 23
Црква Свете Ане (Котор) 23
Црква Свете Марије Колеђате (Котор) 23
Црква Светог Ђорђа (Призрен) 98
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Црква Светог Луке (Котор) 23
Црква Светог Николе (Котор) 21, 27
Црква Светог Николе (Котор) 22–28
Црква Светог Николе (Улцињ) 98
Црква Светог Фрање (Гурдићи) 22
Црквено-школска општина Гусиње 98
Црквено-школска општина Нови Пазар 98
Црквено-школска општина Призрен 98
Црна Гора 40, 43, 49, 91, 93–95, 98
Црна рука (организација) 102
Црни плат (Котор) 26
Црно море 32
Црногорци 49, 94

Чампан Кет, Кери 73, 76, 80
Челиковић, Борисав 118
Черевић 48
Черкаски (кнегиња) 98
Чеси 34, 54, 95
Чехословачка 103–106
Чешка 79, 67
Чешко-моравски протекторат 107
Чикаго 74
Чуркина, Искра В. 91, 95

Џиво Бућа 22–24, 27
Џомић, Велибор 113

Шајкашки батаљон 45, 48
Шведска 72, 75, 79
Швимер, Розика 74, 80
Шекспир, Виљем 13
Шелинг, Фридрих фон 86
Шенебек, Карл Аугуст фон 105
Шибеник 91
Шидак, Јарослав 68 
Ширмахер, Кете 71, 74, 79–83
Школство → видети: Просвета
Шлем и шајкача (Д. Денда) 101–109
Шопрон 36
Шпанија 72, 77
Штајндорф, Лудвиг 121
Штросмајер, Јосип Јурај 91
Шумадија 49
Шупљикац, Стеван 49, 57, 64
Шурањ (Котор) 22

Регистар сачинио
Владимир М. Николић
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