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П р о ф.  д р  Ј Е  Л Е  Н А  Б О Ж И Ћ
ЈНУ Ин сти тут за за шти ту и еко ло ги ју Ре пу бли ке Срп ске
Ви дов дан ска 43, Ба ња Лу ка, Ре пу бли ка Срп ска 
Бо сна и Хер це го ви на
Е-адре са: jbo zic2013@gmail.net

КУЛ ТУР НО-ИСТО РИЈ СКО НА СЉЕ ЂЕ  
СА РА ЈЕВ СКЕ ПО РО ДИ ЦЕ ЈЕФ ТА НО ВИЋ

СА ЖЕ ТАК: Пред мет ис тра жи ва ња пре зен то ва них у овом ра ду је до при-
нос по ро ди це Јеф та но вић кул тур но-исто риј ском раз во ју Са ра је ва. С ве ли ким 
ма те ри јал ним бо гат ством, дру штве ним угле дом и ути ца јем, чла но ви ове по-
ро ди це за у зи ма ли су ис так ну те дру штве не по ло жа је у тур ско, ау стро у гар ско 
и до ба Кра ље ви не СХС / Ју го сла ви је, оства ру ју ћи сна жан ути цај на на ци о нал-
но-по ли тич ке ин те гра циј ске про це се сво га вре ме на у Са ра је ву и Бо сни и Хер-
це го ви ни. Ис тра жи ва ње спро ве де но ме то до ло ги јом исто риј ских на у ка, ба зи-
ра но на ар хив ској гра ђи, по себ но оно вре ме ној днев ној и пе ри о дич ној штам пи, 
као и пу бли ко ва ним дје ли ма, омо гу ћи ло је са гле да ва ње и ва ло ри за ци ју мје ста 
и уло ге нај и стак ну ти јих чла но ва по ро ди це Јеф та но вић у кул тур ном пам ће њу 
Са ра је ва и Бо сне и Хер це го ви не.

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: по ро ди ца Јеф та но вић, Са ра је во, Ср би, кул ту ра, исто-
ри ја, на сље ђе

Ме ђу пр вим бо га тим, углед ним и ути цај ним срп ским тр го вач ким и 
по сјед нич ким по ро ди ца ма, ко је су у кул тур но-исто риј ском на сље ђу Са ра-
је ва оста ви ле не из бри си ве тра го ве, на ла зи се по ро ди ца Јеф та но вић, чи ји се 
ро до на чел ник Ха џи Пе тар ов дје на се лио у дру гој по ло ви ни XVI II ви је ка. И 
у те шким со ци јал ним и еко ном ским при ли ка ма тур ског до ба, чла но ви по-
ро ди це Јеф та но вић сте кли су ве ли ко бо гат ство и ви сок дру штве ни ста тус, 
за хва љу ју ћи спо соб но сти за раз ли чи те об ли ке ис пла ти вог по сло ва ња и по-
ро дич ним ве за ма са углед ним и имућ ним са ра јев ским по ро ди ца ма. 

У но вим дру штве ним и по ли тич ким усло ви ма на ста лим на кон ау стро-
у гар ске оку па ци је Бо сне и Хер це го ви не 1878. го ди не, по ро дич ни по сло ви су 
про ши ре ни и ка пи тал зна чај но уве ћан, што је свој ви дљив из раз има ло и у 
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из град њи европ ског Са ра је ва. Из ра зит је био и кул тур ни и дру штве но-по ли-
тич ки ути цај и углед по ро ди це Јеф та но вић. Ма ној ло и ње го ви си но ви Дими-
три је и Гли го ри је по себ но су би ли зна чај ни као по кре та чи и но си о ци на цио-
нал но-по ли тич ких ин те гра циј ских про це са Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни. И 
њи хо ви на сљед ни ци Ду шан, Алек сан дар и Здрав ко Јеф та но вић оста ви ли су 
ви дљив траг у кул тур но-исто риј ском на сље ђу у пе ри о ду ау стро у гар ске упра-
ве и Кра ље ви не СХС / Ју го сла ви је.

ХА ЏИ ПЕ ТАР ЈЕФ ТА НО ВИЋ 
(1750–1830)

По ро ди ца Јеф та но вић по ри је клом је из до ли не ри је ке Пи ве. Сре ди ном 
XVI II ви је ка до се ља ва ју се у Ту злу, ода кле се Пе тар Јеф та но вић, ро до на чел-
ник ове углед не са ра јев ске тр го вач ке по ро ди це, са су пру гом Јо ван ком (1758–
1815)1 пре се лио у Са ра је во2, гдје им је 1791. го ди не ро ђен син Ма ној ло, је дан 
од нај ве ћих са ра јев ских тр го ва ца и ње гов нај у глед ни ји и нај у ти цај ни ји гра-
ђа нин у XIX ви је ку. У пе ри о ду ка да још ни је сте као бо гат ство и име так 
хо до ча стио је у Све ту зе мљу,3 о че му свје до чи и нат пис на спо ме ни ку по ро-
дич не гроб ни це „По кло ник Пе тар”. 4 У гра ду је био по знат и као „Ха џи 
Пе тар Ту зло”. 

МА НОЈ ЛО ЈЕФ ТА НО ВИЋ 
(1791–1878)

Ма ној ло Јеф та но вић био је нај у глед ни ји са ра јев ски ве ле тр го вац у ври је-
ме ка да је град ска тр го ви на до ми нант но би ла у ру ка ма Ср ба и Је вре ја.5 Отац 
Пе тар на у чио га је чи та њу и пи са њу и упу тио у тр го вач ке по сло ве. По ред 
на сли је ђе ног има ња, сте као је и сâм за оно вре ме ве ли ко бо гат ство. Оже нио 
се пр ви пут Да шом, кћер ком ха џи Ко је Сте фа но ви ћа, а дру га му је су пру га 
би ла Ан ђе ли ја рођ. Ср шкић (1805–1860). Имао је три си на – Пе ру (?–1855), 
Ди ми три ја (1826–1890) и Гли го ри ја (1841–1927), те дви је кће ри – Ма ру, ко ја 
се уда ла за Јо ву Де спи ћа, у чу ве ну и бо га ту са ра јев ску тр го вач ку по ро ди цу, 
и Јел ку, уда ту за бо га тог са ра јев ског тр гов ца Ри сту Ха џи Ри сти ћа, ко ји је са 
сво јим бра том имао тр го ви не у Бе чу.6

1 По да так с над гроб ног спо ме ни ка (Гро бље „Ба ре”, Са ра је во, по ље П 12, ред 12, бр. 27).
2 Вла ди слав Ска рић, „Са ра је во и ње го ва око ли на од нај ста ри јих вре ме на до ау стро у гар-

ске оку па ци је”, Иза бра на дје ла I, „Ве се лин Ма сле ша”, Са ра је во 1985, 161.
3 Но ви Тре бе вић: ве ли ки срп ски илу стро ва ни ка лен дар у Бо сни и Хер це го ви ни за го дину 

про сту 1893, Са ра је во, 2 (1893), 115 (да ље: Но ви Тре бе вић).
4 По да так с над гроб ног спо ме ни ка (Гро бље „Ба ре”, Са ра је во, по ље П 12, ред 12, бр. 27).
5 „†Ди ми три је Јеф та но вић (Чи ту ља)”, Бо сан ска ви ла 8 (1890), 113; По ред ње га, ме ђу 

нај ја чим тр го вач ким по ро ди ца ма би ли су и Ха џи Ри сти ни си но ви, си но ви Ни ко ле Де спи ћа, 
Ри сто Триф ко вић, Алек са Је лић и др. (В. Ска рић, н. д., 229).

6 М. Ђ. Ми ли ће вић, По ме ник зна ме ни тих љу ди у срп ском на ро ду, Бе о град 1888, 775; 
Ха џи Ри стић био је са ра јев ски тр го вац и члан школ ског од бо ра иза бра ног фе бру а ра 1869. 
го ди не, али је, ус про ти вив ши се Са фет-па ши, мо рао на пу сти ти Са ра је во. Пре се лио се у Беч, 
гдје је отво рио тр го ви ну. Ја вор 47 (1886) у: To dor Kru še vac, „Srp ska re al ka – gim na zi ja u Sa ra-
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Ма ној ло је са мо стал но по чео по сло ва ти 1815. го ди не, ка да је вје ро ват но 
и ку пио хан „на Ва ро ши”. У овом ста ром ди је лу Са ра је ва углав ном су ста-
но ва ли и по сло ва ли Ср би. Хан је са гра ђен на кон ве ли ког по жа ра 1697. го-
ди не7, од твр дог ма те ри ја ла, са смје штај ним ка па ци те том од 150 го сти ју и 
40 ко ња.8 Пре ма исто риј ским из во ри ма, Ма ној ло је 1852. го ди не си гур но био 
вла сник овог ха на,9 а на кон ње го ве смр ти, хан су на сли је ди ли си но ви Ди-
ми три је и Гли го ри је.

Ма ној ло је тр го вао ов ца ма, ву ном и ко жом. Кр зно ли си це ку по вао је у 
Бо сни, а оста лих жи во ти ња у Ср би ји, Оси је ку, Пе шти, Бе чу, Ита ли ји, а наро-
чи то у Лај пци гу. Ко же је про да вао у Пе шти и Бе чу.10 „У она вре ме на кад се 
ко ли ма пу то ва ло до Ву ко ва ра, а он да тек ла ђом до Бе ча, кад се у дру гим 
ко ли ма мо ра ла во зи ти хра на за че тр на ест да на, кад су пу те ви би ли у ужа сном 
ста њу, а лич на и имо вин ска си гур ност ис под ну ле, зна чи ло је ово тр го ва ње 
ве ли ку од ва жност”.11 У Са ра је ву је та да ћур чиј ски еснаф био нај зна чај ни ји,12 
са пре ко 40 за нат ских рад њи и тр го ви на, углав ном у вла сни штву Ср ба. Го-
то ви про из во ди из во зи ли су се тр го вач ким ка ра ва ни ма у Ца ри град и дру гдје 
у Тур ску, уз го ди шњи про мет од чак 300.000 ду ка та.13 Не ко ли ко тр го вач ких 
рад њи Ма ној ло је имао и у Та шли ха ну.14 У ње го вом вла сни штву је, пре ма 
пре ма „На цр ти ма” и „Пре гле ду вла сни ка” инж. Чер ни ја15 из 1889–1890. годи-
не, на ју жној стра ни спра та Та шли ха на био ду ћан бр. 145, по вр ши не 19,07 м2, 
а у су вла сни штву ду ћа ни бр. 143 са Адол фом Клај ном (20,29 м2) и бр. 146 са 
по ро ди цом Фа дил-па ше (вје ро ват но Фа дил па ши ћи), по вр ши не 24,02 м2. 

je vu”, Gla snik ar hi va i druš ta va ar hiv skih rad ni ka Bo sne i Her ce go vi ne 3 (1963), 115; да ље: T. Kru-
še vac, „Srp ska re al ka – gim na zi ja u Sa ra je vu”. На ла зи мо га у спи ску до бро вољ них при ло га о 
Све то сав ској бе сје ди у Брч ком 1890, са нај ве ћи им при ло гом од 20 фор. „Ис каз”, Са ра јев ски 
лист 32 (19. март 1890), 3; Ри стов брат, Ко ста Ха џи Ри стић (1845–1870) ба вио се исто риј ско-
-ет но граф ским ис тра жи ва њи ма. У Да ни ци и Ма ти ци об ја вљи вао је члан ке из бо сан ске про-
шло сти, на род не пје сме и при по ви јет ке, пу то пи се и ље то пис Бо сан ски до га ђај ник. Срп ско уче-
но дру штво у Бе о гра ду пост хум но је 1873. го ди не из да ло Срп ске на род не пе сме, при ку пље не 
по Бо сни. Збир ка Ко сте Х. Ри сти ћа (М. Ђ. Ми ли ће вић, н. д., 774–775).

7 Принц Еу ген Са вој ски (1663–1736) у Ау стриј ско-тур ском ра ту кра јем 1697. го ди не 
опљач као је и го то во до те ме ља спа лио град, ко ји се од то га спо ро и те шко опо ра вљао. 

8 Ham di ja Kre še vlja ko vić, Ha no vi i ka ra van sa ra ji u Bo sni i Her ce go vi ni, Na uč no druš tvo 
NR Bo sne i Her ce go vi ne, Sa ra je vo 1957, 81, 87–88. 

9 Kl. Bo žić, Sli ke iz Bo sne, Vi e nac 26 (17. srpnjа 1869), 456; Ali ja Bej tić, Uli ce i tr go vi Sa
ra je va, Mu zej gra da Sa ra je va, Sa ra je vo 1973, 87–88; Но ви Тре бе вић 2 (1893), 115–119.

10 Дим. Гли го рић, „Ка ко је Ма ној ло Јеф та но вић те као”, Бо сан ска ви ла 10 (1895), 154.
11 Да ни ло Ди мо вић, „Из мо јих успо ме на”, Прав да, 2360–2863 (8–11. апри ла 1939), 2.
12 Ули це на Ба шчар ши ји у ко ји ма су би ли ови ду ћа ни и да нас но се на зи ве Ве ли ки и 

Ма ли Ћур чи лук.
13 В. Ска рић, н. д., 229.
14 Та шли хан је са гра ђен из ме ђу 1540. и 1543. го ди не уз Га зи Ху срев бе гов бе зи стан као 

ка ра ван-са рај, али је углав ном слу жио за тр го ви ну. Ди је ле ћи суд би ну Чар ши је, хан је у 
ви ше на вра та го рио, а на кон по жа ра 1831. го ди не је про ши рен. У ве ли ком по жа ру 1879. го-
ди не то ли ко је стра дао да ви ше ни је по пра вљан, а ње го ви су оста ци кон зер ви ра ни (Ham di-
ja Kre še vlja ko vić, „Na ši be zi ste ni”, Na še sta ri ne, Sa ra je vo 1954, 237; H. Kre še vlja ko vić, Ha no vi 
i ka ra van sa ra ji u Bo sni i Her ce go vi ni, 84).

15 Jo sef Czerny (1850–1919) био је од 1884. го ди не град ски мјер ник у Са ра је ву („Из са-
ра јев ског град ског ви је ћа”, Са ра јев ски лист 107, 20. сеп тем бра 1884, 3); а од 1910. го ди не je 
у Би роу за згра дар ство Зе маљ ске вла де za БиХ. Бо шњак, Ка лен дар за про сту 1910. го ди ну, 
Зе маљ ска штам па ри ја, Са ра је во 1910, 6.
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Ду ћан бр. 144, по вр ши не 19,22 м2, на ве ден је као су вла сни штво Мен те Уз ћу-
пли је и „М. Јеф та но вић Дим.”, од но сно ње го вог си на Ди ми три ја.16 По себ но 
до бру по слов ну са рад њу Јеф та но ви ћи су има ли са са ра јев ским Је вре ји ма, 
Ха џи Ри сти ћи ма и дру гим Ср би ма, ко ји су та ко ђе има ли сво је ко ми си о не 
рад ње у Бе чу.17

Си но ве је ра но увео у тр го вач ке по сло ве. У пр вој по ло ви ни 1848. го ди не 
нај ста ри јег си на Пе тра – Пе ру по слао је у Беч, гдје му је отво рио ко ми си о ну 
рад њу.18 На кон што је ок то бра 1855. Пе ро умро,19 тр го ви ном су на ста ви ли 
да се ба ве си но ви Ди ми три је и Гли го ри је, ко ји ће као ве ле тр го вац и по сјед-
ник по ста ти нај бо га ти ји Ср би сво га вре ме на у Бо сни и Хер це го ви ни.

Ње го ви ве о ма до бри од но си са тур ским вла сти ма омо гу ћи ли су му 
обо стра но успје шно по сло ва ње, ис так нут дру штве ни по ло жај као ко џо ба ше 
– иза бра ног пред став ни ка у за шти ти пра ва пра во слав ног на ро да.20 За ак тив-
но дје ло ва ње у свој ству чла на Ви ла јет ског са бо ра (Ида ре меџ лис), сул тан 
Аб ду л А зиз га је 1867. го ди не од ли ко вао Ор де ном ре да Ме џи ди је пе тог сте-
пе на.21 Исто ри чар То дор Кру ше вац то об ја шња ва ти ме да су са ра јев ски ве-
ле тр гов ци „у ко рум пи ра ним тур ским чи нов ни ци ма на шли осло нац за бр же 
бо га ће ње и аку му ли са ње ка пи та ла”.22 Алек сан дар Ф. Гиљ фер динг, ру ски 
исто ри чар, сла ви ста и пр ви кон зул у но во о тво ре ном ру ском кон зу ла ту у 
Са ра је ву (1857–1858),23 у свом пу то пи су из 1857. го ди не на во ди да су пра во-
слав ни тр гов ци ство ри ли „тр го вач ку ка сту ко ју по кре ће са мо лич ни и ка-
стин ски его и зам”. Они су, по ње му, уз ри јет ке из у зет ке, „ћиф те и сит ни ча ри”, 
ко ји су дио сво га ка пи та ла пла си ра ли да ју ћи но вац на за јам „по три про цен-
та мје сеч но си гур ним и по у зда ним ду жни ци ма, а по шест или осам про це-
на та не по у зда ној кли јен те ли”.24 Иа ко „је ди ни слој ко ји би био у ста њу да се 

16 Ve ra Šti mac, Sa mi ja Sa rić, „Ga zi Hu srev-be gov be zi stan i Taš li han u Sa ra je vu, 1889–1890”, 
Ana li Ga zi Hu srevbe go ve bi bli o te ke, XXI–X XII, Sa ra je vo 2003, 95–118.

17 Исто, 230.
18 По сло во ђа је био Та но Ра до вић из Са ра је ва (В. Ска рић, н. д., 225).
19 В. Ска рић, н. д., 230.
20 Ко џа ба ша (тур. ko ca başı) – пр вак, стар је ши на (Ab du lah Ška ljić, Tur ci zmi u srp sko hr vat

skom je zi ku, 5. iz da nje, „Svje tlost”, Sa ra je vo 1985, 411); На кон што је фер ма ном сул та на Аб дул 
Ази за 13. ма ја 1865. го ди не уки нут Хер це го вач ки еја лет и фор ми ран је дин ствен Бо сан ски 
ви ла јет, до не сен је Ви ла јет ски устав и ре ор га ни зо ва на упра ва. Ви ла је том је упра вљао вали-
ја, ко ји је ујед но био и пред сјед ник Ви ла јет ске скуп шти не (Ида ре меџ лис) с над ле жно сти ма 
у гра ђан ским, фи нан сиј ским и спољ ним по сло ви ма, те у по љо при вре ди и јав ним ра до ви ма 
(В. Ска рић, н. д., 249).

21 „Вуч ко ви ћу се у ње го вој тур ко фил ској и кон зер ва тив ној по ли ти ци по др жа ва ња 
оп стан ка Тур ског цар ства и је дин стве не Бо сне и Хер це го ви не у пот пу но сти при дру жио са-
ра јев ски ко џо ба ша Ма ној ло Јеф та но вић [...] Ваљ да је цар ову че сти ту го спо ду укра сио ре дом, 
што су се за у зи ма ли за на род!” („Iz Sa ra je va pi šu ’Na pred ku’”, Na rod ne no vi ne 15, 18. siječnjа 
1867, 3). Ор ден Ме џи ди је, ко је га је уста но вио сул тан Аб дул-ме џид, имао је че ти ри злат на и 
пе ти сре бр ни сте пен. Oрден III сте пе на је од сул та на Аб дул Ха ми да 1896. го ди не до био и 
Ни ко ла Т. Ка ши ко вић (1861–1927), уред ник Бо сан ске ви ле од 1887. го ди не, а од 1889. до забра-
не ра да 1914. и вла сник, ко ји се на на слов ној стра ни ци ли ста пот пи си вао са „Ви тез ор де на 
Ме џи ди је тре ћег сте пе на”.

22 T. Kru še vac, „Srp ska re al ka – gim na zi ja u Sa ra je vu”, 103.
23 В. Ска рић, н. д., 244.
24 Пре ма са вре ме ним ис тра жи ва њи ма ба зи ра ним на из вор ној ар хив ској гра ђи, Јеф та-

но вић је са мо вољ но од ре ђи вао ка мат не стопe, ко је су би ле мно го ни же у од но су на ове 
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бри не о оп штем до бру, о дру штве ном на прет ку и о про свје ћи ва њу на ро да у 
Бо сни – сто ји на стра ни за во је ва ча и по ма же му свим си ла ма у пљач ка њу 
си ро ма шних, на па ће них и за стра ше них се ља ка. На сва ком ко ра ку, и у сит-
ним ак ци ја ма и у круп ним по те зи ма, ова ка ста са мо у вје ре но ис ти че сво је 
од врат но и по хлеп но тур ко фил ство. Ето до че га до во ди пси хо ло ги ја ка сте 
и те жња за про фи том”.25 За Ма ној ла Јеф та но ви ћа је за пи сао да је „нај бо га-
ти ји са ра јев ски ка пи та ли ста, бо сан ски Рот шилд, ар би тер чи та вог са ра јев ског 
пра во слав ног дру штва”.26 Слич ни су би ли и ста во ви Гиљ фер дин го ве са рад-
ни це у при ку пља њу срп ске усме не тра ди ци је Ха џи Ста ке Скен де ро ве (1831–
1891),27 пре ма „не за си то сти пра во слав них тр го ва ца и све ште ни ка”, ко ји не 
бри ну о те шком по ло жа ју по тла че ног пра во слав ног на ро да.28 

Не га тив не ста во ве пре ма Ма ној лу на ла зи мо у но вин ском из вје шта ју о 
на па ду гру пе му сли ма на на пра во слав ни на род, на ју тре ње дру гог да на Вас-
кр са 1865. го ди не, где се на во ди да је „но ви ко џа-па ша Ма ној ло Јеф та но вић 
тек пред ве че по шао к ве зи ру”29 да то при ја ви и за тра жи за шти ту. И у из вје-
шта ју о на па ду не ко ли ко де се ти на му сли ма на на пра во слав не вјер ни ке на 
Вас крс 1. ма ја 1867. го ди не, кри ти ку је се Јеф та но вић „и ње му по доб ни” јер 
су у вла сти са мо фор мал но, одо бра ва ју ћи не ка да и „тур ска за кљу че ња про-
тив сво јих јед но вјер ни ках”.30 У не ким исто риј ским тек сто ви ма на во ди се да 
„оно ма ло кр шћа на ко ји су у су ду због не по зна ва ња за ко на и је зи ка, те стра-
ха ко ји има ју од Ту ра ка не зна че ни шта и то ли ко пу та би би ло бо ље да их 
немa”.31 Опи су ју ћи при јем Ма ној ла и још не ко ли ко пр ва ка Са ра јев ске пра-
во слав не цр кве не оп шти не у Меџ ли су код Ри џа-ефен ди је, ко ји им „ни је 

Гиљ фер дин го ве на во де. За до ма ће ста нов ни штво из но си ле су 2% за три мје се ца, а за стра не 
тр гов це 1% мје сеч но (Ha na You nis, „Ve le tr go vac kao kre di tor”, Pri lo zi 42, 2013, 87).

25 Алек сан дар Гиљ фер динг, Пу то ва ње по Хер це го ви ни, Бо сни и Ста рој Ср би ји, „Ве-
се лин Ма сле ша”, Са ра је во 1973, 71–73.

26 А. Гиљ фер динг, н. д., 73.
27 Ха џи Ста ка је 1858. осно ва ла Срп ску при ват ну жен ску основ ну шко лу у Са ра је ву, 

„на Ва ро ши”, ко ја је ра ди ла до кра ја тур ске упра ве. Гиљ фер динг јој је из деј ство вао зна чај-
ну фи нан сиј ску по моћ из Ру си је, из ме ђу оста лих и од ру ске ца ри це Ма ри је. Има ла је по моћ 
и тур ских вла сти. Са зна њем тур ског је зи ка сте кла је „част и по вје ре ње код ви ших осман лиј-
ских кру го ва у Са ра је ву, та ко да је ње на ри јеч ва жи ла ви ше не го ијед ног Ср би на Са рај ли је”. 
Уз до зво лу и по моћ та да шњег ва ли је Ве лу и дин-па ше отво ри ла је и ову шко лу, ко ју су од 
1862. го ди не по че ле по ха ђа ти и дје вој чи це оста лих вје ра, ме ђу ко ји ма и кће ри ва ли је То пал 
Осман-па ше, ње го вих са вјет ни ка и чи нов ни ка. За ла га њем Осман-па ше код сул та на шко ла 
је до би ја ла 600 гро ша мје сеч но, што је до ла ском Са фет-па ше по ве ћа но на 1.000 гро ша. А 
ка да је 1870. кре ну ла на по кло нич ко пу то ва ње у Све ту зе мљу, „од сјед не у ко на ци ма сво га 
уз ви ше ног при ја те ља и по што ва о ца То пал Осман-па ше. Он јој из ра ди код сул та на Ази са 
ау ди јен ци ју и пут ни тро шак 10.000 гро ша”. На кон што је 1878. го ди не шко ла пре ста ла са 
ра дом, Ста ку и ње ну мај ку код се бе је при ми ла, из др жа ва ла и са хра ни ла пле ме ни та Мис 
Ир би (Алек са Ј. По по вић, „Ха џи Ста ка Скен де ро ва, срп ска ка лу ђе ри ца и учи те љи ца”, Бо сан
ска ви ла 23–24, 1903, 393–395). 

28 Про ко пи је Чо ко ри ло, Јо а ни ки је Па му чи на, Ста ка Скен де ро ва, Ље то пи си, „Ве се лин 
Ма сле ша”, Са ра је во 1976, 231.

29 „Bo sna”, Na rod ne no vi ne 120 (26. svibnjа 1865), 3.
30 S. K., „O po ko lju sa ra jev skom”, Na rod ne no vi ne 110 (13. svibnjа 1867), 2–3.
31 Fra Paš kal Bu co njić, „Glav ni uzro ci ustan ka krš ćan skog sta nov niš tva u Her ce go vi ni (1875). 

Kra tak osvrt na na me te” (S ta li jan skog pre veo i bi lješ ka ma po pra tio An dri ja Ni kić), Cro a ti ca 
Chri sti a na pe ri o di ca 8 (1981), 81.



12

до пу стио ни сје сти”, из вје штач за кљу чу је да „то јест на чин, ка кав се при-
сто ји ма ло ду шним стра ши ви цам и не мар љив цем спрам об ће ко ри сти”.32 

Беч ки No vi Po zor у члан ку поводoм смје не ва ли је Ше риф Осман-па ше 
(1861–1869) на во ди ка ко је он прет ход но „све си ле упро био, да сба ци учи те ља 
Пе тра но ви ћа, и то ин три гом пре ко об ћи не у ко јој је на шао као ору ђе Ем. Јеф-
та но ви ћа и Гјор гју Бе са ра, а вла ди ку из под ру ке [...] ку ка ви це Јеф та но вић и 
Ба са ра би ја ху му сли е по ору ђе на ште ту и сра мо ту на ро да, јер јe Пе тра но вић 
нај спо соб ни ји учи тељ, а сте као си је не у мр лу за слу гу у на ро да са ку пљи ва њем 
на род них пје са мах, од ко јих је већ 2 књи ге из дао, а 4 има го то ву за штам пу”.33 
Исте но ви не иду и да ље, оцје њу ју ћи да је Осман-па ша „у меџ ли се по ста вљао 
он нај го ре из ро де свих вје рах [...] нај ви ше хр ђе и ку ка ви це или из да ји це”.34 
Из вје шта ва ју ћи да је за бо сан ског ва ли ју, пар сед ми ца на кон смје њи ва ња, 
по но во име но ван Осман-па ша,35 „му чи тељ [...] страх и тре пет по ште них и 
пра ве дних”36 за осмо го ди шњег вла да ња, No vi Po zor на во ди да је то ве ћи ну 
гра ђа на Са ра је ва уз не ми ри ло, али да су се не ки и об ра до ва ли, ме ђу ко ји ма 
ми тро по лит Ди о ни си је и Јеф та но вић, ко ји „од ра до сти про пла ка” и ре че 
„са да ни је ми жао умри е ти кад ви дим да се је ста ри ред по вра тио”.37 Хр ват-
ски лист Pri mo rac пре нео је чла нак из но во сад ске За ста ве да су јав ном 
чи та њу сул та но вог фер ма на о устав ним ре фор ма ма, пред ве зи ро вим ко на ком 
у Са ра је ву 29. сеп тем бра 1876. го ди не, при су ство ва ли и срп ски ђа ци, ко је је 
школ ски од бор ник Јеф та но вић „под мо раш од ву као”, али они „ни ти амин, 
ни ти еј ва ла вик ну ше, не го очи к зе мљи обо ри ше па ми сли ше: еј Јеф та но ви ћу 
још за ма ло и тво је и тур ске вла де”.38 Не сум њи во и под при ти ском јав но сти, он 
„због ста ро сти, за мо ли та да шњу вла ду, да га ри је ши те ду жно сти, што му и 
ува же – а на ње го во мје сто по ста ве си на му, по кој ног Ди ми три ју М. Јеф та-
но ви ћа, ко ји је опет, све до оку па ци је, био чла ном ве ли ког Ида ре меџ ли са”.39

Исто риј ске чи ње ни це, ме ђу тим, го во ре да је Ма ној ло Јеф та но вић ужи-
вао ве ли ки углед у срп ском на ро ду. Као члан а он да и пред сјед ник Са ра јев ске 
срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не, по ма гао је шко ле и цр кву.40 С њим на 
че лу са ра јев ски тр гов ци сре ди ном XIX ви је ка омо гу ћи ли су уре ђе ње срп ских 
шко ла и ини ци ра ли рад на од го ју дје це у срп ском пра во слав ном ду ху.41 Тако 

32 „Iz Sa ra je va pi šu Na pred ku”, Na rod ne no vi ne 150 (4. srpnjа 1865), 2.
33 „Do pi si”, No vi Po zor 402 (17. siječnjа 1869), 1597; На кон што су се, осим Јеф та но ви ћа 

и Бе са ре сви оста ли чла но ви Са ра јев ске цр кве не оп шти не то ме ус про ти ви ли, Осман-па ша 
био je при ну ђен да од то га од у ста не.

34 „Do pi si”, No vi Po zor 419 (7. ve lja če 1869), 1665.
35 Ње го во дру го по ста вље ње за вр ши ло је већ 25. ма ја исте го ди не (В. Ска рић, н. д., 262).
36 Ов дје тре ба ре ћи да је ћи ри лич ни Бу квар за основ не шко ле у ви ла је ту бо сан ском, 

штам пан у Ви ла јет ској штам па ри ји у Са ра је ву и по на ло гу бо сан ског ва ли је Ше рифа Осман-
-па ше да вао се на по клон уче ни ци ма у овом ви ла је ту, ка ко је то на уну тра шњим ко ри ца ма 
и на ве де но (Јов. Фил. Ива ни ше вић, „Срп ско пра во слав но школ ство у Бо сни и Хер це го ви ни”, 
Школ ски вје сник 11–12, 1909, 808).

37 „Do pi si”, No vi Po zor 431 (21. ve lja če 1869), 1712. 
38 „Vi e sti iz Sa ra je va”, Pri mo rac 123 (13. listopadа 1876), 3. 
39 Но ви Тре бе вић, 2 (1893), 115. 
40 To dor Kru še vac, Bo san sko her ce go vač ki li sto vi u XIX ve ku, „Ve se lin Ma sle ša”, Sa ra je vo 

1978, 37.
41 To dor Kru še vac, Sa ra je vo pod au strougar skom upra vom 1878–1918, Mu zej gra da Sa ra-

je va, Sa ra je vo 1960, 92.
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је 1849. го ди не у Ма ној ло вој ку ћи са дви је ма га зе, јед ном со би цом и ку хи њом, 
ра ди ла срп ска основ на шко ла и ста но вао учи тељ.42 Шко ла је ов дје би ла и 
1850. го ди не, ка да са учи те љем Ђор ђем Мар ге ти ћем из Лив на по чи ње рад 
по са вре ме ни јим пе да го шким стан дар ди ма.43 Ма ја исте го ди не са гра ђе на је 
школ ска згра да, ко ја је из гор је ла у по жа ру, ма ја 1851.44 По себ но је зна чај но да 
је 20. ма ја 1851. го ди не осно ван фонд од стал них до бро вољ них при ло га бо га-
тих гра ђа на за из др жа ва ње срп ских шко ла у Са ра јев ској оп шти ни,45 чи ме је 
пре ста ла оба ве за ро ди те ља да пла ћа ју учи те ља и књи ге.46 Ма ној ло Јеф та но вић 
од мах је упла тио 1.200 фор. и на ста вио упла ћи ва ти по 120 фор. го ди шње.47 
Као члан иза бра ног пр вог школ ског од бо ра (30. сеп тем бра 1851. го ди не),48 
имао је ути цај на оса вре ме ња ва ње и по бољ ша ње ква ли те та на ста ве. Та ко је, 
на ини ци ја ти ву са ра јев ских срп ских тр го ва ца, до ла ском обра зо ва них учи-
те ља из Ср би је, 1855. го ди не отво ре на Ве ћа гра ђан ска шко ла,49 ко ју је Те о фил 
Пе трано вић 1864. пре тво рио у ре ал ку,50 „по про гра му и ни воу [...] из над осно-
вог обра зо ва ња а ис под та да шњих сред њих шко ла у су сјед ним зе мља ма”.51 За 
по моћ овој шко ли цар На по ле он III од ре дио је 300 фра на ка го ди шње.52 Због 
раз ви је них тр го вач ких ве за са ино стран ством, а на ро чи то с Бе чом и Тр стом, 
тр гов ци су ути ца ли на на став ни план шко ле, ко ји је са др жа вао уче ње ње мач-
ког53 и ита ли јан ског је зи ка, као и „тр говач ке ра чу ни це”, шко ла се до 1864. 

42 Ј. Ф. Ива ни ше вић, н. д., Школ ски вје сник, 8–10 (1909), 510–511; По жар у Са ра је ву 9. 
ав гу ста 1879. уни штио је и дио ар хи ва Срп ске оп шти не, та ко да су по да ци о по че ци ма и 
раз во ју срп ских шко ла у Са ра је ву не пот пу ни („Спо ме ни ца при ли ком осве ће ња те ме ља нове 
срп ско-пра во слав не основ не му шке и жен ске као и ви ше дје во јач ке шко ле у Са ра је ву 22. сеп-
тем бра (4. ок то бра) 1897.”, Бо сан скохер це го вач ки ис точ ник 10, 1897, 396–399).

43 За пре у строј ство срп ских шко ла у скла ду с на че ли ма мо дер не пе да го ги је на ро чи то 
су би ли за слу жни Шпи ро Рај ко вић, Си мо Са мо у ко вић и Кон стан тин Пе тро вић (Исто, 397).

44 „Са рај ли је се по ве за ше из ме ђу се бе и по ди го ше но ву згра ду за 14.000 гро ша. То је 
иста згра да у ко јој се да нас на ла зи ’Про све ти на’ штам па ри ја” (М. Бо ро је вић, „Пре 400 го дина 
осно ва на је пр ва шко ла у Са ра је ву”, Вре ме, 5366, 21. де цем бра 1936, 6).

45 Ј. Ф. Ива ни ше вић, н. д., Школ ски вје сник, 11–12 (1909), 810.
46 У „Огла су” по ста вље ном у цр кви на ве де но је да ће од та да „мо ћи сва ки ро ди тељ у 

шко лу ши ља ти сво ју дје цу без да ће мо ра ти учи те љу мје се чи не пла ћа ти – не го са мо ако и 
уко ли ко му ста ње до пу шта да дра го вољ но што год на ово на ше ве ли ко и ко ри сно дје ло у 
Фонд школ ски до при не се” (Ј. Ф. Ива ни ше вић, Школ ски вје сник 8–10, 1909, 510); Вла ди слав 
Ска рић на во ди да су „у ври је ме да ска ла Си ме и Ми ће ро ди те љи да ва ли учи те љу за сва ко 
ди је те не дјељ но (мо жда мје сеч но) по грош или цван ци ку – не сје ћам се до бро – а дје ца су 
зи ми сва ко ју тро но си ла у шко лу по јед ну цје па ни цу за огрев” и до да је: „ипак са при лич ном 
си гур но шћу мо гу твр ди ти, да су учи те љи има ли ва зда стал ну пла ћу од оп ћи не, али уз оп ћин-
ску пла ћу до би ва ли су учи те љи још за сва ко ди је те од ро ди те ља мје сеч но не што у нов цу 
(мо жда по је дан грош); за си ро ма шну дје цу да ва ла је оп ћи на”. Да ље на во ди да је за год. 
1839/40. пла та да ска ла Си ме и Ми ће би ла по 720 гро ша (Влад. Ска рић, „Срп ско –прав. основна 
шко ла у Са ра је ву. Је дан при лог за ње зи ну исто ри ју”, Ис точ ник 5, 1902, 112).

47 T. Kru še vac, „Srp ska re al ka – gim na zi ja u Sa ra je vu”, 94.
48 Ј. Ф. Ива ни ше вић, н. д., Школ ски вје сник, 8–10 (1909), 810; В. Ска рић, н. д., 231.
49 „Пр ви про фе сор на њој би Алек сан дар Шу шка ло вић. Дру ги про фе сор био је Јо ван 

Ди мо вић, ко ји је по чео да пре да је и гим на зиј ске пред ме те” (М. Бо ро је вић, н. д., 6).
50 Исто; В. Ска рић, н. д., 251. 
51 Mi tar Pa pić, Škol stvo u Bo sni i Her ce go vi ni za vri je me au stro u gar ske oku pa ci je (1878–1918), 

Sa ra je vo 1972, 24.
52 М. Бо ро је вић, н. д., 6.
53 Цр кве но-школ ски од бор у Са ра је ву се 1857. го ди не обра тио у Сом бор тра же ћи учи те ља 

ње мач ког је зи ка (Во ји слав Бо ги ће вић, Пи сме ност у Бо сни и Хер це го ви ни, Са ра је во 1975, 229).



14

на зи ва ла и Тр го вач ка шко ла.54 Ар хи ман дрит Са ва Ко са но вић за тра жио је 
6. ју на 1875. од Сто ја на Но ва ко ви ћа да му ја ви „ка ко би ре ал ку пре тво рио у 
ни жу гим на зи ју и шта да се у њој пре да је”.55 Као ре ал на гим на зи ја шко ла је 
ра ди ла до ју на 1883. го ди не.56 За из др жа ва ње ове пр ве срп ске сред ње шко ле 
нај ве ће за слу ге има ле су бо га те са ра јев ске срп ске трго вач ке по ро ди це, ме ђу 
ко ји ма и Јеф та но ви ћи. У школ ски фонд Ма ној ло Јеф та но вић је 1878. го ди не 
упла тио 1.250 фор., а ње гов син Гли го ри је 1.200 фор.57

Пре ма углед ном тр гов цу и са вре ме ни ку Ха џи Мак си Де спи ћу, Ма ној ло 
је са још се дам чел ни ка Пра во слав не цр кве не оп шти не ути цао на то да Ри-
џаи-ефен ди ја до зво ли из град њу мо ну мен тал не Са бор не цр кве Ро жде ства 
Пре све те Бо го ро ди це, не да ле ко од та да шње Ајас-па ши не џа ми је,58 иа ко „у 
за ко ну тур ском сто ји из ри чи то сто хар ши на мо ра да бу де од џа ми је сва ка 
цр ква да ле ко – а асли од цр кве до џа ми је не ма ни 75 хар ши на”.59 Зна чај но је 
по мо гао и ње ну из град њу (1863–1874),60 ко ја је би ла из у зет но ве ли ки гра ђе-
вин ски по ду хват, по себ но има ју ћи у ви ду та да шње со ци јал но и ма те ри јал но 
ста ње пра во слав ног жи вља.61 Имућ ни ји тр гов ци и по сјед ни ци из Са ра је ва, 
Бе о гра да, Ду бров ни ка, Бе ча и Тр ста при ла га ли су но вац у ви ше на вра та, док 
је пра во слав ни на род Са ра је ва и окол них се ла по ма гао до бро вољ ним ра дом, 
у че му су су дје ло ва ли и же не и дје ца.62 Нај ве ћи дио од 36.000 ду ка та, ко ли ко 
је ко шта ла из град ња,63 при ло жи ли су упра во са ра јев ски тр гов ци Ср би, пред-
во ђе ни Ма ној лом, као нај ве ћим до бро тво ром са при ло же них 2.000 ду ка та.64 

54 Đor đe Pe ja no vić, Sred nje struč ne ško le u Bo sni i Her ce go vi ni od po čet ka do 1941 go di ne, 
„Svje tlost”, Sa ra je vo 1953, 34; Mi tar Pa pić, н. д., 24.

55 М. Бо ро је вић, н. д., 6.
56 Срп ска ни жа гим на зи ја пре ста ла је 1883. са ра дом, јер се на кон отва ра ња др жав не 

Ре ал не гим на зи је 1879. го ди не „ви ше ни је мо гла одр жа ти” (Lju bo je Dlu stuš, „Škol ske pri li ke 
u Bo sni i Her ce go vi ni od oku pa ci je do da nas”, Школ ски вје сник 5, 1894, 227). 

57 Ј. Ф. Ива ни ше вић, н. д., Школ ски вје сник, 11–12 (1909), 811.
58 Џа ми ја је пот пу но стра да ла у ве ли ком по жа ру ав гу ста 1879. го ди не, оста ци су укло-

ње ни, а на том мје сту 1889. го ди не из гра ђе на је ва куф ска згра да Ајас-па шин двор, ка сни је 
хо тел „Цен трал”. Од лу ка о град њи цр кве до ни је та је још 1859. го ди не, а до 1862. ку пље но 
је зе мљи ште и ма те ри јал за град њу.

59 Ха џи Мак со Де спић, „За пи си ста рог Са рај ли је. По ста нак на ше цр кве у Са ра је ву. 
Ка ко је по че та 1862, а свр ше на и осве шта на 1872. го ди не” (По ли ти ка 11776, 16. марта 1941, 18). 
У члан ку се да ље на во ди: „Да је Ри џа и ја по и скао и пет сто ти на ду ка та, би му се дра го вољ но 
да ло, је ра је учи нио ту ди ве ли ку услу гу оп шти ни, до бро дје ло, али ни је сти јо ни шта, ни је 
гле дао да му се да де – не го је ве се лио се што му је та ко ми си ја у дјел па ла баш ње му пак да 
мо ре хри сти ја не за до во љи ти са сво јом во љом”.

60 Те мељ цр кве осве ћен је 11. ју на 1863, а цр ква је пот пу но за вр ше на 1. ма ја 1874. го ди не.
61 До бро вољ ни при ло зи са ку пља ни су од 1863. до 1874. го ди не. Ме ђу нај ве ћим при ло-

жни ци ма би ли су сул тан Аб дул Азиз и кнез Ми ха и ло са по 500 при ло же них ду ка та. Ар хи-
ман дрит Са ва Ко са но вић бо ра вио је у Ру си ји 1873. го ди не и за от пла ту ду га успио је при ку-
пи ти три хи ља де ру ба ља, као и ико не за ико но стас, цр кве не књи ге, утва ри и оде жде (Х. М. 
Де спић, н. д., 18).

62 „До за вр шет ка цр кве сва ког ље та би све ште ник у ста рој срп ској цр кви огла сио дан 
ку лу че ња, па би школ ска дје ца, тр гов ци и за на тли је но си ли пи је сак са Ћи џи ске Ја ли је, гдје 
се са да на ла зи глав на по шта. Исто та ко су но си ли оте са ну се дру и мал тер мај сто ри ма на 
ске ле” (Пе тар Бу ди млић, „Ка ко је осве ште на Но ва срп ска цр ква у Са ра је ву” (Ју го сло вен ска 
по шта 391, 20. сеп тем бра 1930, 9).

63 В. Ска рић, н. д., 266.
64 Х. М. Де спић, н. д., 18.
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Mитрополит Савa Ко са но вић за пи сао је да је при на бав ци оло ва за по кри ва ње 
цр кве, Ма ној ло Јеф та но вић у скуп шти ни ре као: „Де ми се осве ти те: ко ли ко 
год на род при ло жи, ја ћу сам тре ћу па ру”.65 И су пру га ње го вог си на Ди ми-
три ја Сав ка да ла је „са сво је огр ли це де сет ру шпи ја за по зла ту кр ста”, у че му 
су је сли је ди ле и дру ге са ра јев ске го спо ђе, ко је су та ко ску пи ле 180 ду ка та.66 
Као пред сјед ник Са ра јев ске срп ске цр кве но-школ ске оп шти не, с још че тр-
на ест чла но ва и ми тро по ли том, до го во рио је по све ту Са бор не цр кве за 2. 
ав густ 1872. го ди не код вр хов ног за по вјед ни ка Бо сне Хам ди-па ше, чи јим је 
из у зет ним лич ним ан га жо ва њем ово цр кве но сла вље про те кло све ча но и у 
нај бо љем ре ду.67 

По ред на ве де ног, о ње го вој ви со кој на ци о нал ној сви је сти и по ли тич кој 
ор јен та ци ји го во ри по да так да је од по чет ка 1857. го ди не био ме ђу ма ло број-
ним Са рај ли ја ма прет плат ни ци ма слу жбе ног ли ста Кне же ви не Ср би је Срб ске 
но ви не.68 Имао је бли ске ве зе са ру ским кон зу ла том у Са ра је ву, гдје је по зи ван 
на све ча не при је ме.69 С ми тро по ли том Ди о ни си јем бра нио је 1869. го ди не у 
Ида ре меџ ли су Ва су Пе ла ги ћа, оп ту же ног у Ба ња лу ци да је срп ски аги та тор 
и бун тов ник.70

О Ма ној ло вом ли ку углед ни бе о град ски тр го вац Дра го Ви да ко вић, који 
је код ње га слу жио шест го ди на и во дио му „кућ ни тро шак”, свје до чио је да 
је био „чо век строг, при лич на твр ди ца”, али да је си ро ти њи „да вао на сва ком 
ко ра ку; ма ње при ло ге и по кло не ко је где, да вао би обич но пре ко нас мо ма ка 
и дру гих љу ди, не же ле ћи да се по ми ње име да ро дав ца”.71 Ње го ви са вре ме-
ни ци го во ре о „от мје ном, гор дом, ви со ко ум ном и про ми шље ном го спо ди ну, 
ари сто крат ског др жа ња”,72 што илу стру је и Ма но ја Јеф та но ви ћа (Сли ка 1). 
„Ау то ри та тив ни Ма ној ло Јеф та но вић чи је од луч но, хај дуч ко ли це под сје ћа 
на ју на ка из на род них пје са ма, нај моћ ни ја лич ност са ра јев ске чар ши је пе де-
се тих го ди на 19. сто ље ћа, упра во је то: чо вјек чи ја је ри јеч би ла пре суд на у 
спо ро ви ма са ра јев ских тр го ва ца по сли је ко је ни је би ло апе ла ци је. У ње го вој 
те шкој сјен ци сто је ње го ви мла ђи са вре ме ни ци, углед не ха џи је и тр гов ци, ко ји 
као да и ов дје уза луд но по ку ша ва ју до се ћи ве ли чи ну Ма ној ло вог ли ка.”73

65 Са ва Ко са но вић, Но ва срп ско пра во слав на цр ква у Са ра је ву, Бо сан ска ви ла, 17 (1888), 
270–271.

66 Х. М. Де спић, н. д., 18; На цр кву је 1883. по ста вљен сат, по клон „јед не ве о ма ви со ке 
осо бе” („Са хат на ве ли кој пра во слав нојх цр кви”, Са ра јев ски лист, 26, 6. мар та 1883, 3).

67 „Ви  то учи ни те, сло бод но”, ре че им та да Хам ди-па ша, „а мо ја је бри га и од го вор ност 
пред па ди ша хом да оси гу рам ред и мир.” Уз то је још за мо лио ми тро пли та да све ча ност бу де 
што ве ћа, а да ће он „по стро ји ти пред цр квом му зи ку са бин ба шом и вод аске ра” (Пе тар Бу-
ди млић, н. д., 9).

68 В. Ска рић, н. д., 244.
69 Све ча ном при је му по во дом имен да на ру ског ца ра Алек сан дра II, 30. ав гу ста 1866. 

го ди не, при су ство вао је на по зив та да шњег ру ског кон зу ла Шу љеп ни ко ва. „До ма ће и стране 
ви је сти. Са ра је во”, Бо сан ски вјест ник 23 (10. сеп тем бра 1866), 179.

70 Би ло је то без у спје шно, па је ве зир Осман-па ша Васу Пе ла ги ћа про тје рао у Ца ри град 
(В. Ска рић, н. д., 263).

71 Д. Гли го рић, н. д., 154.
72 Д. Ди мо вић, н. д., 2.
73 Lju bi ca Mla de no vić, Ivan To me ti no vić, Por tre ti sta rih sa ra jev skih gra đa na (Ka ta log 

iz lo žbe), Mu zej gra da Sa ra je va, Sa ra je vo 1968.
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Ка да се углед ни са ра јев ски жуп-
ник фра Гр га Мар тић, ко ји је са пра во-
слав ним су гра ђа ни ма био у „вр ло до-
брим од но си ма”, обра тио срп ској Трго-
вач ко-ћур чиј ској задру зи за по моћ, за 
из град њу ка то лич ке цр кве до био је 
2.205 гро ша.74 И сав „на род срб ски 
да де то ли ко и ода зо ве се, да су се сви 
фра три чу ди ли ми ло сти ко ју чи ни-
ше.”75 Сам Ма ној ло дао је на пра ви ти 
тро ја врата, а и дру ги са ра јев ски Ср би 
да ро ва ли су про зо ре, кр сто ве и др. „и 
та ко ци је ла опра ва би са да ро ви ма од 
Ср ба под ми ре на”.76 Ова фра ње вач ка 
цр кви ца Св. Ан те Па до ван ског била је 
са гра ђе на „на то ме пла цу гди су са да 
три ку ће Јеф та но ви ћа у Ко ту ро ву со-
ка ку”77 (да нас Ули ца Си ме Ми лу ти-
но ви ћа). За вр ше на је и осве ће на 8. де-
цем бра 1855. го ди не,78 а по том је уз њу 
са гра ђе на основ на шко ла.79 Фра Грга 
Мар тић ме ђу при ло жни ци ма за из-
град њу овог „учи ли шта ка то лич ке са-
ра јев ске оп шти не – Sko la re al na”, чи ји 
је те мељ ни ка мен све ча но по ло жен 6. 
ма ја 1865. го ди не, на во ди и Ма ној ла 
Јеф та но ви ћа.80 

Те ста мен том од 26. мар та 1869. Ма ној ло Јеф та но вић за вје штао је 10.000 
фор. за раз не до бро твор не свр хе, до ка зав ши и та ко „сво ју ве ли ку и нео гра-
ни че ну љу бав пре ма цр кви и шко ли [...] Ту се по кој ни Ма ној ло сје тио: на ше 
ста ре и но ве цр кве у Са ра је ву, срп ско-пра во слав не шко ле у Са ра је ву, си ро-
ти ње у Са ра је ву, на ше бра ће ри мо ка то ли ка у Са ра је ву, Је ру са ли ма, ман. 
ви со ких Де ча на, Срп ско пра во слав не па три јар ши је у Пе ћи, срп ско-пра во-
слав не шко ле и цр кве у Но вом Па за ру, ма на сти ра Ми ле ше ва, ма на сти ра св. 

74 Ха мид Ди здар, „Пре 82 го ди не из ра дио је пр ву ве ли ку ка то лич ку цр кву у Са ра је ву 
Ср бин из Би то ља Сто јан Ве зен ко вић. Жи вот бо сан ско-хер це го вач ких ка то ли ка у про шло-
сти”, Прав да 12.265 (3. ја ну а ра 1939), 12.

75 Мак со Де спић, „За пи си јед ног ста рог Са рај ли је”, По ли ти ка 11710 (9. ја ну а ра 1941), 31.
76 Исто.
77 Исто. Ова је ди на ка то лич ка цр ква у Са ра је ву из гор је ла је у ве ли ком по жа ру 1879. 

го ди не. 
78 I. F. Ju kić, н. д., 580.
79 М. Де спић, н. д., 31. Ау тор да ље на во ди да „док ни је би ло шко ле ка то лич ка дје ца 

учи ла су у на шој срб ској шко ли. [...] У да на шњој об шти ни цр кве ној има пи смо ћи ри ли цом, 
пи са то од Фра Гр ге Мар ти ћа, ко ји по и ска ва од об шти не срб ске књи ге за сво ју шко лу да му 
по ша љу”.

80 Fra Gr. Mar tić, žup nik, „Do pi si Na rod nim No vi na ma”, Na rod ne no vi ne 116 (20. ма ја 1865), 
2–3; На пре по ру ку Ше риф Осман-па ше, за град њу ове шко ле сул тан Аб дул Азиз даро вао је 
12.000 гро ша (В. Ска рић, н. д., 251).

Сли ка 1. Пор трет Ма ној ла Јеф та но ви ћа  
(Му зеј гра да Са ра је ва) 
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Тро ји це у Та сли џи, срп ско-пра во слав не цр кве и шко ле у Чај ни чу, Цр кве 
Хер це га Стје па на у Го ра жду, срп ско-пра во слав них шко ла и цр кви у: Фо чи, 
Мо ста ру, Трав ни ку, Те шњу, Дер вен ти, бо сан. и у сла вон ском Бро ду.”81 

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ЈЕФ ТА НО ВИЋ 
(1826–1890)

Ма ној лов син Ди ми три је (Сли ка 2) на ста вио је као тр го вац и по сјед ник 
да ши ри по сло ва ње, па је са еко ном ским ишло и дру штве но сна же ње ове по-
ро ди це. Основ ну шко лу за вр шио је у Са ра је ву, а тр го вач ку у Бе чу. По ма гао 
је оцу у рад њи док га мла ђи брат Гли го ри је ни је у то ме од ми је нио. По сли је 
оче ве смр ти и сам је во дио тр го ви ну,82 а с бра том очев хан 1879. го ди не пре-
у ре дио је у хо тел „Ори јент”,83 за ко ји је је дан пут ник за пи сао да је био „ори-
јен та лан и по име ну и по ка рак те ру”.84 

  
Сли ка 2. Ди ми три је Јеф та но вић85 и су пру га Сав ка рођ. Де спић86 

81 Но ви Тре бе вић, за 1893. го ди ну, Са ра је во 1893, 116–117.
82 „† Ди ми три је М. Јеф та но вић”, Бо сан ска ви ла, 8 (1890), 113.
83 Оглас „вла сни ка Ди ми три ја и Гли ше Јеф та но ви ћа” да се у Хо те лу „Ори јент” од 3. 

фе бру а ра 1881. „из да је под ки ри ју 1 ре сто ра ци ја са јед ном ве ли ком со бом за је ло и у њој 1 кел-
не рај, 1 ве ли ка ку хи ња, 1 со ба за оби та ва ње, све на дол њем спра ту, и 1 со ба за оби та ва ње 
на гор њем бо ју” (Са ра јев ски лист 10, 3. фе бру а ра 1881, 3).

84 Omer Ha dži se li mo vić, Na vra ti ma Is to ka, „Ve se lin Ma sle ša”, Sa ra je vo 1989, 218 (Ути сци 
И. Мин чи на и Лан га об ја вље ни у дје лу „The Growth of Fre e dom in the Bal kan Pe nin su la”).

85 Бо сан ска ви ла 9 (1890), 133.
86 Хи сто риј ски ар хив Са ра је во (да ље HAS), ZF-992.



Као од бор ник и у ви ше на вра та пред сјед ник Са ра јев ске срп ско-пра во-
слав не цр кве не оп шти не дао је зна ча јан до при нос дру штве ном, про свјет ном 
и кул тур ном жи во ту.87 Та ко је и као пот пред сјед ник, на Скуп шти ни срп ско-
-пра во слав ног на ро да Да бро бо сан ске епар хи је одр жа не мар та 1873, под пред-
сје да ва њем ми тро по ли та Пај си ја, гдје се рас пра вља ло о над ле жно сти ма све-
штен ства и ми тро по ли та, о при ту жба ма на ро да на њи хо ву са мо во љу, упу ће на 
пред став ка ца ри град ском па три јар ху са за кључ ком да се у Са ра је ву осну је 
На род ни фонд уво ђе њем по ре за за сва ку срп ску ку ћу у из но су од 10 гро ша 
го ди шње.88 Као иза бра ни члан ве ли ког Ви ла јет ског са бо ра,89 на по зив Мас-
хар-па ше, та да шњег бо сан ског ва ли је (гу вер не ра), са још 20 пр ва ка свих 
кон фе си ја уче ство вао је на сјед ни ци са зва ној 28. ма ја 1878. го ди не, по во дом 
ви је сти да је на род пе ти ци јом за тра жио ау стриј ску анек си ју Бо сне. На и ме, 
Сан сте фан ским ми ров ним уго во ром (3. март 1878), ко јим је окон чан Ру ско-
-тур ски рат (1877–1878) и ко јим су Ср би ја, Цр на Го ра и Ру му ни ја до би ле неза-
ви сност, Бо сан ски ви ла јет је XIV чла ном до био из вје стан об лик ау то но ми је, 
под над зо ром Ау стро у гар ске и Ру си је, уну тар Ото ман ског, ко је је ов дје треба-
ло про ве сти ре фор ме. Ме ђу тим, не за до вољ ни му сли ма ни упу ти ли су ва лији 
за хтјев да се сви ује ди не у од бра ни зе мље у ко јој тре ба уве сти ау то но ми ју 
и да се пре ко скуп шти не над зи ре „омра же на тур ска вла да”.90 На кон што 
ва ли ја ни шта ни је пред у зео, у Са ра је ву је са зва на на род на скуп шти на91 и 5. 
ју на 1878. уста но вљен На род ни од бор, у ко ји је иза бран и Ди ми три је Јеф та-
но вић. Осим дје ло ва ња по мно го број ним ту жба ма на бе за ко ње вла сти упу-
ће ним ва ли ји 2. ју на, за да так Од бо ра92 био је и да „бра ни сво ју зе мљу од Цр не 
Го ре, Ср би је и Ау стро-Угар ске”.93

Још у то ку за сје да ња Бер лин ског кон гре са (13. јун – 13. јул 1878), ми ни-
стар Ан дра ши је 2. ју ла од ау стро у гар ског ге не рал ног кон зу ла у Са ра је ву Кон-
ра да Ва си ћа те ле гра мом за тра жио да сул та но вом на мје сни ку ва ли ји Мас хар-
-па ши пре не се да су Ен гле ска и Фран цу ска при ста ле да се Ау стро у гар ској 
до ди је ли ман дат оку па ци је Бо сне, на шта ће мо ра ти при ста ти и Тур ска, те 
да се на род, по себ но му сли ман ски, уми ри и при до би је за оку па ци ју.94 Ва ли ја 

87 „† Ди ми три је М. Јеф та но вић”, Бо сан ска ви ла, 8 (1890), 113; Го ди не 1885. ње го ва 
стран ка сми је ни ла је у од бо ру ЦШО стран ку Пе тра ки је Пе тра ко ви ћа и ње го вог бра та Гли-
го ри ја Јеф та но ви ћа, а на из бо ри ма 1888. по би је ди ла је Пе тра ки ји на стран ка (Бо жо Ма џар, 
По крет Ср ба Бо сне и Хер це го ви не за вјер скопро свјет ну са мо у пра ву, „Ве се лин Ма сле ша”, 
Са ра је во 1982, 133).

88 В. Ска рић, н. д., 270–271.
89 Од пра во слав них је у овом нај ви шем ор га ну, на че лу са Мах зар-па шом као пред сјед-

ни ком, био још и ми тро по лит Ан тим, као ви рил ни члан (В. Ска рић, н. д., 270; R. Za pla ta, 
„Pret stav ka krš ća na ba njo luč kog san dža ka sul ta nu 1873. go di ne”, Раз ви так 10, 1936, 302).

90 Dr Mi ho vil Man dić, Po vi jest oku pa ci je Bo sne i Her ce go vi ne 1878, Ma ti ca Hr vat ska, Za-
greb 1910, 24.

91 Уче ство ва ли су „за ступ ни ци ци је ло га му сли ман ског еле мен та, а и мно ги не му сли-
ма ни” (Исто, 25).

92 Од бор је био са ста вљен од 10 бе го ва, 10 има ма и тр го ва ца и још че ти ри чла на. За 
пред сјед ни ка је иза бран Му стај-бе г Фа дил па шић (Ва со Чу бри ло вић, Бо сан ски Уста нак 
1875–1878, дру го из да ње, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град 1996, 285; В. Ска рић, н. д., 282).

93 Mu ha med Ha dži ja ma ko vić, „Po ro di ca Ha dži ja ma ko vić”, Ana li Ga zi Hu srevbe go ve bi
bli o te ke, XVI I–X VI II (1996), 297.

94 Dr M. Man dić, н. д., 24.
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се за ин струк ци је од мах обра тио Пор ти, ода кле је од го во ре но да се оку па ци-
ја мо ра мир но при хва ти ти. Ме ђу тим, не за до вољ ство у на ро ду би ло је ве ли ко, 
па су от по че ле при пре ме за ору жа ни от пор. Већ 7. ју ла На род ни од бор до нио 
је од лу ку да се по пи шу и на гра ни цу по ша љу сви за рат спо соб ни му шкар-
ци. Тур ски вој ни за по вјед ник Ха физ-па ша по ку шао је уми ри ти по бу ње ни ке, 
али је то оста ло без успје ха и 27. ју ла је про гла шен но ви На род ни од бор,95 у 
чи јем су из вр шном од бо ру би ла и бра ћа Ди ми три је и Гли го ри је Јеф та но вић.96 
Од бор је зба цио тур ску власт у Са ра је ву, пре у зео бр зо јав не ли ни је, на о ру-
жа вао на род и вој ску и иза брао за по вјед ни ке ору жа ног от по ра оку па ци ји, 
ко ја је за по че ла то га да на.97 По на ло гу На род ног од бо ра фор ми ра на је ше сто-
чла на де ле га ци ја са ра јев ских гра ђа на свих вје ра, у ко јој је био и Ди ми три је 
Јеф та но вић. Де ле га ци ја на че лу с Ха физ-па шом упу ти ла се 12. ав гу ста за-
по вјед ни ку ау стро у гар ских оку па ци о них сна га, ге не ра лу Јо си пу ба ро ну 
Фи ли по ви ћу (1819–1889), та да уло го ре ном код Зе ни це, с мол бом да „пре ки не 
даљ не про ди ра ње ц. и кр. че та у уну тра шњост Бо сне и Хер це го ви не, по што о 
за по сјед ну ћу ових зе ма ља пор та још ни је оба ви је сти ла ста нов ни штво, а ни 
про кла ма ци ја Фи ли по ви ће ва ни је до сли је про гла ше на на ро ду у Са ра је ву”.98 
Он их је на све то по звао да при ми ре ста нов ни штво ко је не ма дру го га из бо ра 
не го да се за по че тој оку па ци ји без у слов но по ко ри.99

На кон што је 19. ав гу ста Са ра је во оку пи ра но, ус по ста вље на је при време-
на вој на упра ва и већ 22. ав гу ста до не сен „При вре ме ни шта тут за зе маљ ски 
глав ни град Са ра је во”,100 на осно ву ко јег је фор ми ра но пр во Град ско за ступ-
ство на че лу с Му стај-бе гом Фа дил па ши ћем.101 За ступ ство је бро ја ло 18 чла-
но ва – 6 пра во слав них, 5 му сли ма на, 4 Је вре ја и 3 ка то ли ка. Ме ђу њи ма је био 
и Ди ми три је Јеф та но вић, ко ји је на кон град ских из бо ра про ве де них 1883.102 
и 1887. го ди не103 био под на чел ник гра да до сво је смр ти.104 Био је и у по клон-

95 Вла ди слав Ска рић ко ри сти тер мин „На род на вла да” и да је за ни мљив опис до га ђа ја: 
„На кон обра зо ва ња но ве вла де ма се су би ле ра до сне. Љу ди су се на ули ци гр ли ли. Они хри-
шћа ни ко ји су до са да но си ли европ ско оди је ло сву ко ше га, па обу ко ше на род но бо сан ско 
да се не би за мје ри ли но вој вла сти” (В. Ска рић, н. д., 296).

96 Исто; Dr M. Man dić, н. д., 29–30.
97 Ра но ују тро 27. ју ла ау стро у гар ска вој ска пред во ђе на ге не ра лом Фи ли по ви ћем пре шла 

је гра ни цу Бо сне код Бро да, Гра ди шке, Шам ца, Ко стај ни це, Вр гор ца и Имот ског. На кон непу-
на три мје се ца, па дом Кла ду ше 20. ок то бра 1878. го ди не за вр ше на је оку па ци ја ци је ле зе мље.

98 Dr M. Man dić, н. д., 54.
99 Исто; В. Ска рић, н. д., 303.
100 Sam mlung der für Bo snien und die Her ce go vi na er las se nen Ge set ze, Ve ror drun gen und 

Nor mal we i sun gen, 1880, 585–586.
101 Му стај бег Фа дил па шић (1830–1892) био је је дан од нај ве ћих зе мљо по сјед ни ка у 

зе мљи, ко ји је у тур ско до ба био члан Ида ре меџ ли са. На мје сту на чел ни ка гра да био је до 
смр ти, 1. апри ла 1892. На чел ни ци Са ра је ва у ври је ме ау стро у гар ске упра ве уви јек су би ли 
из ре да му сли ма на.

102 На кон угу ши ва ња Хер це го вач ког устан ка у је сен 1882. го ди не, из вр ше на је ре ор га ни-
за ци ја упра ве. При вре ме ни оп штин ски ста тут од 22. ав гу ста 1878. за ми је њен је „Шта ту том за 
зе маљ ски глав ни град Са ра је во”, одо бре ним 10. де цем бра 1883, а зва нич но об ја вље ним 9. ја ну-
а ра 1884. го ди не. Са мо стал ност за ступ ства у оба вља њу град ских по сло ва и упра вља њу град ском 
имо ви ном у од но су на прет ход ни пе ри од знат но је по ве ћа на, а дје ло круг по сло ва про ши рен. 

103 „Ob no va grad sko ga po gla var stva”, Sri em ski Hr vat 31 (16. travnjа 1887), 2. 
104 Прет ход ник му је био Ђор ђе Рај ко вић (1878–1883), а на сли је дио га је Пе тро Пе тро-

вић Пе тра ки ја (1890–1905).
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стве ној де пу та ци ји ца ру Фра њи Јо си пу у про сла ви тридесетoгодишњице 
ње го вог вла да ња 2. де цем бра 1878. го ди не.105

За кул тур ну исто ри ју гра да од ве ли ког зна ча ја би ла је ње го ва на мје ра да 
са гра ди ве ли ку мо дер ну по зо ри шну згра ду. У си ро ма шном јав ном кул тур ном 
жи во ту Са ра је ва тур ског до ба, био је је дан од ри јет ких до ма ћих љу ди ко ји је, 
по угле ду на кон зу ле, ор га ни зо вао кућ на си је ла са игран ка ма. И ау стро у гар ска 
власт их је на то под сти ца ла, у на мје ри да по спје ши ин те гра ци ју до се ље ни ка 
с до ма ћим углед ним љу ди ма и оправ да оку па ци ју као кул тур ну ми си ју. На-
ро чи то су би ла по пу лар на кућ на си је ла са ве ли ким за ба ва ма у до мо ви ма гра-
до на чел ни ка Му стај-бе га Фа дил па ши ћа и под на чел ни ка Јеф та но ви ћа. Ка ко 
у ори јен тал ном Са ра је ву ни је би ло при клад них обје ка та, за го сто ва ња по зо-
ри шних гру па ко ри сти ле су се ба ште у гра ду и на Бент ба ши. Да би се кул-
тур ни до га ђа ји мо гли од ви ја ти и зи ми, 1881. го ди не из гра ђе на је скром на 
по зо ри шна згра да,106 ко ја убр зо ви ше ни је за до во ља ва ла на ра сле по тре бе.

Ди ми три је Јеф та но вић за тра жио је од Зе маљ ске вла де до зво лу да на 
свом про стра ном зе мљи шту „на Цр кви ни” у „јед ној од нај жи вљих са ра јев-
ских ули ца” са гра ди по зо ри шну згра ду „пре ма про пи си ма гра ђев не тех ни-
ке и пре ма по тре ба ма на ше пу бли ке”.107 Про је кат је 1889. го ди не108 ура дио 
та да нај зна чај ни ји ар хи тект Јо сип пл. Ван цаш (1859–1932). Јеф та но ви ћу је, 
са свим из вје сно, би ло по зна то да је Ван цаш, на кон што је у ље то 1881. у Бечу 
по ло жио др жав ни ис пит за ар хи тек ту ру, јед ну го ди ну прак се про вео у беч ком 
ате љеу ар хи те ка та Фел не ра и Хел ме ра (Fel lner & Hel mer), спе ци ја ли зо ва ном 
упра во за про јек то ва ње по зо ри шних згра да.109 Про јек то ва на је тро спрат на 
згра да са 450 мје ста у гле да ли шту, са вре ме на по свом про стор ном рје ше њу, 
же ље зном кон струк ци јом, цен трал ним гри ја њем и елек трич ном ра свје том.110 
Пред ра чун ска ври јед ност згра де са опре мом би ла је 100.000 фо рин ти, што 
је би ла из у зет но ви со ка ин ве сти ци ја ко јом је тре ба ло по ка за ти фи нан сиј ску 
моћ и по твр ди ти ви сок дру штве ни ста тус. По зо ри шну згра ду и уз њу пла-
ни ра ну на јам ну стам бе но-по слов ну ви ше спрат ни цу на мје ра вао је по кло ни-
ти Са ра јев ској цр кве но-школ ској оп шти ни, ка ко би од при хо да из др жа ва ла 
срп ске основ не шко ле.111 Иа ко је већ би ла до би је на и до зво ла Зе маљ ске вла-
де, про је кат ни је ре а ли зо ван јер је Ди ми три је Јеф та но вић 30. апри ла 1890. 
го ди не пре ми нуо, а ње го ви на сљед ни ци од из град ње од у ста ли.112 

105 Bra ni slav 68 (4. prosincа 1878), 3. 
106 По зо ри шна згра да, ура ђе на по про јек ту арх. Не ме че ка (Hans Ni e mec zek), отво ре на 

је на кон шест не дје ља гра ђе ња, 22. ок то бра 1881. го ди не. У пред њем ди је лу ове јед но спрат не 
згра де би ле су ка фа на и го сти о на. „По зо ри ште у Са ра је ву”, Са ра јев ски лист 99 (28. ок то бра 
1881), 3. На ла зи ла се на углу Фер ха ди је и Ка те драл ног тр га, гдје је 1895. из гра ђе на стам бе но-
-по слов на згра да Ми хај ла Д. Ба би ћа.

107 Ри јеч је о зе мљи шту на та да шњем Апе ло вом ке ју (да нас Оба ла Ку ли на ба на), пре-
ко пу та да на шње па ла те СПКД „Про свје та”, гдје је до по жа ра 1879. го ди не би ла ка то лич ка 
цр ква („Град ња но вог по зо ри шта у Са ра је ву”, Са ра јев ски лист 34, 21. мар та 1890, 2).

108 Бо ри во је Јев тић, „На род но по зо ри ште у Са ра је ву”, Срп ски књи жев ни гла сник 3 (1921), 
299.

109 Да ле ко нај у глед ни ји и нај тра же ни ји на том по љу ар хи тек ту ре ре а ли зо ва ли су позо-
ри шне згра де у Бе чу, Бу дим пе шти, Пра гу, Бра ти сла ви, Пра гу, Бер ли ну, Хам бур гу, Гра цу итд.

110 „Град ња но вог по зо ри шта у Са ра је ву”, Са ра јев ски лист 34 (21. мар та 1890), 2.
111 „До пис из Са ра је ва”, Ср бо бран 23 (1889), 13. 
112 „Чи ту ла”, Са ра јев ски лист 52 (2. ма ја 1890), 3; „Чи ту ља. Ди ми три је М. Јеф та но вић”, 

Жен ски свет 5 (1. ма ја 1890), 80.
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Ви јест о ње го вој смр ти сна жно је од јек ну ла у јав но сти и из ван зе мље. 
Но во сад ски Жен ски свет жа ли „за та ко ва ља ним и од лич ним чла ном срп-
ским”, ко ји је „је дан од нај у глед ни јих и нај по пу лар ни јих на ших Ср ба не 
са мо у Са ра је ву, не го у ши ро кој Бо сни”. 113 У не кро ло гу на на слов ној стра ни 
Бо сан ске ви ле на во ди се да су срп ски на род и шко ла из гу би ли „ва ља ног ро-
до љу ба и до бро тво ра свог”, ко ји је „у сва ком ра ду био отре сен и вр ло из у-
зе тан”, а на ро чи то „у ра ду и за у зи ма њу око ов да шње срп ске шко ле, ко ју је 
ср цем и ду шом љу био [...] и ни је жа лио и ма те ри јал но по мо ћи „ову ли је пу 
ра сад ни цу срп ске сви је сти, те је 1882. го ди не да ро вао срп ској шко ли 1000 
фор. За тим кадa му се 1885. ро дио пр ве нац Алек сан дар, по кло нио је, у име 
ње го во, кра сну школ ску за ста ву, у ври јед но сти 500 фор.”114 Ка ко се да ље на-
во ди, при ло жио је „Ви со ким Де ча ни ма 100 фор. а но вој беч кој цр кви 50 фор”.115 
По ред то га помо гао је, као и брат Гли го ри је, град њу срп ске пра во слав не Цр кве 
Св. Ђор ђа у Ва ра жди ну, ко ја је са гра ђе на 1884. го ди не.116 Та ко ђе је и гим на-
зиј ском фон ду при ло жио 500 фор.117 Нов ча но је по ма гао и си ро ма шне су-
гра ђа не.118

По ње го вој же љи, удо ви ца Сав ка (Сли ка 2) „раз ди је ли ла је пре ко 3000 фор. 
Од то га је да ро ва но: ов да шњој срп ској му шкој и жен ској шко ли 1000 фор.; 
у фонд за осни ва ње ви ше дје во јач ке шко ле 500 фор.; ов да шњој си ро ти њи 
500 фор.; му зе ју ста ре срп ске цр кве 200 фор.; пје вач ком дру штву ’Сло зи’ 
150 фор.; по 100 фор.: за во ду пл. Мис Ир би, по зна те срп. до бро твор ке; крај-
цар ском дру штву; Fra u en ve rein-у, Un terstützun gsve rein-у; по 50 фор.: ’Ма ти-
ци Срп ској’, ’Дру штву св. Са ве’, ’Зет ском до му’, а на шем ли сту да ро ва но је 
150 фор”.119 Ко ли ко је у на ро ду био по што ван „нај бо ље се мо гло уви дје ти о 
по гре бу ње го ву, на ко ји се сле гло аман сво Са ра је во [...] Срп ски тр го вач ки 
ду ћа ни би ли су ли стом за тво ре ни то га да на”.120 

Са хра њен је на са ра јев ском Срп ско-пра во слав ном гро бљу „Све ти Ар-
хан ге ли” на Ко ше ву. За ни мљи во је на по ме ну ти да је над гроб ни спо ме ник 
ура дио беч ки град ски кле сар, ака дем ски ва јар Ро берт Штре шнак (Ro bert 
Streschnak).121 По пут из бо ра про јек тан та по зо ри шне згра де, и ово ау тор ство 
би ло је у функ ци ји из ра жа ва ња ви со ког дру шт веног ста ту са. У ову по родич ну 
гроб ни цу (Сли ка 3) ка сни је су са хра ње ни ње го ва су пру га и сва три си на.

113 „Чи ту ља. Ди ми три је М. Јеф та но вић”, Жен ски свет 5 (1. ма ја 1890), 80. 
114 „†Ди ми три је М. Јеф та но вић”, Бо сан ска ви ла 8 (1890), 113; „Гђа Сав ка удо ва Јеф та-

но ви ћа”, Жен ски свет 6 (1890), 94.
115 „Уз на шу сли ку”, Бо сан ска ви ла 9 (1890), 140. 
116 „Iz kaz pri lo gah za sa gra dje nje pra vo slav ne cr kve u Va ra ždi nu”, Na rod ne No vi ne 110 (12. 

svibnjа 1884), 3.
117 Ј. Ф. Ива ни ше вић, н. д., Школ ски вје сник, Са ра је во, 10–11 (1909), 819.
118 Беркс, „Ис каз о нов ча ним при ло зи ма за по дје ле ње огри је ва си ро ти њи за ври је ме 

зи ме 1889/90”, Са ра јев ски лист 118 (13. но вем бра 1889), 3. Ње гов при лог од 20 фор. био је међу 
нај ве ћим. 

119 „†Ди ми три је М. Јеф та но вић”, Бо сан ска ви ла 8 (1890), 113; У члан ку „Гђа Сав ка 
удо ва Јеф та но ви ћа” пи ше да је на ве де не из но се „че сти та су пру га ско ро упо ко је ног под градо-
на чел ни ка Ди ми три ја” да ро ва ла „у спо мен свом по кој ном му жу”. Жен ски свет 6 (1890), 94.

120 „Уз на шу сли ку”, Бо сан ска ви ла 9 (1890), 140.
121 Dr. Con stant von Wur zbach, “Streschnak, Ro bert”, Bi o grap hisches Le xi kon des Ka i sert hums 

Österreich, 40. Theil, Wi en 1880, 41; Ау то ро во име „R. Streschnak” ukle sa no je у де сном до њем 
углу пред ње стра не под нож ја спо ме ни ка.
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Сли ка 3. По ро дич на гроб ни ца Ди ми три ја Јеф та но ви ћа
(фо то: Ј. Бо жић, јул 2020)

И Ди ми три ји на су пру га Сав ка (1847–1915) оста ви ла је траг у кул тур ној 
про шло сти и ур ба ној сли ци Са ра је ва. Би ла је је ди на Срп ки ња у Осни вач ком 
од бо ру до бро твор ног дру штва „Фрау Фе рајн”, ко је су 1881. го ди не у Са ра је-
ву осно ва ле су пру ге ви со ких ау стриј ских чи нов ни ка. Дру штво је по ма га ло 
све ко ји су би ли у по тре би, без раз ли ке вје ре. Од 1917. го ди не, ка да ку пу ју 
вла сти ту ку ћу, ми је ња име у „Го спо јин ско дру штво”.122 Уви јек са ве ли ким 
из но сом на ла зи мо је ме ђу при ло жни ци ма „Крај цар ског ште дов ног дру штва 
пра во слав них Срп ки ња у Са ра је ву” за по ма га ње срп ских уче ни ка у основ-
ним шко ла ма,123 чи ји је до бро твор са за вје шта них 100 фор. био и њен су пруг 

122 Јо ван ка Ми ло ше вић, „До бро твор на про свет на за дру га Ју го сло вен ки у Са ра је ву”, 
Прав да 2028 (26. ју ла 1932), 5.

123 Пре ма из вје шта ју на Глав ној скуп шти ни од 26. ја ну а ра 1890. го ди не Дру штво је 
бро ја ло 122 чла ни це ко је ре дов но упла ћу ју сво је при ло ге, ме ђу ко ји ма је Сав ка са при ло же них 
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Ди ми три је.124 Срп ско-пра во слав ној цр кви у Чај ни чу је 1891. го ди не да ро ва ла 
„јед но кра сно и ску по ци је но све ште нич ко од је ја ни је т.ј. фе лон, над бе дре ник 
и на ру кви це за спо мен вје чи ти сво га су пру га!”125 Исте го ди не при ло жи ла је 
300. фор. за по ди за ње спо ме ни ка Си ми Ми лу ти но ви ћу Са рај ли ји.126 Ме ђу 
зна чај ни јим је при ло жни ци ма и у про сла ви за дар ске бо го сло ви је на Ви-
дов дан 1894. го ди не, по во дом 25-го ди шњи це по сто ја ња под име ном „Пра-
во слав ни бо го слов ни За вод”,127 као и у про сла ви 10-го ди шњи це Бо сан ске 
ви ле.128 На ла зи мо да је на за ба ви „Сло ге” 8. но вем бра 1897. го ди не при ло-
жи ла 7 фор.129

Не по сред но по ред већ по ме ну те згра де Ајас-па ши ног дво ра 1893. го ди не 
да ла је са гра ди ти ре пре зен та тив ну тро е та жну стам бе но-по слов ну па ла ту у 
ул. Фра ње Јо си па130 (да нас Зе ле них бе рет ки 22), ко ја сво јом нео кла сич ном 
ар хи тек ту ром бит но до при но си вр јед но сној и об ли ков ној цје ло ви то сти 
европ ског град ског цен тра.

Дје ца Ди ми три ја и Сав ке Јеф та но вић ни су ду го по жи вје ла. Нај мла ђи 
Кон стан тин, ро ђен 1889, пре ми нуо је већ 1892. го ди не. Син Во ји слав (1885–
1908) остао је у кул тур ној исто ри ји за би ље жен као ле га тор СПКД „Про свје-
та”131 и је дан од шест уте ме љи те ља Срп ског удру же ња учи те ља за Бо сну и 
Хер це го ви ну.132 Иа ко ни нај ста ри ји син Алек сан дар ни је ду го жи вио, оста-
вио је тра га у ар хи тек ту ри Са ра је ва.

20 фор. („Са ра јев ки ња”, Жен ски свет 4, 1890, 61; Бо сан скохер це го вач ки ис точ ник 2, 1890, 
81); Исте, 1890. го ди не је и срп ска до бро твор ка, пле ме ни та Мис Ир би „уви ђа ју ћи ва ља ни 
смјер овог дру штва, сту пи ла као пот по ма жу ћа чла ни ца, и од мах по ло жи ла 5 фор.” („За пи-
сник тре ће глав не скуп шти не Крај цар ског ште дов ног дру штва пра во слав них Срп ки ња у 
Са ра је ву”, Бо сан скохер це го вач ки ис точ ник 4–5, 1891, 193). Пре ма за пи сни ку ре дов не скуп-
шти не, одр жа не 14. мар та 1892. го ди не, Сав ка је Дру штву при ло жо ла 6 фор. и 35 нов чи ћа, 
што је био и нај ве ћи при лог. Мис Ир би је као пот по ма жу ћа чла ни ца и та да при ло жи ла 5 фор. 
(„Са ра јев ки ња”, Жен ски свет 7, 1892, 108). На кон смр ти пред сјед ни це и бла гај ни це до шло 
је до за сто ја у ра ду од бо ра, па Бо сан ска ви ла апе лу је на „свје сни је са ра јев ске го спо ђе” да 
ожи ве рад овог је ди ног срп ског удру же ња у Са ра је ву („Крај цар ско дру штво у Са ра је ву”, 
Бо сан ска ви ла 1, 1904, 19). 

124 „За пи сник тре ће глав не скуп шти не Крај цар ског ште дов ног дру штва пра во слав них 
Срп ки ња у Са ра је ву”, Бо сан скохер це го вач ки ис точ ник 4–5 (1891), 193; У рас хо ди ма за 1890. 
го ди ну на во ди се и да је за „ис пла ту ви јен ца по кој ном Ди ми три ју Јеф та но ви ћу по тро ше но 
11 фор”.

125 „Дар срп ско-пра во слав ној цр кви у Чај ни чу”, Бо сан скохер це го вач ки ис точ ник 9–10 
(1891), 415. На ве де на је као „пле ме ни та Срп ки ња а су пру га пр вог и нај ве ћег до бро тво ра 
чај нич ке цр кве пок. бла же ног спо ме на до стој ног Ди ми три ја М. Јеф та но ви ћа из Са ра је ва”.

126 „Ис каз до бро вољ них при ло га ко је је при мио Глав ни од бор у Са ра је ву, у ко рист 
по ди за ња спо ме ни ка срп ском пје сни ку, књи жев ни ку и бор цу Си ми Ми лу ти но ви ћу”, Бо сан
скохер це го вач ки ис точ ник 11–12 (1891), 498.

127 „Два де сет пе то го ди шња про сла ва за дар ске бо го сло ви је”, Бо сан скохер це го вач ки 
ис точ ник 7 (1894), 279. При ло жи ла је 7,50 фор., а Гли го ри је Јеф та но вић 10 фор.

128 „Ис каз до бро вољ них при ло га о про сла ви де се то го ди шњи це Бо сан ске Ви ле”, Бо
сан ска ви ла 7 (1896), 119. При ло жи ла је 30 фор.

129 „ Ис каз”, Бо сан ска ви ла, 4 (1897), 63.
130 HAS, ZVP–60, Оп шти спи си, 1844/1893.
131 Ле га то ром СПКД „Про свје та” по ста ја ло се при ло гом од нај ма ње 20.000 К у зла ту 

или у ре а ли те ти ма. Два де сет и пет го ди на ра да Про свје те 1902–1927, СПКД „Про свје та”, 
Са ра је во 1927.

132 „Учи тељ ска скуп шти на у Мо ста ру”, Учи тељ 1 (1908), 58.
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АЛЕК САН ДАР ЈЕФ ТА НО ВИЋ 
(1883–1914) 

Син Алек сан дар, по сјед ник, оже нио је Еди ту (Edith) Бра ун (?–1957), 
кћер ку инж. Ау гу ста Бра у на, по зна тог са ра јев ског ин ду стри јал ца, вла сни ка 
ди о нич ког дру штва „Под у зет ни штва за град њу и гра ђе вин ски ма те ри јал 
Ау густ Бра ун”, од 1912.133 

Њи хо ва по ро дич на ку ћа би ла је у нај у жем град ском цен тру, у Ули ци 
Фра ње Јо си па 21.134 Има ли су дви је кћер ке – Алек сан дру (1911–1973) и Па-
у лу (1913–1994), ко је су се уда ле за два бра та из ста ре ду бро вач ке пле мић ке 
по ро ди це Бу нић (de Bonа). Алек сан дра-Пип си за Иву Лу ку (1905–1977)135 а 
Па у ла-Пу ли за Фра ну – Fran ce sca (1909–1991).136

У цен тру Ба шчар ши је (Ули ца Саф вет-бе га Ба ша ги ћа, број 2), не да ле ко 
од Се би ља, Алек сан дар је, пре ма про јек ту арх. Јо си па Ван ца ша, 1912. го ди-
не са гра дио стам бе но-по слов ну тро спрат ну углов ни цу у „бо сан ском сло гу” 
(Сли ка 4). Сна жно ис так ну те стре хе стр мог ви со ког кро ва са ба џа ма, про зо ри 
са му шеп ци ма ба зи ра ни су на пре по зна тљи вим еле мен ти ма тра ди цио нал не 
стам бе не ар хи тек ту ре и зна лач ки ин те гри са ни са се це сиј ским ге о ме триј ским 
еле мен ти ма уга о ног ер ке ра и па ра пе та про зо ра. Згра да је ан то ло гиј ски при-
мјер „бо сан ског сло га” и опу са ар хи тек те Ван ца ша, као идеј ног по кре та ча 
ове осо бе не и зна чај не стил ске по ја ве, ко ја је у об ли ков ној син те зи са се це-
си јом озна чи ла по че так раз вој не ли ни је ре ги о нал не ар хи тек ту ре Бо сне и 
Хер це го ви не мо дер ног до ба.

ГЛИ ГО РИ ЈЕ М. ЈЕФ ТА НО ВИЋ 
(1841–1927)

Нај по зна ти ји члан по ро ди це Јеф та но вић сва ка ко је нај мла ђи Ма ној лов 
син Гли го ри је, срп ски на род ни во ђа, по ли ти чар, ве ле тр го вац, ин ду стри ја лац 

133 Ау густ Бра ун је од мах по до ла ску у Са ра је ву 1878. го ди не отво рио пр ву мо дер ну 
ци гла ну у Ко ше ву (про стор да на шњег на се ља „Ци гла не”), а он да и дру гу у на се љу Ве леши-
ћи, са укуп ном го ди шњом про из вод њом од 6 ми ли о на опе ка. У не да ле ким Ха џи ћи ма имао 
је ка ме но лом, а фа бри ку про из во да од ка ме на у Са ра је ву, гдје је та ко ђе отво рио и пар ну 
пи ла ну за из ра ду гра ђе вин ске сто ла ри је и на мје шта ја (Ре клам ни огла си, Ка лен дар Бо шњак, 
Зе маљ ска штам па ри ја, Са ра је во 1909, XIX). На Свјет ској из ло жби у Бу дим пе шти 1896. го-
ди не на гра ђен је злат ном ме да љом. Про из во ди ма из ње го ве ци гла не из гра ђе не су мно ге зна-
чај не згра де, ме ђу пр ви ма ре пре зен та тив на па ла та Зе маљ ске вла де (да нас Пред сјед ни штво 
БиХ, 1883–1885) и ње го ва вла сти та мо ну мен тал на стам бе но-по слов на згра да „Ма ри јин двор” 
(1885–1889, арх. Карл Пар жик), ко ју је на звао по сво јој су пру зи. Ова па ла та, ко ја за пре ма 
ци је ли град ски блок, по ста ла је то по ним по зна тог ди је ла Са ра је ва.

134 Dany Brod nik, Sa ra je vo er Adres sbuch 1914 mit Frem denführer und Si tu a ti on splan, Leon 
A. Fin zi Buc hhan dlung, Sa ra je vo 1914, 56 (Да ље: D. Brod nik, Sa ra je vo er Adres sbuch 1914). 

135 Жи вје ли су у Ду бров ни ку, гдје им је ро ђе на кћер ка Ди ја на уд. Пен де (1936–2017) 
(До ступ но на: https://www.myhe ri ta ge.co m.hr /, при сту пље но: 16. ју на 2020).

136 „Лич ни од но си”, Слу жбе ни вој ни лист 26 (27. ав гу ста 1937), 1063–1064. „Ре ше њем 
бр. 9973 од 16. ав гу ста 1937. го ди не, Ми ни стар вој ске и мор на ри це одо брио је же нид бу по-
руч ни ку фре га те Бо ни-у Л. Фра ну са г-цом Па у лом, ћер ком поч. Јеф та но ви ћа Алек сан дра, 
по сед ни ка из Са ра је ва.”
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Сли ке 4а,б. Стам бе но-по слов на згра да Алек сан дра Јеф та но ви ћа.  
Про је кат (а) и да на шњи из глед (б) (фо то: Ј. Бо жић, јул 2020)
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и ве ле по сјед ник (Сли ка 5). Ро дио се на Св. Гри го ри ја Бо го сло ва, 7. фе бру а ра 
1841. го ди не.137 У Са ра је ву је 1851. за вр шио Срп ску основ ну шко лу код да ска-
ла (учи те ља) Си ме,138 по том срп ску ни жу ре ал ку 1855. го ди не,139 гдје му је 
учи тељ био по зна ти Алек сан дар Шу шка ло вић,140 ко ји је успје шно во дио ову 
тро го ди шњу шко лу чи ји је са вре ме ни на став ни план са др жа вао и пред ме те 
ко ји су се пре да ва ли у гим на зи ји и дру гим сред њим шко ла ма. Гли го ри је је 
тр го вач ку шко лу по ха ђао у Бе чу (1860 –1863). Отац ко ји га је „сил но во лео, 
али га је нео бич но стро го од га јао”, учи те љу ове шко ле је по ру чио: „Са мо 
стро го. Ва ше ме со мо је ко сти [...] Та стро гост код ку ће и со лид на ди сци пли-
на у Бе чу, ство ри ла је од Гли ше Јеф та но ви ћа, по ред све сна ге тем пе ра мен та 
и бор бе но сти, чо ве ка ко ји се знао са вла ђи ва ти,”141 што ће до из ра жа ја до ћи 
у ка сни јим број ним и те шким ис ку ше њи ма ње го вог по ли тич ког дје ло ва ња. 
На кон за вр ше не шко ле ра дио је у оче вој рад њи. „Још у мла до сти је по ка зао 
осо би ти дар за тр го ви ну, па је сво ме оцу Ма ној лу, чу ве но ме и пр во ме тр гов-
цу у Са ра је ву, био де сна ру ка.”142 Са зна њем ње мач ког је зи ка, од мје нио га 
је у да ле ким, а та да и опа сним тр го вач ким пу то ва њи ма, па је „не ко ли ко 
пу та про пу то вао ци је лу ис точ ну Евро пу”.143 

Го ди не 1870. оже нио се Јеф та ли јом (1857–1907,144 Сли ка 5), се стром 
бо га тог тр гов ца Пе тра Пе тро ви ћа Пе тра ки је, ко ји је та ко ђе имао ис так ну ту 
уло гу у дру штве ном, кул тур ном и по ли тич ком жи во ту гра да и зе мље. У 

137 „Пре сјед ни ци пје вач ких дру жи на”, Бо сан ска ви ла 10 (1896), 154.
138 Из во ри упу ћу ју да је ри јеч о Си ми Мат ко ви ћу („Спо ме ни ца при ли ком осве ће ња 

те ме ља но ве срп ско-пра во слав не основ не му шке и жен ске као и ви ше дје во јач ке шко ле у 
Са ра је ву 22. сеп тем бра (4. ок то бра) 1897”, Бо сан скохер це го вач ки ис точ ник, 10, 1897, 397); 
од но сно о Си ми Мат ко ви ћу-То до ро ви ћу (Ј. Ф. Ива ни ше вић, н. д., Школ ски вје сник 11–12, 
1909, 802).

139 „Пре сјед ни ци пје вач ких дру жи на”, Бо сан ска ви ла, 10 (1896), 153; Ова шко ла на зи-
ва ла се ве ћа гра ђан ска шко ла, ви ша ре ал ка, ре ал ка, а по не кад и тр го вач ка шко ла јер се осим 
исто ри је срп ске, бо сан ске и тур ске, зе мљо пи са, гра ма ти ке са син так сом и „исто ри је на рав не”, 
пре да ва ло и по зна ва ње ро бе, тр го вач ка ра чу ни ца и ита ли јан ски је зик. Отво ре на је 1864. 
го ди не, нај при је са са мо два раз ре да („Спо ме ни ца при ли ком осве ће ња те ме ља но ве срп ско-
пра во слав не основ не му шке и жен ске као и ви ше дје во јач ке шко ле у Са ра је ву 22. сеп тем бра 
(4. ок то бра) 1897”, Бо сан скохер це го вач ки ис точ ник 10, 1897, 397).

140 Алек сан дар Шу шка ло вић (1824–1886) за вр шио је у Бе о гра ду гим на зи ју и три годи-
не Ли це ја (пр ва ви ша шко ла у Ср би ји, ука зом кне за Ми ло ша Обре но ви ћа отво ре на је 1838. 
го ди не у Кра гу јев цу, а 1841. пре мје ште на у Бе о град, гдје је 1863. го ди не пре ра сла у Ве ли ку 
шко лу). У Са ра је ву је слу жбо вао од 1852. до 1857. и од 1860. до 1863. го ди не, ка да се вра тио у 
Ср би ју (за мје нио га је Те о фил Пе тра но вић, ко ји је остао до 7. сеп тем бра 1869. го ди не). Ме ђу 
ње го вим по зна тим са ра јев ским ђа ци ма био је и Са ва Ко са но вић (1839–1903), ко ји је на кон 
за вр ше не бе о град ске Бо го сло ви је био учи тељ Му шке основ не шко ле у Са ра је ву 1861–1862, 
1866–1872. и 1874–1879. го ди не (Ј. Ф. Ива ни ше вић, н. д., Школ ски вје сник 11–12, 1909, 802), 
за тим над зор ник срп ских шко ла и вје ро у чи тељ у са ра јев ској ре ал ки (T. Kru še vac, „Srp ska 
re al ka – gim na zi ja u Sa ra je vu”, 96, 107, 111). Са ва Ко са но вић био је пр ви Ср бин ми тро по лит 
да бро бо сан ски (од апри ла 1881. до сеп тем бра 1885). До та да су ми тро по ли ти би ли Гр ци и 
Бу га ри, тзв. „фа на ри о ти”, ко ји су би ли „због сво је грам зи во сти омра же ни у срп ском на ро ду 
и из јед на ча ва ни са тур ским из ра бљи ва чи ма” (Б. Ма џар, н. д., 39).

141 Д. Ди мо вић, н. д., 2.
142 Исто.
143 Исто.
144 „†Јеф та ли ја Гл. Јеф та но ви ћа”, Жен ски свет 2 (1. фе бру а ра 1907, 44): „На род ни пр вак 

из Са ра је ва, г. Гли го ри је М. Јеф та но вић, из гу био је 22. де цем бра п. г. (4. ја ну а ра 1907. – нап. 
Ј. Б.) на пра сно сво ју и че сти ту су пру гу, а на шу вер ну прет плат ни цу г-ђу Јеф та ли ју у 53. 
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њи хо вом бра ку ро ђе но је пет на е сто ро дје це, од ко јих је де ве то ро умр ло у 
ра ном дје тињ ству: Да ни ца (1873–1874), Ан ђе ли ја (1874–1875), Ми ле на (1875–
1875), Ми ле на – Ле на (1876–1880), Алек сан дар (1878–1880), Ни ко ла (1880–1882), 
Зор ка (1888–1888), Да рин ка (1889–1891) и Зор ка (1892–1894).145 Пр во ро ђе ни 
Пе тар (1871–1915) и син Ма ној ло (1880–1955), оже њен Кри стом рођ. Ко лаши-
нац (?–1964) ни су има ли на сљед ни ка. По ро дич ну ло зу Јеф та но вић на ста ви ли 
су Ду шан (1884–1941), ко ји је у бра ку с Ми ле ном рођ. Пе три но вић (1895–1958) 
имао си но ве Пре дра га и Не на да и кћер ку Ксе ни ју, и син Здрав ко (1895–?), са 
кћер ком Та тја ном, ро ђе ном у бра ку са Ан ки цом рођ. Лу кач. Има ли су и дви је 
ви со ко о бра зо ва не кћер ке. Ста ри ја Кру на – Кру ни ца (1883–1966)146 уда ла се за 
адво ка та и по ли ти ча ра др Ми ла на Ср шки ћа (1880–1937),147 а Дра ги ца (1887–?) 
за др Ми ро сла ва Спа лај ко ви ћа (1869–1951), прав ни ка и ди пло ма ту.148

го ди ни жи во та.” Пре ма овом из во ру, го ди на ње ног ро ђе ња би ла би 1854, док је на нат пи сној 
пло чи над гроб ног спо ме ни ка упи са на 1857. го ди на, што је вје ро до стој ни ји по да так.

145 По да ци с над гроб ног спо ме ни ка по ро дич не гроб ни це (Гро бље „Ба ре”, Са ра је во, 
по ље П 12, ред 12, бр. 27).

146 Сво је ути ске о Кру ни оста ви ла је Мир-Јам, на во де ћи да се „не што ра сно, от ме но 
оцр та ва ло на ли цу и у це лој по ја ви”, да је „кра си от ме ност, при род ност и љу ба зност”, да је 
„до стој на да ре пре зен ту је по ло жај свог му жа [...] Го спо ђа Ср шкић и ме ни је да ла ути сак 
вла сте лин ке, са мо мо дер ни зо ва не, а сва су де ца на сле ди ла и од ма ме и од та те не што ари-
сто крат ско... То је на сле ђе на и са чу ва на из дав них вре ме на вла сте лин ска от ме ност, ко ја се 
из ра жа ва у по гле ду, у хо ду и ге сту”. С по хва ла ма по ми ње и њи хо ву дје цу Ксе ни ју – Цу цу, 
Мир ја ну – Ми цу и си на Стје пу (Мир-Јам, „Жи вот у ми ни стар ским по ро ди ца ма. Г-ђа Ср шкић”, 
Вре ме, 4. сеп тем бра 1929, 4). 

147 Ње гов отац Стје по био је с Гли го ри јем Јеф та но ви ћем у вођ ству ау то ном не бор бе. 
Др Ми лан Ср шкић (1880–1937) пра во је за вр шио у Бе чу, гдје је и док то ри рао. Вра тио се у 
Са ра је во гдје је отво рио адво кат ску кан це ла ри ју (Ру дол фо ва бр. 8) (D. Brod nik, Sa ra je vo er 
Adres sbuch 1914, 118) и ак тив но се укљу чио у по ли тич ки и кул тур ни жи вот. Са пун цем је међу 
осни ва чи ма Срп ске ри је чи и Срп ске ди о нич ке штам па ри је. Био је пред сјед ник Глав ног од бо-
ра СПКД „Про свје та” (1908–1910). За са бор ског по сла ни ка иза бран је 1910. го ди не. Као ре зер-
вни офи цир уче ство вао је у Пр вом свјет ском ра ту, пре бје гао у Ру си ју, а ода тле у Ср би ју. Са 
срп ском вој ском се по вла чио 1915. из Ал ба ни је, за јед но са су пру гом. Нај при је су бо ра вили у 
Ми ла ну, по том су пре шли у Швај цар ску, ода тле у Лон дон, гдје је 1918. ушао у Ју го сло вен ски 
од бор (Др. Ми лан Ср шкић, Ка лен дар СПКД Про свје та, 1909, 163). Као вјер ни при ста ли ца 
Па ши ће ве по ли ти ке, био је члан При вре ме ног на род ног пред став ни штва, а као пр вак На род-
не ра ди кал не стран ке у Са ра је ву 1920. го ди не по стао је пред сјед ник Зе маљ ске вла де за Са ра-
јев ски округ (Срп ска ри јеч 45, 5. март 1920, 1). Био је но си лац ли сте за Уста во твор ну скуп-
шти ну Кра ље ви не СХС за град Са ра је во, на из бо ри ма 28. но вем бра 1921. го ди не (To mi slav 
Kra lja čić, Na rod bna ra di kal na stran ka u Bo sni i Her ce go vi ni na iz bo ri ma za usta vo tvor nu skupšti nu, 
212–213) (До ступ но на: http://iis.un sa.ba /wp -con tent/uplo ads/2019/09/5-Pri lo zi-%C4% 8Cla nak-
-To mi slav-Kra lja%C4%8Di%C4%87-.pdf, при сту пље но: 21. но вем бра 2020) и 1931. го ди не 
(„Сре ски кан ди да ти по ба но ви на ма”, Вре ме 3529, 28. ок то бра 1931, 2). У Па ши ће вој вла ди 
био је ми ни стар шу ма и руд ни ка, за тим члан Ми ни стар ског са ве та (ми ни стар уну тра шњих 
по сло ва, прав де), а он да и пред сјед ник (1932–1934). За на род ног по сла ни ка би ран је на скуп-
штин ским из бо ри ма 1923, 1925, 1927. и 1931. го ди не.

148 Уз при су ство ци је ле по ро ди це Јеф та но вић, вјен ча ли су се 25. но вем бра 1906. го ди не 
у срп ско-пра во слав ној цр кви у Бе чу, где се Дра ги ца шко ло ва ла (Зо ран Д. Ба јин, н. д., 103). 
Исте го ди не је са мје ста кон зу ла у При шти ни име но ван за ше фа Про свет ног оде ље ња Ми ни-
стар ства спољ них по сло ва („Но ви шеф про свет ног оде ље ња”, Учи тељ 3, 1906, 278). Спа лај-
ко вић је сту ди рао у Па ри зу, гдје је 1897. го ди не и док то ри рао. У ди пло мат ској слу жби био је 
се кре тар по слан ства Кра ље ви не Ср би је у Пе тро гра ду (1900–1904), кон зул у При шти ни (1904–
1906), шеф Кон зу лар ног оде ље ња (1906–1907) и на чел ник Ми ни стар ства ино стра них по-
сло ва (1907–1911), по сла ник у Со фи ји од 1911. го ди не, а од 1914. у Пе тро гра ду. У Кра ље ви ни 
СХС / Ју го сла ви ји био је ми ни стар ино стра них по сло ва (1920) и по сла ник у Уста во твор ној 
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Сли ка 5. Гли го ри је Јеф та но вић149 и су пру га Јеф та ли ја, рођ. Пе тро вић150

На кон оче ве смр ти, Гли го ри је је на сли је дио ње го ву тр го вач ку рад њу 
и, ка ко је на при јед на ве де но, по ло ви ну ха на „на Ва ро ши”, гдје је на кон по дје-
ле с бра том отво рио хо тел „Ца ри град”.151 У но вим по ли тич ким и при вред ним 
усло ви ма на кон оку па ци је, праг ма тич ни Јеф та но вић про ши ру је сво је по сло-
ва ње и зна чај но уве ћа ва ка пи тал. Као круп ни зе мљи шни по сјед ник и ве ле-
тр го вац, ли фе рант ро бе за вој ску, ин ду стри ја лац и ку ће вла сник, по стао је 
је дан од нај и мућ ни јих љу ди у зе мљи. За по тре бе но вог вре ме на, на кон по жара 
1879. го ди не ин тен зи ви ра на је из град ња „зе маљ ског глав ног гра да”, ко ја је 
кроз на ред них че тр де сет го ди на оби мом и ква ли те том да ле ко над ма ши ла 
на сли је ђе но. Ви дјев ши и ту од лич ну по слов ну при ли ку, отво рио је ци гла ну 
са око 60 за по сле них и кре ча ну.152 У усло ви ма ве ли ке по тра жње за смје штај 

скуп шти ни (1920–1922), а од 1922–1935 по сла ник у Па ри зу. Као ан ти ко му ни ста, са рад ник и 
са вјет ник Ми ла на Не ди ћа, с њим и оста ци ма ње го ве ко ла бо ра ци о ни стич ке вла де по бје гао је 
1944. го ди не у Ау стри ју, на кон за вр шет ка ра та у Рим, а по том у Се вр, гдје је у из бје гли штву 
и умро (Зо ран Д. Ба јин, Ми ро слав Спа лај ко вић (18691951): би о гра фи ја, док тор ска ди сер та ци-
ја, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Бе о град 2016). Био је ока рак те ри сан и као 
„во ђа и аран жер ве ли ко срп ског по кре та у Бо сни” („Po li tič ke vi je sti”, Svje tlost 42, 18. listopadа 
1908, 2). 

149 „Гли го ри је М. Јеф та но вић, пр вак и во ђа срп ског на ро да”, Бо сан ска ви ла 1 (1904), 1 
(на сли ци је са Ор де ном ви те за Фра ње Јо си па пр вог ре да).

150 Фо то-ар хив ста ре Срп ско-пра во слав не цр кве (Црквe Све тих ар хан ђе ла Ми ха и ла 
и Га ври ла) у Са ра је ву. 

151 Го ди не 1925. сво ју по ло ви ну по кло нио је кћер ка ма Кру ни ци и Дра ги ци, од но сно 
зе то ви ма (H. Kre še vlja ko vić, Ha no vi i ka ra van sa ra ji u Bo sni i Her ce go vi ni, 88; A. Bej tić, н. д., 88).

152 Dže vad Ju zba šić, Na ci o nal nopo li tič ki od no si u Bo san sko her ce go vač kom sa bo ru i je
zič ko pi ta nje (1910–1914), ANU BiH, Sa ra je vo 1999, 44.
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вој ске и број ног чи нов ни штва из Мо нар хи је, ка да су ста на ри не „ско чи ле до 
не сра змјер не ви си не”,153 зна тан стал ни при ход до но си ло му је из најм љи ва ње 
ста но ва, ку ћа и по слов них про сто ра. Та ко је већ 1880. го ди не из најм љи вао 
про сто ре у ку ћа ма у ули ци Фра ње Јо си па 2154 и 38,155 Ће ма лу ши 122156 и 
Ва ро ши 136.157 Њи хов број стал но је уве ћа ван с го ди на ма и он по ста је „нај-
ве ћи по сјед ник у нај про мет ни јем ди је лу гра да”.158 Са мо три го ди не на кон 
оку па ци је из гра дио је мо дер ни хо тел „Евро па”. Са Срп ском бан ком из Загре-
ба и фир мом „Фел три не ли” у БиХ је раз вио и по сао екс пло а та ци је шу ма.159

Осим за вла сти те по сло ве, ве ли ки дио вре ме на и енер ги је у ви ше де це-
ниј ском ак тив ном ан га жо ва њу по све тио је кул тур ном, цр кве ном, школ ском 
и по ли тич ком жи во ту зе мље. Био је „ду ша сва ком по кре ту и ра ду на шег на-
ро да”.160 Као члан Са ра јев ског срп ско-пра во слав ног цр кве но-школ ског од-
бо ра у пе ри о ду тур ске упра ве (од 1876. до апри ла 1878) ан га жу је се на уна-
при је ђе њу про свјет ног жи во та Ср ба,161 што ће, уз рад на њи хо вом кул тур ном 
уз ди за њу, на ста ви ти и на кон оку па ци је 1878. го ди не. Је дан је од осни ва ча 
(1888) и пред сјед ник срп ско-пра во слав ног цр кве ног пје вач ког дру штва „Сло-
га” у Са ра је ву,162 нај ста ри јег град ског пје вач ког дру штва, чи ја је би бли о те-
ка с чи та о ни цом има ла из у зе тан про свјет ни зна чај.163 „Ту је пред сјед ник 
Сло ге уло жио сву сво ју сна гу, не жа ле ћи ни тру да ни ма те ри јал них жр та ва 
– али за то је ју нач ки освје тлао образ не са мо се би, од бо ру, дру штву Сло зи, 
не го и све му срп ском на ро ду у Са ра је ву.”164 Ме ђу пр ви ма је 1892. го ди не 
иза бран за по ча сног чла на „Сло ге”.165

153 Fer do Ha up tman, Pri vre da i druš tvo Bo sne i Her ce go vi ne u do ba au stro u gar ske vla da
vi ne (1878–1918), ANU BiH, Sa ra je vo 1987, 201–202.

154 HAS, GP 1880, кут. 22, спис 7228. 
155 HAS, GP 1880, кут. 19, спис 5026 и 5232.
156 HAS, GP 1880, кут. 23, спис 7599. 
157 HAS, GP 1880, кут. 18, спис 4708.
158 Б. Ма џар, н.д. 191.
159 F. Ha up tman, н. д., 201–202.
160 „Про сла ва осам де се то го ди шњи це”, За ста ва 33 (18. фе бру а ра 1921), 2.
161 T. Kru še vac, „Srp ska re al ka – gim na zi ja u Sa ra je vu”, 114.
162 Дру штву је при ла гао уви јек нај ве ће сво те. Та ко је на за ба ви „Сло ге” 8. но вем бра 

1897. го ди не, као њен пред сјед ник при ло жио 15 фор. („Ис каз”, Бо сан ска ви ла 4, 1897, 63). 
Пре ма из вје шта ју на го ди шњој скуп шти ни одр жа ној 31. ја ну а ра 1899. го ди не, „Дру штво је 
при мље но из ру ку пред сјед ни ка Ри сте Ђ. Бе са ро ви ћа у вр ло жа ло сном ста њу, та ко да је 
тре ба ло мно го тру да и му ке док се све у ред до ве ло”. Са мо у прет ход ној го ди ни у ко јој је 
Јеф та но вић био пред сјед ник, зна чај но је уве ћа на имо ви на (при ход у прет ход ној го ди ни био 
је 1943, 60 фор., би бли о те ка обо га ће на са 242 но ве књи ге, а ври јед ност гар де ро бе и на мје-
шта ја по ве ћа на на 2.350 фор.), као и број чла но ва дру штва, та ко да је број уте ме љи те ља 
по ве ћан са 63 на 85, по ма жу ћих чла но ва од 123 по ве ћан на 180, а су дје ло ва ча од 28 на 67, 
та ко да је с по ча сним чла но ви ма би ло укуп но 350 чла но ва „Сло ге”. На овој скуп шти ни Ри-
сто Бе са ро вић ис кљу чен је из Дру штва („Де се та глав на скуп шти на дру штва ’Сло ге’”, Бо
сан ска ви ла 5–6, 1899, 76).

163 Мар ко Мар ко вић, „На ци о нал но-кул тур ни лик ’Сло ге’ у ње на пр ва три де це ни ја 
(1888–1918)”, Срп ско пје вач ко дру штво „Сло га” у Са ра је ву о пе де се то го ди шњи ци 1888–1938, 
СПД „Сло га”, Са ра је во 1938, 12.

164 „Го ди шња глав на скуп шти на срп. пра во слав ног цр кве но-пје вач ког дру штва Сло ге 
у Са ра је ву”, Бо сан скохер це го вач ки ис точ ник 1 (1892), 38. По ча сни чла но ви су би ли и ми-
тро по лит Ђор ђе Ни ко ла је вић, Пе тро Т. Пе тро вић и ком по зи тор др Јо ван Па чу.

165 Исто.
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Као члан и пот пред сјед ник, а од 1895. и пред сјед ник Са ра јев ске срп ско-
-пра во слав не цр кве но-школ ске оп шти не не се бич но је ра дио на уна пре ђе њу 
срп ског школ ства и про свје те, ко је је и сам ма те ри јал но по ма гао.166 Био је и 
на че лу са ра јев ског Од бо ра углед них гра ђа на, осно ва ног у свр ху са ку пља ња 
при ло га за по ди за ње спо ме ни ка Си ми Ми лу ти но ви ћу Са рај ли ји (1791–1847) 
по во дом сто го ди шњи це ње го вог ро ђе ња.167 Ини ци ја ти ву је 1889. го ди не по-
кре ну ла Бо сан ска ви ла, об ја вљи ва њем по себ не све ске о овом пје сни ку, а то ме 
у част Алек са Шан тић је спје вао пје сму Са ра јев ском од бо ру за по ди за ње 
спо ме ни ка Си ми Ми лу ти но ви ћу. Гли го ри је Јеф та но вић при ло жио је 400 фор. 
1891. го ди не.168 Ка ко је од зив и на кон дви је го ди не био не за до во ља ва ју ћи, 
Гли го ри је као пред сјед ник об ја вљу је про глас и по зив са сјед ни це Глав ног 
од бо ра за по ди за ње спо ме ни ка, 10. но вем бра 1892. го ди не, да „сва ко у сво јој 
сре ди ни по ра ди ка ко би се за по че то, пле ме ни то, дје ло кра ју при ве ло”, јер 
Од бор не мо же ни шта рје ша ва ти док се „ма кар ве ћа по ло ви на” не ода зо ве.169 
Ве ли ке су ње го ве за слу ге „око уна пре ђе ња оп ште срп ске ства ри у Са ра је ву,”170 
па је та ко и при ло жник по во дом про сла ве де се то го ди шњи це осни ва ња и ра да 
Бо сан ске ви ле, с да ле ко нај ве ћим при ло гом од 100 фор.171 Као за ступ ник 
гра да Са ра је ва”, 1888. го ди не од ли ко ван је Ор де ном ви те за Фра ње Јо си па 
пр вог ре да,172 ко ји је с по но сом но сио.

Гли го ри је Јеф та но вић не сум њи во је био нај мар кант ни ја лич ност по ли-
тич ког жи во та свог вре ме на у зе мљи. Као бо рац за срп ске на ци о нал не инте-
ре се и во ђа у бор би за цр кве но-школ ску ау то но ми ју (1896–1905), био је ве-
о ма по што ван и оми љен у срп ском на ро ду. У ње го вој от мје ној ку ћи (Сли ка 
6) одр жа ва ла су се ра зна оку пља ња, ме ђу ко ји ма и са стан ци во ђа срп ског 
ау то ном ног по кре та. И То мо Ма са рик (1850–1937), ко ји је 14. де цем бра 1918. 
по стао пр ви пред сјед ник Че хо сло вач ке, че сто је до ла зио у Са ра је во код по-
ро ди це Јеф та но вић „и ту са ку пљао ма те ри ја ле про тив ин три га ко ји ма је 
Ау стро-Угар ска хте ла да из не на ди наш на род”.173 Та ко је ње гов дом „не ка 

166 „Пре сјед ни ци пје вач ких дру жи на”, Бо сан ска ви ла 10 (1896), 154.
167 „Глав ни од бор за по ди за ње спо ме ни ка Си ми Ми лу ти но ви ћу Са рај ли ји у Са ра је ву”, 

Бо сан скохер це го вач ки ис точ ник 3 (1893), 128–129. 
168 „Ис каз до бро вољ них при ло га ко је је при мио Глав ни од бор у Са ра је ву, у ко рист 

по ди за ња спо ме ни ка срп ском пје сни ку, књи жев ни ку и бор цу Си ми Ми лу ти но ви ћу”, Бо сан
скохер це го вач ки ис точ ник 11–12 (1891), 498.

169 Да би пред ња чио при мје ром, са ра јев ски од бор је пр во га да на саку пио зна чај ну сво ту 
од 2.007 фор. („Pi smo iz Sa ra je va”, Na rod ne no vi ne 91, 22. travnjа 1891, 2). До 24. сеп тем бра 1893. 
са ку пље но је 10.263 фор. и 51 нов чић („Глав ни од бор за по ди за ње спо ме ни ка Си ми Ми лути-
но ви ћу Са рај ли ји у Са ра је ву”, Бо сан скохер це го вач ки ис точ ник 3, 1894, 133).

170 „Го ди шња глав на скуп шти на срп. пра во слав ног цр кве но-пје вач ког дру штва Сло ге 
у Са ра је ву”, Бо сан скохер це го вач ки ис точ ник 1 (1892), 38.

171 „Ис каз до бро вољ них при ло га о про сла ви де се то го ди шњи це ’Бо сан ске Ви ле’”, Бо
сан ска ви ла 7 (1896), 119.

172 Исто. 
173 „Из пре да ва ња Ја на Ше бе, по сла ни ка. Про сла ва ро ђен да на пред сед ни ка Ма са ри ка 

у Че хо сло вач ком до му”, Вре ме, 2558 (7. мар та 1929), 3. У оп ту жни ци Јеф та но ви ћу у Ве ле и здај-
нич ком про це су на ве де но је и да је „че шким по ли ти ча ри ма пла ћа на услу га за њи хо во ан га-
жо ва ње у де ле га ци ја ма, у ци љу по др шке срп ским за хтје ви ма у то ку ау то ном не бор бе” (Б. 
Ма џар, н. д., 180). У ври је ме пре да је Дру гог цар ског ме мо ран ду ма 1897. го ди не, Јеф та но вић 
је два да на бо ра вио у Пра гу да би од че шких по ли ти ча ра оства ри ли по др шку по кре ту (Б. 
Ма џар, н. д., 201).
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вр ста хо те ла, ко ји је оби ла то по сје ћен, или је и огро ман би ро: сва ки дан је пун 
љу ди са сви ју стра на и кра је ва. Јед ни до ђу про сто са мо да га ви де и по здра ве, 
дру ги да их раз го во ри, тре ћи да их по са вје ту је и упу ти, че твр ти да им по-
мог не, пе ти да их утје ши. За сва ко га има он и са вје та и утје хе, и пот по ре и 
осми је ха, и раз го во ра и са у че шћа [...] У те шким ча со ви ма, у мрач ним време-
ни ма, он нам је био бли зак као друг, тје шио као вје ра, кри је пио као на да.”174

Сли ка 6. По ро дич на ку ћа Гли го ри ја Јеф та но ви ћа, 
угао ули ца М. Ти та и Ку ло ви ћа 19175 (фо то: Ј. Бо жић, јул 2020)

174 „Гли го ри је М. Јеф та но вић, пр вак и во ђа срп ског на ро да”, Бо сан ска ви ла 1 (1904), 2.
175 Та да Ће ма лу ша бр. 43 (D. Brod nik, Sa ra je vo er Adres sbuch 1914, 56).
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Био је нај ви ђе ни ји и нај по зна ти ји Ср бин у зе мљи: „Ко год је Ср бин и че стит 
ро до љуб зна де ко је Гли ша Јеф та но вић, па са ду бо ким по што ва њем и пу ним 
усти ма из го ва ра то име [...] Лич ност ње го ва још ма ло па исто риј ска, са зна ча јем 
већ исто риј ским из ди же се у овој епо си као го ро ста сан храст у кр жља вом шу-
мар ку [...] Ни шта га ни је мо гло сме сти ни за пла ши ти, а то ли кој од ва жно сти 
ње го вој ди ве се и не при ја те љи, али га у то ли ко ви ше ци је не и по шту ју”.176 Њему 
у част, на са мом по чет ку XX ви је ка у Са ра је ву на ста ло је по пу лар но „Јефтано-
ви ће во ко ло”, ко је се из во ди ло на срп ским дру штве ним до га ђа ји ма у пле сним 
дво ра на ма ши ром Бо сне и Хер це го ви не, у Вој во ди ни, ода кле су га ими гран ти 
пре ни је ли у САД, гдје се и да нас из во ди у срп ским за јед ни ца ма.

Са вре ме ни ци су Гли го ри ја опи си ва ли као чвр стог, не по пу стљи вог, ус прав-
ног и по но сног „не са мо по др жа њу, не го и по це лој са др жи ни сво га би ћа [...] 
Кад га је чо век ви део са мо, до би јао је на пр ви по глед ути сак нео бич но енер-
гич ног, от пор ног и од ва жног чо ве ка”.177

Иа ко је ау то ном на бор ба во ђе на ис кљу чи во у за кон ским окви ри ма и на 
ми ран на чин, због сво јих прин ци пи јел них по ли тич ких ста во ва у од бра ни 
на ци о нал них ин те ре са био је у не ми ло сти вла сти. Си сте мат ски про во ђе ни 
при ти сци и ре пре сив не мје ре има ле су за циљ ње го во еко ном ско и по ли тич-
ко сла бље ње, ка ко би се за у ста ви ло фор ми ра ње је дин стве ног опо зи ци о ног 
по кре та Ср ба у зе мљи. За јед нич ки ми ни стар фи нан си ја Бе ња мин Ка лај (Be-
nja min Kállay, 1839–1903), „же дан осве те” над пот пи сни ци ма Пр вог ме мо ран-
ду ма (1896),178 про во дио је пра ви про гон над њи ма.179 Без на во ђе ња ствар них 
раз ло га, по ку шао је да пре ко ми тро по ли та Ман ди ћа рас пу сти Од бор Са ра јев-
ске цр кве но-школ ске оп шти не на че лу с Јеф та но ви ћем, у ко јем је с раз ло гом 
ви дио цен тар и ис хо ди ште опо зи ци о ног по кре та. На кон не у спје ха, од лу чу-
је да га на сил но рас пу сти и за ко ме са ра Од бо ра 1897. по ста вља вла сти ло-
јал ног Пе тра ки ју Пе тро ви ћа, ко ји „са вла ди ним чи нов ни ком бар. Швај ге ром 
и ми тр. Ман ди ћем има упра вља ти цр кве но-школ ским по сло ви ма”.180 Пре ма 
за пи су са вре ме ни ка, ми ни стар Ка лај је барoну Ку-Кро ба ку181 ре као „ка ко 
би му са за до вољ ством пла тио ве ли ку сво ту нов ца ка да би Јеф та но ви ћа 
обје сио на вје ша ла!”182 Ба ро ну Бен ку183 је на ло жио да „са пу но так та” про тив 

176 Исто, 1–2.
177 Да ни ло Ди мо вић, н. д., 2.
178 Ме мо ран ду ми и сла ње де ле га ци ја ца ру, жал бе и мол бе па три јар ху би ли су основ ни 

вид ле гал не бор бе за цр кве но-школ ску ау то но ми ју, ко ја је кроз све ври је ме про во ђе на у 
за кон ским окви ри ма.

179 У дру гом ме мо ран ду му, чи ји је са ста вљач био др Емил Га ври ла (Б. Ма џар, н. д., 
231), из не се не су жал бе на про гон ЦШО и ре пре са ли је над во ђа ма ау то ном не бор бе. Иа ко 
је ца рев од го вор био не га ти ван, то ни је обес хра бри ло Јеф та но ви ћа, чи ја је по пу лар ност у 
на ро ду до дат но по ра сла на кон ње го ве ау ди јен ци је код ца ра.

180 С. Бо са нац, н. д., 528; Б. Ма џар, н. д., 199–200.
181 Paul Ro bert Kuh-Chro bak (1863–1931), док тор пра ва, ви со ки др жав ни слу жбе ник у 

За јед нич ком ми ни стар ству фи нан си ја, Одје ље ње за БиХ (Win kel ba u er, „Kuh-Chro bak, Paul 
Ro bert Frh.”, Österreichisches Bi o grap hisches Le xi kon 1815–1950, Band 4, Österreichischen Aka-
de mie der Wis sen schaf ten, Wi en 1969, 333). 

182 Leon Biliński, Bo sna i Her ce go vi na u Uspo me na ma Le o na Bilińskog, Edi ci ja Me mo a ri, 
knj. 1, In sti tut za isto ri ju, Sa ra je vo 2004, 79.

183 Ба рон Иси дор Бен ко (1846–1925) био је од 1895. го ди не шеф Одје ље ња за уну тра-
шње по сло ве Зе маљ ске вла де у Са ра је ву, а од 1904. ци вил ни адла тус.
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опо зи ци је про во ди ре пре сив не мје ре у њи хо вим ма те ри јал ним ин те ре си ма, 
као и со ци јал ни бој кот, ко јим ће им се ус кра ти ти ти бла го на кло ност чи нов-
ни ка и стра них по ро ди ца у цје ло куп ном дру штве ном жи во ту, што је об у-
хва та ло и не по сје ћи ва ње све то сав ских бе сје да.184 Гли го ри ју Јеф та но ви ћу је 
на ло же но да „мо ра ру ши ти ку ће, го сти о ни ча ри ма ко ји сје де у ње го вим го-
сти о ни ца ма да их мо ра ју на пу сти ти, пу тем про пор ци је од у зи мље му се 
зе мљи ште од не ко ли ко хи ља да ква драт них ме та ра и то ци је ном мно го ма њом 
не го што је пла ћа но од мах ње го вим пр вим ком ши ја ма”.185 Од град ске грађе-
вин ске слу жбе је за тра же но да са „свом стро го шћу” по сту пи са не ким ње го вим 
ру шев ним згра да ма, па су му та ко по ру ше на два ду ћа на и ку ћа у Ће ма лу ши 
и ма га зе у Та шли ха ну. Од у зе та му је до зво ла за хо тел „Ори јент” чи ме му је 
на не се на ште та од 6.000 злат них фо рин ти,186 па беч ки лист De utsches 
Volksblatt пи ше да Јеф та но вић, „ко ји се до ју че мо гао ско ро сма тра ти као ми-
ли ју нар, да нас је ско ро про сјак”.187 Сма тра ју ћи да му је лич ни ин те рес ис пред 
па три о ти зма, по ку ша ли су га осла би ти и из да ва њем кон це си је Зе маљ ске 
вла де хо те ли је ру Прач ки за ње гов хо тел ка ко би по стао кон ку рен ци ја Јефта-
но ви ће вом хо те лу „Евро па”,188 ко ји је, ме ђу тим, остао пр ви и нај у глед ни ји 
са ра јев ски хо тел у на ред них сто ти ну го ди на. 

Ко ли ки је углед у на ро ду ужи вао овај „ју нак на ших да на”,189 го во ри 
чла нак о до че ку на са ра јев ској же ље знич кој ста ни ци во ђа по кре та Гли го ри-
ја Јеф та но ви ћа и Во ји сла ва Шо ле из Бе ча 9. ја ну а ра 1903. го ди не, на кон што 
су те ле гра мом ја ви ли да је по стиг нут спо ра зум о ко нач ном рје ше њу пи та ња 
цр кве но-школ ске ау то но ми је: „Око 2000 ду ша би ја ше пре кри ло ста ни цу [...] 
Сви фи ја ке ри у Са ра је ву би ја ху за у зе ти, сви трам ва ји пре пу ни, а мно ги су 
ишли пје ши це [...] свак је гра био до ћи до њих да се по здра ви, а Јеф та но ви ћу 
још да цје лу је ју нач ку де сни цу [...] г. Јеф та но ви ћа но са ше оду ше вље на свје-
ти на не пре ста но кли чу ћи жи вио [...] Сва ко ла до пра ти ше во ђе до ку ће г. 
Јеф та но ви ћа, гдје се свра ћа ше на че сти та ње.”190 

Нај зна чај ни ји ре зул тат дво де це ниј ске бор бе за цр кве но-школ ску ау то-
но ми ју (1886–1905) би ла је „Уред ба о упра ви цр кве них и школ ских по сло ва 
срп ско-пра во слав них епар хи ја у Бо сни и Хер це го ви ни”, санк ци о ни са на 13. 
ав гу ста 1905. го ди не.191 У овој ду гој, те шкој и еко ном ски ис цр пљу ју ћој бор би 

184 АБиХ, ЗМФ, Пр. БХ 50/97 (у: Б. Ма џар, н. д., 195).
185 Ср бин Бо са нац, „По ли тич ко –про свет не при ли ке у Бо сни”, Де ло 14 (1897), 527.
186 Мир ко Мак си мо вић, „Цр кве не бор бе и по кре ти”, у: На пор Бо сне и Хер це го ви не за 

осло бо ђе ње и ује ди ње ње (ур. Пе ро Сли јеп че вић), Из да ње Об ла сног од бо ра На род не од бра не, 
Са ра је во 1929, 83.

187 Ал бер Ма ле, „Бо сна и Хер це го ви на”, Де ло 14 (1897), 345.
188 Б. Ма џар, н. д., 191; Зе маљ ска ва куф ска ко ми си ја, вла сник 1899. са гра ђе ног Ајас-па-

ши ног дво ра (прој. арх. Јо сип Ван цаш, 1888, АБиХ, ЗВС, прес 23/1890) на кон ли ци та ци је 
при зе мље из нај ми ла Ј. Ку нер ту за ка фа ну, док су на оба спра та би ла по два ста на за из најмљи-
ва ње (Са ра јев ски лист, 140, 23. но вем бра 1889, 3). Прач ке је у овој згра ди 6. ма ја 1897. отво рио 
„Гранд хо тел Прач ке”, са ка фа ном у при зе мљу и 22 со бе на адап ти ра ним спра то ви ма (Са
ра јев ски лист 54, 9. ма ја 1897, 3). Хо тел је 1899. го ди не про ши рен у Ћу му ри ја ули цу (Boš njak. 
Ka len dar za go di nu 1900, Ze malj ska štam pa ri ja, Sa ra je vo 1900, 65).

189 Искра 3 (1898), 46. 
190 „До чек во ђа и ми тро по ли та”, Бо сан ска ви ла 23–24 (1903), 411–412.
191 Ис точ ник 8–9 (1905), 234.
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Јеф та но вић је пре тр пио ма те ри јал не жр тве,192 а на ци о нал ни раз вој био у 
за сто ју. Сто га је убр зо, на осно ву Уред бе про ве де на ор га ни за ци ја цр кве но-
школ ских ин сти ту ци ја, а он да и стра нач ко по ли тич ко ор га ни зо ва ње. Под 
Јеф та но ви ће вим пред сје да њем обра зо ван је по се бан од бор ко ји је из вр шио 
све при пре ме за пр ву скуп шти ну Са ра јев ске цр кве но-школ ске оп шти не 
одр жа не 14. ок то бра 1905. го ди не, на ко јој је јед но гла сно иза бран за пред сјед-
ни ка Од бо ра,193 што ће оба вља ти у ви ше ман да та (Сли ка 7). 

Сли ка 7. До пис Срп ско-пра во слав не цр кве но-школ ске оп шти не у Са ра је ву  
(Бр. 415 од 26. ок то бра 1908) о из бо ру пред сјед ни ка Од бо ра Гли го ри ја Јеф та но ви ћа,  

пот пи са ног као пред сјед ник Скуп шти не194 

192 Б. Ма џар, н. д., 385.
193 „Sa ra je vo”, Gla so no ša 39 (22. listopadа) 1905, 3. 
194 Ар хив Ста ре срп ско-пра во слав не цр кве.
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Од 1905. до 1914. го ди не Јеф та но вић је био пот пред сед ник Ве ли ког 
управ ног и про свјет ног са вје та у Са ра је ву,195 ко ји је, пре ма увод ном чл. IX 
Уред бе, у свим управ ним и про свјет ним по сло ви ма био над свим срп ско-
пра во слав ним епар хи ја ма у Бо сни и Хер це го ви ни. На пр вој, кон сти ту тив ној 
сјед ни ци одр жа ној 1. де цем бра 1905. го ди не под пред сјед ни штвом ми тро-
по ли та Гри го ри ја Жив ко ви ћа, иза бран је за пот пред сјед ни ка Са вје та.196 Тро-
го ди шњи ман дат му је до ди је љен и на из бо ри ма 1909. и 1912. го ди не. У овом 
нај ви шем управ ном ти је лу цр кве но-школ ске ау то но ми је имао је зна ча јан 
ути цај и на про свје ту197 као и на гра ђе вин ску дје лат ност. Већ на пр вој сјед-
ни ци Са вје та за кљу че но је да ће се за мо ли ти Зе маљ ска вла да да град ским 
оп шти на ма са срп ским ста нов ни штвом из да на ре ђе ње о из два ја њу ди је ла 
по ре за за из др жа ва ње срп ских шко ла, као и да из град њу цр ка ва и шко ла 
по мог не бес плат ним про јек ти ма и гра ђе вин ским ма те ри ја лом.198 Ре зул тат 
је био зна ча јан број па ро хи јал них цр ка ва из гра ђе них по тип ским про јек ти-
ма Гра ђе вин ског одје ље ња Зе маљ ске вла де.199 У дру гим слу ча је ви ма, Са вјет 
је пре по ру чи вао про јек тан та и фи нан сиј ски по ма гао из град њу цр ка ва.200 На 
сјед ни ци одр жа ној 19. ма ја 1914. го ди не рас пра вља ло се и о град њи бо го сло-
ви је, кон вик та и па ла те ЦШО у ко јој ће би ти и про сто ри је Са вје та.201

195 Пред сјед ник је уви јек ми тро по лит.
196 „Ве ли ки управ ни и про свјет ни са вјет”, Ис точ ник 4 (1906), 116; Чла но ви овог Са-

вје та би ли су сви ми тро по ли ти као стал ни чла но ви, док су из сва ке епар хи је по је дан пре-
зви тер, по че ти ри свје тов на ли ца и по је дан учи тељ или про фе сор би ра ни од епар хиј ских 
управ них и про свјет них са вје та. Члан ство је би ло по ча сно зва ње са ман да том од три го ди-
не. Са вјет се са ста јао сва ка три мје се ца у Са ра је ву, а пред сје да ва ли су му ми тро по ли ти 
на из мје нич но, док је пот пред сјед ник иза бра ни свје тов њак (Ј. Ф. Ива ни ше вић, н. д., Школ ски 
вје сник, 11–12, 1909, 502; Срп ска ри јеч 247, 29. де цем бра 1910, 4); Фонд „Ве ли ки управ ни и 
про свјет ни са вјет у Са ра је ву (1905–1919)” на ла зи се у Ар хи ву Срп ске пра во слав не цр кве у 
Бе о гра ду (Ра до ван Пи ли по вић, „Сто осам де сет го ди на цр кве не ад ми ни стра ци је и ар хив ског 
по сло ва ња у Ми тро по ли ји бе о град ској/Ар хи е пи ско пи ји бе о град ско –кар ло вач кој (1836–
2016)”, Ка лен дар Срп ске пра во слав не па три јар ши је за пре ступ ну 2016. го ди ну, Бе о град 2015, 
128–139; Од ју ла 1909. Са вјет је из да вао свој мје сеч ник Вје сник, зва нич но гла си ло срп ско-пра-
во слав них цр кве но-школ ских вла сти у БиХ, са свр хом „да слу жи за оба вје ште ње о ра ду 
са мо у прав них ти је ла, а на ро чи то „за штам па ње ко ри сних и по уч них чла на ка за на род”. 
Од го вор ни уред ник био је др Ди ми три је Ва сић, та да шњи тај ник Ве ли ког са вје та (Ј. Ф. Ива-
ни ше вић, н. д., Школ ски вје сник 11–12, 1909, 837).

197 С об зи ром на огро ман број не пи сме них (пре ма пр вом по пи су 1879. го ди не би ло је 
са мо 3% пи сме них, тј. оних ко ји су зна ли пи са ти ћи ри ли цу и ла ти ни цу, што је до зад њег 
зва нич ног по пис 1910. по ве ћа но на са мо 11,95%), Са вјет је, из ме ђу оста лог, по кре нуо ини-
ци ја ти ву да се на гра ђу ју учи те љи ко ји отво ре анал фа бет ске те ча је ве („Пу ту ју ћи учи те љи”, 
Учи тељ 1, 1908, 57).

198 „Ве ли ки управ ни и про свјет ни са вјет”, Ис точ ник 4 (1906), 116.
199 Тип ски про јек ти за срп ско-пра во слав не цр кве ура ђе ни су 1894. и 1901. го ди не 

(АБиХ, ЗВС, Збир ка про је ка та, кут. 64). 
200 П. Н. Ј., „Осве ће ње цр ка ва у Ма гла ју н/Б и у Дра га љев цу”, Ис точ ник 19 (1909), 289. 

„План но во о све ће них цр ка ва у Ма гла ју и Дра га љев цу, пра вљен је од јед ног и истог ар хи тек-
та, ако се не ва ра мо оно га ар хи тек та, ко га је Вел. са вјет пре по ру чио.” А ри јеч је о Ми ло шу 
Ми ла ди но ви ћу (1876–1934), јед ном од та да ри јет ких срп ских гра ди те ља. Са за вр ше ном Тех-
нич ком сред њом шко лом осно вао је у Са ра је ву „Пред у зе ће за гра ђе ви не и тех нич ки би ро 
Ми лош Ми ла ди но вић, конц. гра ди тељ” (HAS, O–MM–383, кут. 1). Ау тор је ни за цр кве них, 
стам бе них и јав них обје ка та, ме ђу ко ји ма и ре пре зен та тив не па ла те СПКД „Про свје та” у 
Са ра је ву, из гра ђе не 1912. го ди не.

201 „Сјед ни ца ве ли ког управ ног и про свјет ног са вје та”, Са ра јев ски лист 103 (22. ма ја 
1914), 2; За кљу че но је да се кон викт из гра ди што при је, али не из ре дов не суб вен ци је. По што 
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Као иза бра ни члан ши рег и пот пред сјед ник ужег епар хиј ског Управ ног и 
про свјет ног са вје та,202 Гли го ри је Јеф та но вић је сво јим зна њем, ау то ри те том, 
ис ку ством и енер гич но шћу зна чај но до при нео рје ша ва њу ва жних пи та ња, ме ђу 
ко ји ма су би ли из град ња и рад шко ла, те рје ша ва ње ма те ри јал ног ста ту са 
па ро хи ја и све штен ства. 

Јеф та но вић је, као за слу жни во ђа и пред став ник Ср ба, при мљен у ауди-
јен ци ју код ца ра Фра ње Јо си па при ли ком ње го ве по сје те Са ра је ву 30. ма ја 
1910. го ди не, ка да је из дао цар ски па тент и за 15. ју ни 1910. са звао Са бор Бо сне 
и Хер це го ви не.203 Ов дје тре ба на по ме ну ти да је на из бо ри ма за Са бор,204 
про ве де ним у ма ју 1910. го ди не, све ман да те за пра во слав не (31) до би ла Срп-
ска на род на ор га ни за ци ја, осно ва на ок то бра 1907. го ди не. Би ла је то нај ве ћа 
стран ка у Са бо ру,205 а ње ни осни ва чи и нај и стак ну ти ји чла но ви би ли су 
Гли го ри је Јеф та но вић, Во ји слав Шо ла и др Ми лан Ср шкић. У скла ду са §22. 
Зе маљ ског уста ва, по по ло жа ју пот пред сјед ни ка Ве ли ког управ ног и про свјет-
ног са вје та СПЦ, Јеф та но вић је био ви рил ни по сла ник у Са бо ру, гдје је би ран 
за чла на Бу џет ског од бо ра206 и Кон трол ног од бо ра за из вр ше ње бу џе та.207

С ци љем раз во ја срп ског по ли тич ког жи во та и сна же ња на ци о нал не со-
ли дар но сти и ко хе зи је, са ве ли ким по ли тич ким ути ца јем и еко ном ском мо ћи, 
Јеф та но вић је био глав ни осни вач „Срп ске ди о нич ке штам па ри је у Са ра је ву”, 
њен глав ни ак ци о нар, пред сјед ник скуп шти не и пред сјед ник управ ног од-
бо ра.208 Го ди не 1903. Бо сан ска ви ла до ни је ла је „Прет ход ну об ја ву” да, на кон 
што је до би је на до зво ла Зе маљ ске вла де, срп ски на род ни пр ва ци Гли го ри је 
Јеф та но вић у Са ра је ву, Во ји слав В. Шо ла у Мо ста ру, Ко ста Р. Ку јун џић у 
Лив ну и Ла зо Јо ва но вић у До њој Ту зли „на мје ра ва ју осно ва ти ’Срп ску дио-
нич ку штам па ри ју у Са ра је ву’, ко јој ће за да ћа би ти да пред у зи ма раз не штам-
пар ске, из да вач ке, но ви нар ске и дру ге слич не по сло ве, ко ји ма се ши ри на родна 
про свје та и при по ма же при вред но, имов но и сва ко на пре до ва ње зе мље и на-
ро да.”209 Иду ће го ди не ку пље на је опре ма бив ше Пр ве срп ске штам па ри је у 

на кон кур су пр ва на гра да ни је до ди је ље на, рас пи сан је но ви. За па ла ту ЦШО усво јен је про-
је кат беч ког ар хи тек те Ан дри је Пра прот ни ка, пред ра чун ске ври јед но сти 700.000 К, с ро ком 
за вр шет ка 1915. го ди не („Град ња па ла че ве ли ког управ ног и про свјет ног са вје та”, Са ра јев
ски лист 117, 12. ју на 1914, 3). 

202 „Из сјед ни це ши рег управ ног са вје та у Са ра је ву”, Ис точ ник 11–12 (1905), 391; Ка
лен дар Бо шњак за 1913. го ди ну, 153. 

203 „Kralj u Bo sni”, Svje tlost 23 (5. lipnjа 1910), 2; „Бо ра вак Ње го ва Ве ли чан ства у на шој 
сре ди ни”, Ис точ ник 10 (1910), 156. На кон анек си је БиХ (1908), 20. фе бру а ра 1910. го ди не 
про гла шен је Зе маљ ски устав (Шта тут) за Бо сну и Хер це го ви ну, ко јим је уве ден Са бор.

204 Че твр то за сје да ње Са бо ра фор мал но је за кљу че но 9. ју ла 1914. го ди не, а 15. фе бру-
а ра на ред не го ди не ца ре вом од лу ком Са бор је и рас пу штен.

205 У ври је ме Ска дар ске кри зе, 12 по сла ни ка ове гру пе 19. сеп тем бра 1913. вра ти ло је 
сво је ман да те, па су на на кнад ним из бо ри ма иза бра ни кан ди да ти Срп ске на род не стран ке 
адво ка та Да ни ла Ди мо ви ћа, ло јал не вла сти.

206 „Из Са бо ра”, Ве чер њи са ра јев ски лист 147 (18. ју на) 1910, 2.
207 „Из Са бо ра”, Ве чер њи са ра јев ски лист 149 (22. ју на) 1910, 2.
208 „Срп ска ди о нич ка штам па ри ја у Са ра је ву”, Бо сан ска ви ла 13–14 (1904), 266. Глав на 

скуп шти на за осни ва ње срп ске ак ци о нар ске штам па ри је је „јед но гла сно иза бра ла за пред-
сјед ни ка г. Гли го ри ја Јеф та но ви ћа, а за тај ни ка г. Еми ла Га ври лу. Овла штен је по се бан од бор 
да ’што при је ку пи штам па ри ју и по кре не’ днев ни по ли тич ки лист ’Срп ску Ри јеч’”.

209 „Прет ход на об ја ва”, Бо сан ска ви ла, 23–24 (1903), 410. Глав ни ца дру штва из но си ла 
је 100.000 кру на, раз ди је ље на на 2000 ди о ни ца по 50 кру на.
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Мо ста ру, си но ва Ми ја та Ра до ви ћа. На кон што је ком пле ти ра на но вим маши-
на ма и сла гач ким ма те ри ја лом, штам па ри ја је 1905. го ди не по че ла са ра дом.210 
У исто ври је ме Јеф та но вић је по кре нуо и лист за по ли тич ка, еко ном ска, про-
свјет на и кул тур на пи та ња срп ског на ро да Срп ска ри јеч,211 чи ји је вла сник 
би ла ова штам па ри ја.212

Ка ко би се у вре ме ну ка да су бан ке и нов ча ни за во ди би ли у ру ка ма 
ино стра ног ка пи та ла од го ва ра ју ћом кре дит ном по ли ти ком омо гу ћи ло при-
вред но ја ча ње срп ског ста нов ни штва, Гли го ри је Јеф та но вић по кре ће осни-
ва ње „Срп ске ште ди о ни це у Са ра је ву”, чи ји је био и глав ни ак ци о нар. По зив 
за упис у члан ство об ја вљен је у пр вом бро ју Срп ске ри је чи.213 На кон до би-
је ног вла ди ног одо бре ња, 6/19. ја ну а ра 1905. го ди не одр жа на је кон сти ту тив-
на Глав на скуп шти на,214 на ко јој је Јеф та но вић јед но гла сно иза бран за пред-
сјед ни ка скуп шти не и пред сјед ни ка Управ ног од бо ра.215 Го ди не 1907. Срп ска 
ште ди о ни ца пре тво ре на је у Срп ску на род ну бан ку, у ко јој је Јеф та но вић 
та ко ђе био пред сјед ник.216

Си но ним за име Гли го ри ја Јеф та но ви ћа је хо тел „Евро па”, не сум њи во 
ње го ва нај зна чај ни ја ма те ри јал на остав шти на, трај но при сут на у про стор ној 
мемо ри ји Са ра је ва. На кон ве ли ког по жа ра у ав гу сту 1879, у ко јем је из го рио 
цен трал ни дио гра да, на осно ву од лу ке Град ског за ступ ства од 11. мар та 1880. 
го ди не, 11. ма ја исте го ди не ура ђен је Ре гу ла ци о ни план ре кон струк ци је 
(Сли ка 8).217

Из бор ло ка ци је у не по сред ној бли зи ни по сто је ћег за нат ско тр го вач ког 
цен тра Та шли ха на и Ба шчар ши је на ис то ку, уз глав ну град ску ули цу Фра ње 
Јо си па, не да ле ко од срп ско-пра во слав не Са бор не цр кве и као по че так из град-
ње но вог по слов ног цен тра гра да ка за па ду, био је Јеф та но ви ћев стра те шки 

210 Ђор ђе Пе ја но вић, Штам па ри је у Бо сни и Хер це го ви ни 1529–1951, „Свје тлост”, Са-
ра је во 1952, 29–30. Штам па ри ја је би ла ве ћег ка па ци те та и у њој су штам па ни и лист Про
све та, сва из да ња СПКД „Про свје та”, као и слу жбе не пу бли ка ци је срп ских на ци о нал них 
установa. У не ре ди ма на кон атен та та 1914. штам па ри ја је де мо ли ра на и ин вен тар углав ном 
уни штен. СПКД „Про свје та” је на кон за вр шет ка ра та пре у зе ла остат ке и 1924. отво ри ла 
„Штам па ри ју дру штва ’Про свје те’ у Са ра је ву”, ко ју је 1948. от ку пи ла са ра јев ска „Свје тлост” 
за сво ју штам па ри ју.

211 Уред ни штво ли ста би ло је у Та шли ха ну (Фра ње Јо си па 37), не да ле ко од Јеф та но-
ви ће вог хо те ла „Евро па”. Лист је из ла зио че ти ри пу та сед мич но.

212 „По зив на прет пла ту”, Срп ска ри јеч 1 (1/14 ја ну а ра 1905), 4. Срп ска ди о нич ка штам-
па ри ја пот пу но је уни ште на и про сто ри је упра ве и уред ни штва Срп ске ри је чи де мо ли ра не 
у ан ти срп ским де мон стра ци ја ма на кон Са ра јев ског атен та та, па лист ви ше ни је мо гао из-
ла зи ти („ Ка ко је пу сто ше но. Да ни без вла шћа у Са ра је ву”, Пи је монт 172, 25. ју на 1914, 3; U. 
„De mo li ra nje srp skih za vo da”, No vo sti 174, 30. lipnjа 1914, 2; „Ср би из ван за ко на. Са ра јев ске 
де мон стра ци је”, Пи је монт 168, 21. ју на 1914, 2).

213 „У до бри час!”, Срп ска ри јеч 1 (1/14. ја ну а ра 1905), 2.
214 Зва нич ни оглас, Срп ска ри јеч 1 (1/14. ја ну а ра 1905), 5. За осни ва че у пот пи су је 

Гли го ри је М. Јеф та но вић.
215 „Скуп шти на за осни ва ње Срп ске ште ди о ни це у Са ра је ву”, Срп ска ри јеч 4 (9. ја ну-

а ра 1905), 2–3.
216 Удру жи ва њем са ра јев ске Срп ске на род не бан ке и Срп ске бан ке из Мо ста ра фор ми-

ра на је Срп ска цен трал на бан ка за Бо сну и Хер це го ви ну, ко ја се са Срп ском кре дит ном бан ком 
из Дер вен те и Срп ском при вред ном бан ком удру жи ла у Срп ску цен трал ну при вред ну бан ку 
д. д. Са ра је во (1912–1949).

217 HAS, ZKP-514.
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по слов ни по тез. Тим ви ше што је усли је ди ла и из град ња град ске же ље зни-
це, са ста ни цом у Фер ха ди ји ули ци, сје вер но од Са бор не цр кве. Ка ко до 
та да у гра ду ни је би ло са вре ме них уго сти тељ ских обје ка та, ова је из град ња 
у јав но сти пра ће на са по себ ном па жњом. Зва нич ни Са ра јев ски лист 1881. 
го ди не ус хи ће но из вје шта ва да је у ули ци Фра ње Јо си па „из ми ли ла [...] по-
сли је ду жег вре ме на (то се зо ве фун да мент!) ку ћа г. Гли ше Јеф та но ви ћа из 
зе мље те сад на мер мер ли те ме љи ра сте на очи глед”.218 Пра те ћи ди на ми ку 
из град ње, овај лист у сеп тем бру из вје шта ва да се згра да хо те ла, ко ји ће има ти 
80 со ба, већ зи да из над пр вог спра та.219 Сеп тем бра на ред не го ди не ра до ви 
су већ би ли у за вр шној фа зи.220 Про стор ка фа не у при зе мљу за ку пио је хо-
те ли јер Ла сла у ер (Edu ard Las sla u er) и с њом је хо тел све ча но отво рен 12. 
де цем бра 1882. го ди не.221 Убр зо је отво ре на и го сти о ни ца,222 ко ју је у за куп 
узео ин ду стри ја лац Ле ви.223 Са го ди ну да на ра ни је са гра ђе ном Офи цир ском 
ка си ном, био је ово пр ви са вре ме ни обје кат по све у ду ху сред њо е вроп ске 

218 „Гра ђе ви не по Са ра је ву”, Са ра јев ски лист 56 (14. ју ла 1881), 3. 
219 „Гра ђе ви не по Са ра је ву”, Са ра јев ски лист 78 (9. сеп тем бра 1881), 3. 
220 „Град ње по Са ра је ву”, Са ра јев ски лист 112 (17. сеп тем бра 1882), 3.
221 „Ка фе Еу ро па”, Са ра јев ски лист 149 (13. де цем бра 1882), 3.
222 „Го сти о ни ца у Хо тел Еу ро пи”, Са ра јев ски лист 153 (22. де цем бра 1882), 2.
223 He in rich Löwy, беч ки ин ду стри ја лац, ко ји се не по сред но иза оку па ци је до се лио у 

Са ра је во, гдје је кра јем но вем бра 1881. отво рио но во и згра ђе ну са вре ме ну пи ва ру у ули ци 
Ко нак („Град ња пи ва ре у Са ра је ву”, Са ра јев ски лист 71, 24. ав гу ста 1881, 2; „Пи ва ра у Са-
ра је ву”, Са ра јев ски лист 107, 16. но вем бра 1881, 3). Од 14. но вем бра исте го ди не био је пред-
сјед ник Је вреј ске ашке на ске оп шти не ко ја је та да бро ја ла 76 чла на („Из је вреј ске оп шти не”, 
Са ра јев ски лист 107, 16. но вем бра 1881, 3). На ла зи мо и по да так да је на Све то сав ској бе сје-
ди, одр жа ној на Со ко цу 1893. го ди не са 5 фор. био нај ве ћи при ло жник („Јав на за хвал ност”, 
Бо сан скохер це го вач ки ис точ ник 4–5, 1893, 197).

Сли ка 8. Ре гу ла ци о ни план ре кон струк ци је по жа ром уни ште ног Са ра је ва,  
из ра ђен ма ја 1880. го ди не. Озна че ни су: 1) Ло ка ци ја бу ду ћег хо те ла „Евро па”,  

2) Јеф та но ви ће ва ули ца, 3) Та шли хан и 4) Са бор на цр ква.
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нео ре не сан сне ар хи тек ту ре, ко ја ће по ста ти нај че шће при мје њи ван стил ски 
обра зац за ре пре зен та тив не објек те. 

О ва жно сти из град ње хо те ла го во ри и по да так да је Град ско за ступ ство, 
на при је длог за ступ ни ка Мех мед-бе га Ка пе та но ви ћа, одо бри ло 100 фор. „за 
из ра ду ди пло ме ко јом би се ода ло при зна ње Гли ши М. Јеф та но ви ћу за из-
град њу Хо те ла Евро па, пр ве мо дер не згра де у Са ра је ву”.224 По ред то га, Са-
ра јев ска оп шти на до ни је ла је и од лу ку да се „у знак при зна ња за ова кве 
за слу ге у по љеп ша њу и уна пре ђе њу ва ро ши про зо ве Јеф та но ви ће вим име ном 
онај со ка чић ко ји крај ове но ве го ле ме згра де ве зу је ули цу Фра ње Јо си па са 
Фер ха ди јом [...] То је про шле не дје ље спро ве де но. На ули цу се при би ла та-
бли ца с нат пи сом ’Гли ше М. Јеф та но ви ћа ули ца’”.225 

Опис хо те ла оста вио је ар хе о лог Ро берт Ман гро, ко ји је ту бо ра вио 1894. 
го ди не: „Улаз је у по крај њој ули ци и во ди пра во кроз згра ду до јед ног отво-
ре ног дво ри шта. У при зе мљу се на ла зи ве ли ка ка фа на и со ба за би ли јар с 
по гле дом на глав ну ули цу, док су ре сто ран и ку хи ње на су прот ној стра ни од 
ула за. Ље ти се уну тра шње дво ри ште ко ри сти као са ла за ру ча ва ње и, ли е по 
уре ђе но као што је би ло, са ве ли ким рас цвје та ним ег зо тич ним биљ ка ма, 
чи ни вр ло при влач но мје сто.” За со бу у ко јој је од сјео на во ди да је „исто 
то ли ко удоб на ко ли ко и еле гант но на мје ште на”.226 

До град њом сје вер ног кри ла у Јеф та но ви ћа ули ци (прој. 1906, арх. Ј. Ван-
цаш),227 хо тел је 1907. го ди не про ши рен са де сет со ба на два спра та, те про стра-
ном ви ше на мјен ском дво ра ном и зим ском ба штом у при зе мљу (Сли ка 9).

 
Сли ка 9 a, б. Хо тел „Евро па” (из глед 1907)228 и Зим ска ба шта229

224 „Из Град ског ви је ћа”, Са ра јев ски лист 22 (24. фе бру а ра 1883), 2; Сјед ни ца је одржа-
на 12. фе бру а ра 1883.

225 Са ра јев ски лист 5 (15. ја ну а ра 1884), 3. До та да шњи на зив ули це био је Ма ла Фер-
ха ди ја. 

226 Omer Ha dži se li mo vić, Na vra ti ma Is to ka, „Ve se lin Ma sle ša”, Sa ra je vo 1989, 223.
227 Про је кат у ар хи ву За во да за пла ни ра ње и раз во ја гра да Са ра је ва (не сре ђе но).
228 Ре клам ни огла си об ја вљи ва ни у Ка лен да ру Бо шњак и Срп ској ри је чи.
229 HAS, ZFR.
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Но во про ши ре ње хо те ла из ве де но је 1913. го ди не на до град њом тре ћег 
спра та над пр во бит ним кор пу сом из 1882. го ди не230 (Сли ка 10). Том при ли-
ком из вр ше на је и ком плет на об но ва хо те ла. На кон што је у ан ти срп ским 
де мон стра ци ја ма по сли је Са ра јев ског атен та та 1914. хо тел де мо ли ран, опет 
је мо рао би ти об но вљен и том при ли ком је над про ши ре њем из 1907. го ди не 
до гра ђен тре ћи спрат (Сли ка 11).

Сли ка 10. Хо тел „Евро па” на кон про ши ре ња и до град ње тре ћег спра та (1907)  
над ди је лом из 1882. го ди не231

Сли ка 11. Хо тел „Евро па” на кон до град ње тре ћег спра та (1913)  
над ди је лом из 1907. го ди не232

230 HAS, O–MM–383, кут. 4.
231 Исто.
232 HAS, ZFR.
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У ан ти срп ским де мон стар ци ја ма на кон Са ра јев ског атен та та, мно гоброј-
не ма ње и ве ће гру пе нео б у зда них де мон стра на та, на о ру жа них ка ме ни ца ма, 
то ља га ма, сје ки ра ма, че ки ћи ма и ма ље ви ма, у сво јим ру ши лач ким из ли ви ма 
не ра зум ног би је са 28. и 29. ју на у ве ћем ди је лу гра да пљач ка ли су и де мо-
ли ра ли срп ске ку ће, за нат ске рад ње, тр го ви не, уго сти тељ ске објек те. У бру-
тал ним из ли ви ма мр жње и би је са по себ но су стра да ле згра де срп ских про-
свјет них, вјер ских и кул тур них ин сти ту ци ја и уста но ва. „Ма са од ви ше 
ти су ћа на ро да као да је по лу ди ла; што по ру ше но, по раз би ја но и раз ба ца но 
на ули цу има де ро бе од пре ко 200 срб ских ку ћа и ду ћа на [...] по ру ши ли су 
и по ха ра ли све што је срб ско га у Са ра је ву.”233 Над овим не ви ђе ним по гро мом 
са ра јев ских Ср ба, згра жа вао се сав ци ви ли зо ва ни сви јет, о че му свје до че број-
ни но вин ски из вје шта ји са ули ца гра да, ко ји је ода вао ту жну сли ку по пут 
рат не пу сто ши.234 Пре ма про цје ни из вје шта ча Пи је мон та, ште та је из но сила 
око де сет ми ли о на кру на.235

Као нај бо га ти ји, нај и стак ну ти ји, нај у ти цај ни ји и нај у глед ни ји Ср бин у 
зе мљи, Гли го ри је Јеф та но вић био је цен трал на ме та по бје шње ле ма се. „Због 
то га је цр но-жу та са ра јев ска ру ља пр во на ње га на ва ли ла при ли ком по ги-
би је Фран ца Фер ди нан да и он је за вре ме ра та имао мно го да тр пи.”236 Хо тел 
„Евро па” пр ви пут су де мо ли ра ли на Ви дов дан уве че, а он да у два на вра та 
до вр ши ли су тра дан,237 ка да су му де мо ли ра ли и по ро дич на ку ћу, га ра жу за 
во зи ла и шта ле за ко ње пре ко пу та ку ће у тзв. „Јеф та но ви ћа ба шти”.238 Пот-
пу но су уни шти ли два ом ни бу са за пре воз го сти ју хо те ла, фи ја ке ре, са о ни це, 
„али то та ко, да на мје сту не има ни шта дру го га, до ли ру ше ви на [...] Чак су 
хтје ли по у би ја ти и ко ње, али им се ов дје од у про ки ри јаш, ина че не ки Ни је-
мац, ко ји је уз то ви као ’Жи ви ла Ср би ја!’”239. Де мон стран ти су ту спа ли ли 
срп ску за ста ву.240 По том су про ва ли ли у ку ћу, уни шти ли по кућ ство и све 
по ба ца ли на ули цу.241 „Ве ли ка мно жи на ра зног по кућ ства, око шест вр ста 
ра зних ко чи ја, ћи ли ма и још мно ге пре ра зне ства ри за стр ли су сав овај про стор 
у Ће ма лу ши [...] Сви су мин дер лу ци и кре вет ске ства ри по ба ца не да се да нас 
у да љи ни од 100 ме та ра ше ћеш овом ули цом по са мој ву ни, ре као би да су 
ту ста да уши ша на [...] Ће ма лу ша из гле да од сил не ма се ства ри упра во за ба-
ри ка ди ра на, те је и про мет ту да по све не мо гућ и ако је пут ши рок 30 ме та ра. 

233 „Ve li ke de mon stra ci je i pri e ki sud u Sa ra je vu”, Na ša slo ga 25 (2. julа 1914), 1. 
234 О де мон стра ци ја ма оп шир но у: Је ле на Бо жић, „Де мо ли ра ње згра да у ан ти срп ским 

де мон стра ци ја ма у Са ра је ву на кон атен та та 28. ју на 1914.”, Гла сник удру же ња ар хив ских 
рад ни ка Ре пу бли ке Срп ске 12 (2020), 129–171.

235 „Ка ко је пу сто ше но. Да ни без вла шћа у Са ра је ву”, Пи је монт 172 (25. ју на 1914), 3.
236 „Про сла ва осам де се то го ди шњи це”, За ста ва 33 (18. фе бру а ра 1921), 2. 
237 У осам ча со ва уве че Јеф та но вић је за тра жио „ре дар стве ну за шти ту, а у пол 9 отпо-

че ло је на ва љи ва ње ка ме њем на свра ти ште, а да то по ли ци ја ни чим ни је на сто ја ла за прије-
чи ти. Из гред ни ци су два ци је ла са та уда ра ли по же ље зним вра ти ма не мо гав ши их про бити, 
а ре дар ство ипак ни је уре до ва ло, ма да се ње го ва по ста ја на ла зи у уда ље но сти од не ко ли ко 
ча са ка. Јеф та но ви ћа су из тог здвој ног по ло жа ја спа си ли не ки од ва жни при ја те љи Хр ва ти” 
(„Napadај na Jef ta no vi ća”, No vo sti 186, 12. srp nja 1914, 2).

238 HAS, GP 1880, кут. 18, спис 4695. На овом про сто ру да нас је Цен трал на бан ка БиХ 
(М. Ти та 25).

239 „Osta la pu sto še nja”, No vo sti 174 (30. lipnjа 1914), 3.
240 „Ка ко је пу сто ше но. Да ни без вла шћа у Са ра је ву”, Пи је монт 172 (25. ју на 1914), 2.
241 „Pro tu srb ske de mon stra ci je u Sa ra je vu”, Ju tar nji list 702 (1. srpnjа 1914), 4.
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Сав овај крај на ли чи као зга ри ште по сле те шког по жа ра или град по сле ду гог 
бом бар до ва ња”242 (Слика 12). До пи сник ма ђар ског Аз Ешт-а при ли ком по-
сје те Јеф та но ви ће вој ку ћи освје до чио се „да је из вр ше но ужа сно ди вља штво 
[...] По де ра ли су му и ди пло му, ко јом је до био ор ден, а ор ден је је дан зли ко-
вац но сио на гру ди ма, док је пљач као и ру шио”.243 Из вје штач за гре бач ких 
No vo sti на во ди да „нај ве ће згра жа ње по бу ђу је уни ште ње и осквр ну ће одије-
ла оби тељ ских упо ко је ни ка. Ове Ср би ма та ко све те ре ли кви је, рас тр га не су 
и по пљу ва не. Јед ној 300 го ди на ста рој све тач кој сли ци из бо ли су очи. Дра-
го цје но сти, про ци је ње не на ви ше ти су ћа, не ста ле су. Из гред ни ци опли је ни-
ше ру шни цу, пре о бу ко ше се на ли цу мје ста оста вив ши он дје сво је цу ње.”244

Про цје не ште те ко ју је пре тр пио Гли го ри је Јеф та но вић су раз ли чи те, 
а пре ма нај ни жим ште та је из но си ла пре ко по ла ми ли о на кру на.245 

Јеф та но вић је убр зо са ни рао ште ту и уре дио хо тел, ко ји су на по чет ку 
ра та, уз сим бо лич ну нов ча ну на кна ду, за по сје ли ау стро у гар ски офи ци ри и 
вој ни ци. На ко ра та Јеф та но вић је хо тел об но вио опет као нај мо дер ни ји и нај-
 о пре мље ни ји град ски хо тел пр во га ре да,246 ко ји је раз во јем ту ри зма још ви ше 
до био на зна ча ју. Уви дјев ши по слов ну при ли ку у овом но вом при вред ном 
сек то ру, 1921. го ди не осно вао је „Хо тел ско и ин ду стриј ско ди о нич ко дру штво 
Г. М. Јеф та но вић”, са ка пи та лом 1,5 ми ли он ди на ра, по ди је ље ним на 15.000 
ак ци ја. Ово дру штво, ка сни је пре и ме но ва но у „Г. М. Јеф та но вић д. д. Са ра-
је во”, во ди ло је и хо тел „Евро пу”,247 од 1940. у вла сни штву Гли го ри је вог си на 
Ду ша на, ко ји је већ ду го го ди на хо те лом и упра вљао.248 

До сље дан и прин ци пи је лан у бор би за на ци о нал на пра ва, био је у не ми-
ло сти вла сти, ко ја све до про гла ше ња по ли циј ског ча са и при је ког су да 29. 
ју на у 17 ча со ва, ни је аде кват но ан га жо ва ла вој ску, по ли ци ју и жан дар ме да ове 
не ре де су зби ју, што оста вља мје ста сум њи да су ови си сте ма тич ни на па ди 
ор га ни зо ва ни и упра вља ни од са ме вла сти на че лу с ге не ра лом Оска ром По-
ћо ре ком. По јед ном на кнад ном са зна њу, из ме ђу зе маљ ског по гла ва ра БиХ 
ге не ра ла По ћо ре ка и Гри го ри ја Јеф та но ви ћа „до шло је до не у год но га при зо ра. 
При го дом жа лоб не слу жбе бож је за по кој ни при е сто ло на сљед нич ки пар у 
ов дје шњој срб ској цр кви, до ве зао се је и Јеф та но вић са сво јим си но ви ма пред 
цр кву, али га на вра ти ма сто је ћи де тек ти ви ни су пу сти ли уну тра [...] а ка да 
је ге не рал По ти о рек из ла зио из цр кве по здра ви га Јеф та но вић остен та тив но. 
По ти о рек је ме ђу тим окре нуо ле ђа и ни је уз вра тио по здра ва.”249

242 „По сле са ра јев ског атен та та”, За ста ва 136 (23. ју на / 6. ју ла 1914), 1.
243 Исто.
244 „Napadај na Jef ta no vi ća”, No vo sti 186 (12. srpnjа 1914), 2. 
245 zb, „In ter vi ew sa Jef ta no vi ćem”, Ob zor (Ju tar nje iz da nje), 181 (3. srpnjа 1914), 1; „Стра-

хо ви ти да ни у Са ра је ву”, Тр го вин ски гла сник 135 (22. ју на 1914), 5; „Шта пи ше Ма ђа рор саг”, 
Тр го вин ски гла сник 133 (20. ју на 1914), 2.

246 „Те ку ћа то пла и хлад на во да у со ба ма, со бе са ку па ти лом, се па рат не ба ње, апарт-
ма ни, те ле фон у со ба ма, лифт, цен трал но гри ја ње, дру штве не про сто ри је, ве ли ка ка фа на, 
ре сто ра ци ја, зим ска ба шча. – Днев ни кон це рат. Ау то га ра жа. – Ау то бус за сва ки воз. – Аутомо-
бил за све из ле те у око ли ну.” Ту ри стич ки про спект Hôtel de l’E u ro pe Sa ra je vo, Ju go slovan ska 
ti skar na, Lju blja na, s. a.

247 Ke mal Hre lja, „Pre gled druš tve no –e ko nom skih pri li ka u Sa ra je vu iz me đu dva ra ta”, 
Sa ra je vo u re vo lu ci ji. Re vo lu ci o nar ni rad nič ki po kret 1937–1941, Isto rij ski ar hiv Sa ra je vo, Sa ra-
je vo 1976, 90. Касни је „Г. М. Јеф та но вић д. д. Са ра је во”

248 „Из ра зи за хвал но сти”, Вре ме, 27. ја ну а ра 1940, 2.
249 „Upa di ca kod re qu i e ma”, Ju tar nji list 712 (12. srpnjа 1914), 3–4.
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(а)

(б)

(в)
Сли ка 12 а, б, в. Де мон стран ти у Ће ма лу ша ули ци из ме ђу га ра жа и ку ће Гли го ри ја  

Јеф та но ви ћа (Слика а). Уни ште на имо ви на из ба че на ис пред ку ће (сли ке б, в).250

250 Фо то гра фи је су из днев них ли сто ва.
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Отво ре на осве та вла сти усли је ди ла је на кон што је у по ку ша ју да од мах 
на кон атен та та пре бјег не у Ср би ју, те је ухап шен у Ви ше гра ду.251 У Са ра је ву 
је про ве де на рас пра ва про тив ње га и си на Ду ша на ра ди „зло чи на сме та ња 
јав ног ми ра и си гур но сти, од но сно при по мо ћи у том зло чи ну”.252 Пре ма 
оп ту жни ци, у Гли го ри је вим шта ла ма про на ђе на је осли ка на ли ме на пло ча 
са гр бом Ср би је, ини ци ја ли ма Га ври ла Прин ци па и „на сли ка ним гр бо ви ма 
ра зних зе ма ља, од ко јих су не ке не раз двој ни ди је ло ви ау стро-угар ске мо-
нар хи је”.253 Оп ту жбу је за сту пао др жав ни од вјет ник Сва ра, а бра ни лац Јеф-
та но ви ћа био је Да ни ло Ди мо вић. Гли го ри је Јеф та но вић осу ђен је на јед ну 
го ди ну, а син Ду шан на шест мје се ци те шке там ни це и под ми ре ње суд ских 
тро шко ва.254 Уз то је „за пр вог осу ђе но га скоп чан гу би так пред сјед ни штва 
срп ско-прав. цр кве но-школ ске оп ћи не и ве ли ког цр кве ног и управ ног са вје-
та као и ком тур ног кр ста ре да Фра ње Јо си па, до чим за дру гог оп ту же но га 
гу би так ака дем ског сте пе на”.255 Уло же ну жал бу Вр хов ни суд је у де цем бру 
1915. го ди не од ба цио и пре су ду у ци је ло сти по твр дио.256 Од мах је Јеф та но-
ви ће вој ули ци име про ми је ње но у Ке ве шо ва257 које је вра ћено 1919.258

Све га не ко ли ко мје се ци на кон што је пу штен из за тво ра по но во је ухап-
шен.259 На и ме, у пре тре си ма на кон оку па ци је Бе о гра да, ау стро у гар ске вла-
сти у ста ну адво ка та др Еми ла Га ври ле, сум њи че ног за по сре до ва ње из ме ђу 
Ср би је и по ли тич ких во ђа у БиХ,260 про на шле су ма те ри јал за по ди за ње 
оп ту жни це про тив Гли го ри ја Јеф та но ви ћа и Во ји сла ва Шо ле „због зло чи на 
ве ле и зда је”, пре ма § 1116. Ка зне ног законa јер су „од 1899. ра ди ли на оства ре-
њу ци ља да Бо сну и Хер це го ви ну при по је Кра ље ви ни Ср би ји”.261 Ухап ше ни 
су 5. ју на 1917. го ди не и на ред ног да на за по че ло је са слу ша ње пред ис тра-
жним су ди јом. „Јеф та но вић је био чврст, не по пу стљив, ус пра ван и по но сан 
не са мо по др жа њу, не го и по це лој са др жи ни сво га би ћа”.262 Не ги ра ју ћи све 
на во де оп ту жни це, Јеф та но вић је из ја вио да не ма раз ло га ни да се бра ни, 

251 „Uap še nja”, Ju tar nji list 702 (1. srpnjа 1914), 4. 
252 „Osu da Gli go ri ja Jef ta no vi ća”, Hr vat ska mi sao 200 (430) (11. listopadа 1915), 2.
253 Исто. На са слу ша њу атен та то ра, Га ври ло Прин цип по ри цао је „сва ко по знан ство 

с Јеф та но ви ћем и Спа лај ко ви ћем, као и то, да је на њи хов тро шак сту ди рао” („Ras pra va pro ti 
sa ra jev skim aten ta to ri ma”, No vo sti 287, 21. li sto pad 1914, 9).

254 „Vo đa bo san skih Sr ba pred su dom”, Ju tar nji list 1280 (16. listopadа 1915), 7.
255 „Osu da Gli go ri ja Jef ta no vi ća”, Hr vat ska mi sao 200 (430) (11. oktobrа 1915), 2.
256 „Osu da u par ni ci Jef ta no vić po tvr đe na”, Ju tar nji list 1342 (15. prosincа 1915), 5.
257 „Pro mje na ime na uli ca u Sa ra je vu”, Ju tar nji list 1355 (29. prosincа 1915), 5; Her mann 

Al bin Jo sef Kövess von Kövessháza (1854–1924), ау стриј ски ге не рал и угар ски ба рон, сеп тем бра 
1915. по ста вљен за ко ман дан та но во о сно ва не ц. и кр. Тре ће ар ми је, од и грао је од лу чу ју ћу 
уло гу у осва ја њу Ср би је, Цр не Го ре и Ал ба ни је (Eg ger Ra i ner, “Kövess von Kövessháza, Her-
mann Ba ron”, Ne ue De utsche Bi o grap hie, 12, 1980, 416).

258 На кон за вр шет ка Другог свјет ског ра та ули ца је до би ла име Ва се Пе ла ги ћа (A. Bej tić, 
н. д., 375), што је оста ло до зад њег ра та (1992–1995), од ка да но си име Вла ди сла ва Ска ри ћа.

259 „Хап ше ње Јеф та но ви ћа и Шо ле”, Ср бо бран 406 (20. ју ла 1917), 4.
260 „Иа ко не ма ја сних до ка за, Га ври ла је из гле да пот пи сао уго вор по ко ме је до би јао 

12.000 ди на ра у зла ту за ’ис пи ти ва ње и уре ђи ва ње спо ља шње упра ве срп ско-пра во слав не 
цр кве и про свје те’ о че му је био ду жан да срп ској вла ди под но си го ди шњи из вје штај” (Б. 
Ма џар, н. д., 180). У ври је ме ау то ном не бор бе био је уред ник но во сад ске За ста ве и од Јеф-
та но ви ћа сма тран глав ним са вјет ни ком срп ске опо зи ци је у БиХ (Исто, 231). 

261 Д. Ди мо вић, н. д., 2.
262 Исто.
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оп ту жу ју ћи власт да ни шта ни је пред у зе ла ка да су му у ан ти срп ским де мон-
стра ци ја ма на кон Са ра јев ског атен та та ку ћу „ци је лог би је ла да на уну тра сву 
по ру ши ли, по пљач ка ли, од ни је ли сав на кит; у хо тел ’Евро пи’ по ру ши ли и 
раз би ли ста кле та и уни шти ли ми у Ће ма лу ши сву шта лу са 10–12 ко ња у 
при су ству по ли циј ских вла сти и дру гих обла сти”.263 На кон ин тер пе ла ци је 
Ју го сло вен ског клу ба у Бе чу и Срп ско-хр ват ске ко а ли ци је у пе штан ском пар-
ла мен ту, због не пра вил но сти у ис тра зи, ма ђар ски др жав ни ту жи лац при стао 
је да се кри вич ни по сту пак про тив Га ври ле, Јеф та но ви ћа и Шо ле об у ста ви. 
Беч ки „Рај хспост” из ви је стио је да је кри вич на ис тра га над Јеф та но вићем и 
Шо лом за ве ле и зда ју пре ки ну та 22. сеп тем бра исте го ди не.264 

Гли го ри је Јеф та но вић од и грао је зна чај ну уло гу у на ред ним мје се ци ма, 
ка да се ра ди ло на ује ди ње њу Бо сне и Хер це го ви не са Ср би јом у јед ну са мо-
стал ну др жа ву Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. На кон што је у За гре бу 5. ок то бра 
1918. го ди не осно ва но На род но ви је ће СХС, 20. ок то бра фор ми ран је Глав ни 
од бор НВ СХС БиХ за чи јег је пред сјед ни ка иза бран Гли го ри је Јеф та но вић.265 
Основ ни за да так ове глав не ин сти ту ци је но во ство ре не вла сти био је да фор-
ми ра њем ко тар ских и мје сних од бо ра обез би је ди мир до зва нич не при мо-
пре да је вла сти од ау стро у гар ског зе маљ ског по гла ва ра, а она је из вр ше на 1. 
но вем бра 1918. го ди не. Већ 3. но вем бра фор ми ра на је На род на вла да за БиХ 
на че лу са Ата на си јом Шо лом.266 Гли го ри је Јеф та но вић до го во рио се у нај у жој 
са рад њи с вој во дом Сте пом Сте па но ви ћем да се у Бо сну и Хер це го ви ну 
упу ти јед на срп ска ди ви зи ја да за шти ти ста нов ни штво и имо ви ну при ли ком 
по вла че ња ау стро у гар ске вој ске. У име три де сет хи ља да оку пље них гра ђа-
на, до че као је вој во ду Сте па но ви ћа и по здра вио пр ве је ди ни це Дру ге срп ске 
ар ми је и пот пу ков ни ка Ран ко ви ћа при ли ком њи хо вог ула ска у Са ра је во, 6. 
но вем бра 1918. го ди не у 16 са ти.267

На кон про гла ше ња пр ве за јед нич ке др жа ве Ју жних Сло ве на 1. де цем бра 
1918. го ди не, у Бе о гра ду се 1. мар та 1919. са ста ло при вре ме но На род но пред-
став ни штво ује ди ње ног Кра љев ства Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, са за дат ком 
да из вр ши при пре ме за Уста во твор ну скуп шти ну. Јеф та но вић је као нај ста-
ри ји члан иза бран за пред сјед ни ка тог пред сјед ни штва. У свом го во ру је, 
из ме ђу оста лог, ре као да је ве о ма сре ћан што је до жи вио „на шу пот пу ну сло-
бо ду и на ше ује ди ње ње”.268

Гли го ри је Јеф та но вић пре ми нуо је у 87. го ди ни жи во та, у уто рак, 15. 
мар та 1927. у шест ча со ва ују тро.269 Као пр вом пред сјед ни ку На род ног ви-
је ћа у Са ра је ву и пр вом при вре ме ном пред сјед ни ку При вре ме ног на род ног 
пред став ни штва Кра ље ви не СХС ода та му је по част на по чет ку сјед ни це 
На род не скуп шти не, чи ји је пред сјед ник Мар ко Триф ко вић по ло жио ви је нац 

263 Исто.
264 „Јеф та но вић и Шо ла”, Прав да 244 (8. ок то бра 1917), 1.
265 Dr Bog dan Kri zman, „Bo sna i Her ce go vi na i ju go slo ven sko pi ta nje”, Pri lo zi In sti tu ta za 

iz u ča va nje isto ri je rad nič kog po kre ta 4 (1968), 113.
266 „Ула зак на ше вој ске у Са ра је во”, Ве чер ње но во сти 19 (12. но вем бра 1918), 1.
267 Исто.
268 „Пре де сет го ди на”, Вре ме 2581 (4. мар та 1929), 1.
269 „† Гли го ри је Јеф та но вић”, Прав да 72 (16. мар та 1927), 3. „Оста вио је за со бом две 

кће ри: г-ђу Кру ну уда ту за г. др. Ми ла на Ср шки ћа Ми ни стра Прав де, г-ђу Дра ги цу су пругу 
г. др. Спа лај ко ви ћа на шег по сла ни ка у Па ри зу и три си на гг. Ду ша на, Здрав ка и Ма ној ла.”
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на одар Јеф та но ви ћа с нат пи сом „Пред сед ник Нар. Скуп шти не СХС пр вом 
пред сед ни ку Скуп шти не СХС”.270 Лист Вре ме об ја вио је ви јест да је пре ми-
нуо Гли го ри је Јеф та но вић „је дан од нај у глед ни јих и нај и мућ ни јих Са рај ли-
ја, ко ји је ста вио на коц ку не са мо све сво је има ње [...] већ је ри зи ко вао и сам 
оп ста нак свој и сво је по ро ди це. Јед на ве о ма круп на фи гу ра у по ли тич ком 
жи во ту срп ско га на ро да по след њих де це ни ја оти шао је бр зо за пок. Ни ко лом 
Па ши ћем са ко јим је ста јао увек у нај те шњој ве зи и за јед нич ком ра ду, чак и 
он да ка да је то за јед ног Бо сан ца пред ста вља ло нај ве ћу, па и са му опа сност 
за жи вот”.271 

Са хра њен је 16. мар та у 15 ча со ва у Са ра је ву,272 на Срп ско-пра во слав ном 
гро бљу Све ти Ар хан ге ли на Ко ше ву, ода кле су по смрт ни оста ци пре не се ни 
у по ро дич ну гроб ни цу на гро бљу Ба ре (по ље П 12, ред 12, бр. 27). На сре ди ни 
по ле ђи не над гроб не пло че је текст: Гли го ри је М. Јеф та но вић, во ђа на ро да 
*7 II 1841 – †13 III 1927, а ис под ли је во: У до бру је ла ко до бро би ти на му ци 
се по зна ју ју на ци, а де сно: Сво јим ро ди те љи ма син Ду шан 1940. (Сли ка 13).

Сли ка 13. По ро дич на гроб ни ца Гли го ри ја Јеф та но ви ћа
(фо то: Ј. Бо жић, јул 2020)

270 „† Гли го ри је Јеф та но вић”, За ста ва 60 (17. мар та 1927), 2.
271 „Смрт Гли го ри ја Јеф та но ви ћа”, Вре ме 1882 (16. мар та 1927), 5.
272 Исто.
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Нај бо љу оцје ну исто риј ског зна ча ја дје ла Гли го ри ја Јеф та но ви ћа да ла 
је Бо сан ска ви ла у члан ку по во дом ње го вог 63. ро ђен да на: „Кад про ђе то 
до ба, кад ми ну љу ди, а до га ђа ји по ста ну да ле ка и бли је да успо ме на – и он да 
ће још жи вје ти име и дје ло ње го во.”273 

ДУ ШАН ЈЕФ ТА НО ВИЋ 
(1884–1941)

Гли го ри јев син Ду шан, по сјед ник, ин ду стри ја лац и беч ки док тор пра ва 
био је под на чел ник Са ра је ва (1930–1934)274 и пред сјед ник На род не ра ди кал не 
стран ке у Са ра је ву.275. У ње го вом бра ку с Ми ле ном рођ. Пе три но вић (1895–
1958) ро ђе ни су кћер ка Ксе ни ја и си но ви Пре драг и Не над.276 По ро дич на 
ку ћа би ла им је у ули ци Ће ма лу ша 15.277 

Зна ча јан је ње гов рад као чла на, а од 1922. и пот пред сјед ни ка пред сјед-
ни штва Тр го вач ке и обрт нич ке ко мо ре за Бо сну и Хер це го ви ну, фор ми ра не 
1909. го ди не.278 На кон што је Ми ни стар ство тр го ви не и ин ду стри је 3. мар та 
1923. рас пу сти ло Ко мо ру, по ста вљен је за са вјет ни ка ко ме са ра Обрт ног од-
је ла, а од 1925. го ди не је члан Прав ног и Са о бра ћај ног од је ла.279 Од 1927. го-
ди не је у ин ду стриј ској сек ци ји,280 а пред сјед ник Тр го вин ско-ин ду стриј ске 
ко мо ре за Дрин ску ба но ви ну био је 1934,281 1936.282 и 1937. го ди не.283 Та ко-
ђе је био и ви ше го ди шњи члан Управ ног од бо ра Цен трал не ор га ни за ци је за 
уна пре ђе ње ту ри зма и са о бра ћај пут ни ка и ту ри ста у Кра ље ви ни Ју го сла-
ви ји „Пут ник”.284 Као пред став ник Ту ри стич ког са ве за из Са ра је ва био је 
члан упра ве За јед ни це ту ри стич ких ор га ни за ци ја, гдје се за ла гао за до пу ну 
Уред бе о уна пре ђе њу ту ри зма и ау то бу ског са о бра ћа ја, као и за по др шку 

273 „Гли го ри је М. Јеф та но вић, пр вак и во ђа срп ског на ро да”, Бо сан ска ви ла 1 (1904), 1.
274 „Про сла ва осам де се то го ди шњи це То ме Ма са ри ка”, Вре ме 2845 (8. мар та 1930), 3; 

„Г. Ал бер То ма у Са ра је ву”, Вре ме 3352 (1. ма ја 1931), 9; „Пољ ски пар ла мен тар ци у Са ра је ву”, 
Прав да 10367 (15. сеп тем бра 1933), 3; „Сто го ди шњи ца ве ли ко до бро твор ке на ше га на ро да”, 
Прав да 10655 (4. ју ла 1934), 5.

275 „Ор га ни зо ва ње Ра ди кал не стран ке у Са ра јев ском из бор ном окру гу”, Вре ме 6489 
(16. фе бру а ра 1940), 4; „За ка зан ма ни фе ста ци о ни збор Ра ди кал не стран ке у Са ра је ву”, Вре ме 
6498 (25. фе бру а ра 1940), 5.

276 „Mi le na Jef ta no vic” (До ступ но на: https://www.ge ni.co m/pe o ple/Mi le na-Jef ta no vic/ 
6000000028334022597, при сту пље но: 23. ав гу ста 2020).

277 D. Brod nik, Sa ra je vo er Adres sbuch 1914, 56. 
278 Члан по сло вод ног од бо ра био је ње гов отац Гли го ри је (Бо жо Ма џар, При вред не ко море 

у Бо сни и Хер це го ви ни. Мо но гра фи ја о њи хо вом осни ва њу и ра ду 1909–1945, Са ра је во 2006, 67).
279 Из ве штај o при вред ним при ли ка ма и ра ду Ко мо ре у го ди ни 1925, Тр го вач ка и обрт-

нич ка ко мо ра за Бо сну и Хер це го ви ну, Са ра је во 1926, 7. Од 1932. дје лу је под име ном Тр го-
вач ко-ин ду стриј ска ко мо ра.

280 Из ве штај o при вред ним при ли ка ма и ра ду Ко мо ре у го ди ни 1927, Тр го вач ка и обрт-
нич ка ко мо ра за Бо сну и Хер це го ви ну, Са ра је во 1928.

281 „Из ја ве са у че шћа”, Прав да, 10759 (16. ок то бра 1934), 9.
282 „Пле нар на сед ни ца са ра јев ске Тр го вач ко-ин ду стриј ске ко мо ре”, Прав да 11562 (30. 

де цем бра 1936), 11.
283 „На сед ни ци Тр го вин ско-ин ду стриј ске ко мо ре у Са ра је ву” Прав да 11671 (18. апри ла 

1937), 7.
284 „Са о бра ћај до ма ћих ту ри ста по ка зао је у на шој зе мљи про шле го ди не по раст”, Правда 

10230 (1. ма ја 1933), 10.
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при ват ној ини ци ја ти ви за раз вој ту ри зма.285 Био је члан и се кре тар са ра јев-
ског Ро та ри клу ба.286 Кра ље вим ука зом 1930. го ди не од ли ко ван је Орде ном 
Ју го сло вен ске кру не IV ре да.287

О ње го вом ан га жо ва њу у спорт ском жи во ту зе мље зна мо да је био члан 
По ча сног од бо ра „Пр вог сле та сму ча ра Кра ље ви не Ју го сла ви је”, одр жа ног 
у Са ра је ву 13–16. фе бру а ра 1937. го ди не у част про сла ве 15-го ди шњи це оп-
стан ка „Ју го сла вен ског Зим ско-спорт ског Са ве за”, одр жа не под по кро ви-
тељ ством пред сјед ни ка вла де и ми ни стра ино стра них по сло ва др Ми ла на 
Сто ја ди но ви ћа.288 За за слу ге у по др шци спор та уста но вљен је „Пе хар дра 
Ду ша на Јеф та но ви ћа” за ју ни о ре у сму ку.289 Та ко ђе на ла зи мо и да је био кум 
све ча но сти Со кол ског дру штва у Са ра је ву, по во дом про сла ве 1. де цем бра 
1931. го ди не.290

У скла ду са по ро дич ном тра ди ци јом оства рио се и као до бро твор. Са-
ра јев ској Са бор ној цр кви да ро вао је ви траж са ли ком Св. Са ве,291 а шти ће-
ни ци ма До ма сле пих „Ви те шког Кра ља Алек сан дра Пр вог Ује ди ни те ља” у 
Зе му ну при ло жио је 100 ди на ра за по кој ду ше оца Гли го ри ја,292 те по 50 ди-
на ра у сво је и у име хо те ла „Евро па”.293

Ухап шен је у Са ра је ву 5. ма ја 1941. го ди не, од ве ден у За греб, гдје је био 
у ис тој за твор ској ће ли ји с ми тро по ли том Пе тром Зи мо њи ћем (1920–1941).294 
Те го ди не је уби јен у уста шком ло го ру Ја се но вац.295

ЗДРАВ КО ЈЕФ ТА НО ВИЋ 
(1895–1965)296

Здрав ко Јеф та но вић, ље кар, дао је ве ли ки до при нос са ра јев ском спор ту 
као спор ти ста и је дан од осни ва ча спорт ског дру штва „Сла ви ја”, а он да и 

285 „Сед ни ца пле ну ма За јед ни це ту ри стич ких ор га ни за ци ја”, Вре ме 6725 (14. ок то бар 
1940), 6.

286 Све ча ност ина у гу ра ци је са ра јев ског Клу ба одр жа на је 21. мар та у ве ли кој дво ра ни 
хо те ла „Евро па”, ко ји је и да нас мје сто оку пља ња ње го вих чла но ва („Јед на све ча ност у са-
ра јев ском Ро та ри клу бу”, Вре ме 3318, 22. марта 1931, 6).

287 На ве ден је као „по сед ник из Са ра је ва” („Од ли ко ва ња гра ђа на у ба но ви на ма”, Прав да 
241, 7. сеп тем бра 1930, 4). 

288 Пла кат Пр вог сле та сму ча ра Кра ље ви не Ју го сла ви је, HAS, ZP-18. На ве ден је као 
пред сјед ник управ ног од бо ра „Пут ни ка” у Са ра је ву.

289 „На Ја хо ри ни одр жа не ус пе ле сму чар ске утак ми це за пр вен ство у алп ској ком би-
на ци ји”, Вре ме 6865 (6. мар та 1941), 12.

290 Вре ме 3564 (2. де цем бра 1931), 3.
291 Пот пис на ви тра жу: „Да ру је др. Ду шан Јеф та но вић”. То ком ра та у Бо сни и Хер це-

го ви ни (1992–1995) ви тра жи у цр кви су уни ште ни. Го ди не 1998. об но вље ни су у ате љеу 
„Ста ни шић ви тра жи” из Сом бо ра, гдје су би ли ура ђе ни и ори ги нали. 

292 „Из ја ве за хвал но сти”, Вре ме 6712 (1. ок то бра 1940), 9.
293 „Из ја ве за хвал но сти”, Вре ме 6472 (27. ја ну а ра 1940), 28.
294 Ве ли бор В. Џо мић: Уста шки зло чи ни над срб ским све ште ни ци ма (Стра да ње срп

ских епи ско па у НДХ), Све ти го ра 1995, Про је кат Раст ко (До ступ но на: https://www.rast ko.rs/
isto ri ja/dzo mic-uz lo ci ni/uz lo ci ni-epi sko pi.html, при сту пље но: 12. сеп тем бра 2019).

295 Ar hiv Spo menpod ruč ja Ja se no vac. Po i me nič ni po pis žr ta va KL Ja se no vac (До ступ но 
на: http://www.jusp-ja se no vac.hr /De fa ult.aspx?sid=7618, при сту пље но: 12. сеп тем бра 2019).

296 База података Новог гробља у Београду (април 2021).
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пред сјед ник Спорт ског клу ба „Сла ви ја”.297 Био је у гру пи гим на зи ја ла ца и 
мла дих спор ти ста – Фе о дор Лу кач (1892–1973), Сте во Јо ка но вић (1892–1978) 
и Емил Нај шул (1893–1959) – ко ји су у Са ра је ву 1908. го ди не осно ва ли „Ђач ки 
спорт ски клуб” (ЂСК) за ње го ва ње свих гра на спор та. Клуб убр зо ми је ња име 
у „Сред њо школ ски спорт ски клуб” (ССК).298 У по чет ку су при мат има ли 
ла ка атле ти ка и пла ни нар ство, а од 1909. го ди не и фуд бал.299 На сто ја ња Јеф-
та но ви ћа и ње го вих дру го ва код Зе маљ ске вла де да клуб до би је јав но-прав ни 
ста тус, оста ла су без успје ха. На кон исту па ња хр ват ских чла но ва у вре ме ну 
на ра слих на ци о нал них по дје ла и по кре та,300 клуб 1913. го ди не ми је ња име 
у „Срп ски спорт ски клуб” и гра ди вла сти то игра ли ште на Чен гић Ви ли.301 

У ан ти срп ским де мон стра ци ја ма на кон Са ра јев ског атен та та, игра ли ште 
је ра зо ре но, имо ви на уни ште на, чла но ви клу ба ухап ше ни и ин тер ни ра ни, а 
ди је лом упу ће ни у вој ску. Клуб је за ври је ме ра та дао 15 офи ци ра, ко ји су 
пре бје гли у Ру си ју, а по том се као до бро вољ ци при кљу чи ли срп ској вој сци.302 
На кон фор ми ра ња Кра ље ви не СХС клуб на ста вља рад, од 1921. го ди не под 
име ном Спорт ски клуб „Сла ви ја”.303 По ред атле ти ке и фуд ба ла, клуб је раз-
ви јао и дру ге, а на ро чи то зим ске спор то ве. Не ко ли ко чла но ва овог клу ба би ли 
су успје шни ре пре зен та тив ци на так ми че њи ма из ла ке атле ти ке два де се тих 
го ди на у Бе чу, Бер ну и Пра гу. Та ко Здрав ко Јеф та но вић по ста вља ау стриј ски 
ре корд у ско ку у даљ из мје ста и „по сти же ври је ме ау стриј ског ре кор да у 
тр ча њу на 200 м. [...] Г.г. др. Лу кач и др. Јеф та но вић по сти жу, на ла ко а тлет ским 
утак ми ца ма у Бер ну, не ко ли ко пр вих и дру гих на гра да”.304 Као члан ре пре-
зен та ци је Ју го сла ви је су дје ло вао је и на Сла вен ској олим пи ја ди, одр жа ној 
5. и 6. ав гу ста 1922. го ди не у Пра гу.305 Го ди не 1925. СК „Сла ви ја” гра ди вла-
сти ти ста ди он на Ма ри јин-дво ру, ка па ци те та 3.000 мје ста.306 На про сла ви 
три де се те го ди шњи це по сто ја ња овог нај ста ри јег, а у ме ђу рат ном пе ри о ду и 
нај ве ћег са ра јев ског клу ба, одр жа ној у Са ра је ву 3–11. сеп тем бра 1938. го ди не, 

297 Ј. Па ла ве стра, „Два де сет го ди на Спорт ског Клу ба Сла ви ја”, Вре ме 2645 (4–7. ма ја 
1929), 17.

298 „Осно ва ли су га ђа ци срп ски ори јен ти са ни и на дах ну ти иде ја ма сло вен ства и југо-
сло вен ства. Дру гим ре чи ма де ча ци ко ји су по ста ли на ци о нал ни бор ци и му че ни ци, а доц ни је 
пр ви пи о ни ри ор га ни зо ва ног спор та у сло бод ној др жа ви” (Ра до мир Па вло вић, „Са ра јев ска 
Сла ви ја про сла вља три де се то го ди шњи цу оп стан ка”, По ли ти ка 10870, 2. сеп тем бра 1938, 12).

299 Фуд бал ски клуб од и грао је пр ву утак ми цу 1910. го ди не у Спли ту. „Спли ћа ни, не 
зна ју ћи за име тај ног клу ба из Са ра је ва, афи ши ра ли су утак ми цу са ра јев ског Осма на (!) 
про тив Спли та. То име је оста ло још не ко вре ме” (Ј. Па ла ве стра, н. д.).

300 Хр ват ски спор ти сти се 1913. го ди не при кљу чу ју „Са ра јев ском ама тер ском шпорт-
ском клу бу” (САШК), осно ва ном 1910. го ди не.

301 Р. Па вло вић, н. д.
302 „У Оде си члан клу ба ка пе тан Свет. Ге ро вац са ста вља че ту, ко ја игра са Ру си ма све 

до од ла ска у До бру џу” (Ј. Па ла ве стра, н. д.).
303 Исто.
304 Исто.
305 Bran ko B., „Sla ven ska olim pi ja da u Pra gu”, Dom i svi jet, 17 (1. rujnа 1922), 329–330. 
306 Ста ди он се на ла зио ис точ но од ка сар не „Кра ља Алек сан дра”, на ло ка ци ји сје вер но 

од Тех нич ке сред ње шко ле (При руч ни план гра да Са ра је ва с озна ком јав них и ва жни јих дру гих 
уста но ва, Град ско на чел ство Са ра је ва, Ста ти стич ки от сјек, 1932). Од 1945. го ди не ста ди он 
је но сио име „6. април” по да ну осло бо ђе ња Са ра је ва, а ко ри сти ли су га и ФК „Же ље зни чар”, 
осно ван 1921. го ди не, као и но во фор ми ра но СД „Тор пе до”. Три би на је, на кон ру ше ња стади-
о на, пре не се на на ста ди он Гр ба ви ца (гра ђен 1949–1953), гдје је за па ље на у ра ту 1992–1995.
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при су ство ва ла је ви со ка де ле га ци ја Кра ље ви не Ју го сла ви је пред во ђе на пред-
сјед ни ком вла де Ми ла ном Сто ја ди но ви ћем и ре сор ним ми ни стри ма. За ври-
је ме Дру гог свјет ског ра та овај клуб пре стао је са ра дом, а 1945. го ди не је и 
рас фор ми ран.307

Здрав ко је био оже њен Ан ки цом рођ. Лу кач, се стром Фе о до ра Лу ка ча.308 
У том бра ку ро ђе на је кћер ка Та тја на. На ла зи мо и по да так да је био ље кар с 
при ват ном прак сом у Бе о гра ду, гдје је као са мац 1933. ста но вао у Ње го ше вој 
49, код ста но дав ке Љу би це Са вић.309 У Бе о гра ду се 1936. го ди не оже нио Љу-
би цом рођ. Вик то ро вић.310 Преминуо је у Београду 11. марта 1965. и сахра њен 
на Новом гробљу у Београду.311

ЗА КЉУ ЧАК

Уло га углед не и бо га те са ра јев ске срп ске тр го вач ке и ве ле по сјед нич ке 
по ро ди це Јеф та но вић у исто ри ји Са ра је ва и Бо сне и Хер це го ви ни од сре ди не 
XVI II ви је ка до пред Дру ги свјет ски рат би ла је ве ли ка. Нео дво јив од по ли-
тич ког дје ло ва ња на афир ма ци ји на ци о нал ног иден ти те та и зна ча ја за при-
вред ни раз вој, основ ни пред мет ис тра жи ва ња у овом ра ду је са гле да ва ње 
њи хо вих у кул тур ној ме мо ри ји и ур ба ној сли ци Са ра је ва трај но при сут них 
ба шти ње них ври јед но сти. 

Као чла но ви и пред сјед ни ци по ли тич ких и на ци о нал них ин сти ту ци ја, 
од бо ра и са вје та, зна чај но су ути ца ли на ор га ни за ци ју и уна пре ђе ње про-
свјет них и кул тур них ин сти ту ци ја, обил но ма те ри јал но по ма га ли об но ву, 
из град њу и опре ма ње срп ско-пра во слав них цр ка ва, по себ но Са бор не цр кве 
у Са ра је ву, за тим срп ских шко ла, на ци о нал них, кул тур них, као и спорт ских 
дру шта ва. Стал ним уна пр је ђе њем и про ши ре њем сво га по сло ва ња, ге не ра-
ци ја ма су сти ца ли ве ли ки ка пи тал, што им је омо гу ћи ло из град њу зна чај ног 
бро ја при вред них и стам бе но-по слов них обје ка та, ме ђу ко ји ма је нај мо дер-
ни ји и нај ве ћи град ски хо те ла „Евро па” Гли го ри ја Јеф та но ви ћа остао је дан од 
нај пре по зна тљи ви јих сим бо ла Са ра је ва. Укуп ном ду хов ном и ма те ри јал ном 
остав шти ном ко ја пред ста вља свје до чан ство о на шој шро шло сти, по ро ди ца 
Јеф та но вић нас оба ве зу је на трај но пам ће ње.

307 По чет ком Дру гог свјет ског ра та све спорт ске ак тив но сти су за мр зну те, а са мо мје сец 
да на на кон осло бо ђе ња Са ра је ва (6. април 1945) об но вљен је спорт ски жи вот. На ини ци ја-
ти ву Рат ка Ду го њи ћа до не се на је од лу ка да се не об на вља рад клу бо ва ко ји су дје ло ва ли на 
вјер ској и на ци о нал ној осно ви (До ступ но на: https://www.fsks.ba/in dex.ph p/o–sa ve zu/fud ba -
l–u–sa ra je vu, при сту пље но: 22. ју на 2020).

308 „Au to bi o gra fi ja dr Fe o do ra Lu ka ča (1892–1973)”, Vre me 1147–1148 (27. decembrа 2012), 
(До ступ но на: https://www.vre me.com /cms /vi ew.ph p?id =1090416, при сту пље но: 19. ју на 2020).

309 „Из сре ског су да. Кад ста но дав ка по зај ми 120.000 ди на ра свом сам цу”, Прав да 10408 
(26. ок то бра 1933), 4. У члан ку се на во ди да је у фе бру а ру и ју ну 1931. др Јеф та но вић ку пио 
од беч ке фир ме „Ц. Х. Ф. Ми лер” рент ген апа ра ту ру у ври јед но сти пре ко 200.000 ди на ра.

310 „Г. др. Здрав ко Јеф та но вић, ле кар, син Јеф та ли је и Гли го ри ја из Са ра је ва и гђа Љу-
би ца, кћи Зор ке и Љу бо ми ра Вик то ро ви ћа из Шап ца, вен ча ни”. Лич не ве сти, Вре ме 5171, 9. 
ју на 1936, 2.

311 База података Новог гробља у Београду (април 2021).
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CUL TU RAL AND HI STO RI CAL HE RI TA GE OF  
THE JEF TA NO VIĆ FA MILY FROM SA RA JE VO

SUM MARY: Ba sed on the met ho do logy of the hi sto ri cal sci en ces, the re sult of re se arch 
has shown a gre at im por tan ce of the rich Ser bian fa mily of mer chants and lan dow ners, the 
Jef ta no vić fa mily, in the cul tu ral hi story of Sa ra je vo and Bo snia and Her ze go vi na. In se pa ra ble 
from the ir po li ti cal ac ti vity on the af fir ma tion of na ti o nal iden tity and the ir im por tan ce for 
the eco no mic de ve lop ment, re se ar ches in this pa per con si de red the ir pre sen ce in the cul tu ral 
me mory and ur ban ima ge of Sa ra je vo. As the mem bers and pre si dents of bo ards and co un cils, 
they pro mo ted the na ti o nal iden tity and mo bi li za tion, cul tu ral and edu ca ti o nal pro gress of the 
Ser bian po pu la tion. Du ring the pe riod when re li gion played an im por tant part in the for ma tion 
of the mo dern Ser bian na tion, they sig ni fi cantly in flu en ced the or ga ni za tion and im pro ve ment 
of na ti o nal in sti tu ti ons. They fi nan ci ally hel ped the Ser bian Ort ho dox Church, espe ci ally the 
Cat he dral Church in Sa ra je vo, then Ser bian scho ols and nu me ro us na ti o nal cul tu ral so ci e ti es. 
By con stantly ex pan ding the ir bu si ness from the mid dle of the 18th cen tury un til be fo re the 
World War II, they ga i ned the hu ge ca pi tal, which ena bled them to bu ild a lar ge num ber of 
bu il dings, in clu ding the Ho tel “Eu ro pe”, one of the main symbols of Sa ra je vo. The to tal 
spi ri tual and ma te rial he ri ta ge of the Jef ta no vić fa mily is a te sti mony to our past that obli ges 
us to re mem ber them.

KEYWORDS: fa mily Jef ta no vić, Sa ra je vo, Serbs, hi story, cul tu re, he ri ta ge
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М с р  КОН С ТА Н  Т И Н  Д РА  ГА Ш ,  и с  т р а  ж и  в а ч  п р и  п р а в  н и к
Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ
Кне за Ми ха и ла 35/IV, Бе о град, Ср би ја
Е-адре са: kon stan tin.dra gas @bi.sa nu.ac .rs 

КО РИ ЈЕ РЕ ДЕ ЛА СЕ РА ПРЕ МА СР БИ ЈИ И  
„СРП СКОМ ПИ ТА ЊУ” У БАЛ КАН СКИМ РА ТО ВИ МА  

(1912–1913): ПО ЛИ ТИЧ КИ ПО ГЛЕД ИЗ ИТА ЛИ ЈЕ*

СА ЖЕ ТАК: Те жи ште ра да пред ста вља ана ли за пер цеп ци је, по ли тич ких 
ста во ва и ко мен та ра ве за них за уче шће Кра ље ви не Ср би је у бал кан ским ра-
то ви ма (1912–1913) у јед ном од нај чи та ни јих и нај ти ра жни јих ита ли јан ских 
днев но-по ли тич ких ли сто ва Ко ри је ре де ла Се ра (Cor ri e re del la se ra). На чин и 
ка рак тер из ве шта ва ња, ши ро ка мре жа до пи сни ка на фрон ту и у др жа ва ма чла-
ни ца ма Бал кан ског са ве за до при не ли су да Ко ри је ре де ла Се ра овај рат ни су коб 
и пред у сло ве за ње го во из би ја ње ис пра ти де таљ но и са ве ли ким ин те ре со ва-
њем. Рад ће ра све тли ти по ли тич ка гле ди шта овог ли ста пре ма од ре ђе ним пи-
та њи ма у ве зи са то ком и ис хо дом бал кан ских ра то ва, нај ви ше оним ко ја су се 
од но си ла на отва ра ње тзв. „срп ског пи та ња” у су ко бу са Осман ским цар ством. 
Ис пи та ће се она гле ди шта ко ја су се од но си ла на по ли тич ке аспи ра ци је и 
уло гу Ср би је у ра ту, уз репортажe, али и на кло ност, од но сно ани мо зи тет уред-
ни штва ли ста и ње го вих са рад ни ка пре ма оп штем рат ном на по ру Ср би је и, у 
мањeм де лу, Цр не Го ре. Пру жи ће се основ ни по да ци о ли сту кра јем XIX и 
по чет ком XX ве ка, као и ње го во по зи ци о ни ра ње на ита ли јан ској по ли тич кој 
сце ни. У кра ћим цр та ма из не ће се по ли тич ки по гле ди глав ног уред ни ка Лу-
и ђи ја Ал бер ти ни ја, нај про ми нент ни је лич но сти ита ли јан ске пу бли ци сти ке 
тог вре ме на, на бал кан ске ра то ве, бу ду ћи да је ру бри ку спољ не по ли ти ке уре-
ђи вао за јед но са ко ле гом Ан дре ом То ре ом. Уз њих, Ко ри је ре је имао ши ро ку 
мре жу са рад ни ка и до пи сни ка, рат них из ве шта ча (Ви ко Ман те га ца, Лу и ђи 
Лу ца ти, Гвел фо Ћи ви ни ни, Лу и ђи Бар ци ни, Ђи но Бе ри и др.) чи ји ће по гле ди 
пре ма Ср би ји и Цр ној Го ри у бал кан ским ра то ви ма од и гра ти из ве стан ути цај 

* Рад је настао као резултат рада у Балканолошком институту САНУ који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, на основу Уговора 
о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО у 2021. години број: 451-03-9/ 
2021-14/200170 од 5. фебруара 2021.
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на ита ли јан ско јав но мње ње. Ука за ће се и на зна чај при су ства до пи сни ка из 
дру гих ита ли јан ских ли сто ва. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Cor ri e re del la se ra, Ита ли ја, бал кан ски ра то ви 1912–1913, 
Лу и ђи Ал бер ти ни, Кра ље ви на Ср би ја, Ал ба ни ја

I

Лист Cor ri e re del la se ra по кре нут је 1876. го ди не у Ми ла ну, са огра ни-
че ним фи нан сиј ским мо гућ но сти ма и скром ним ти ра жем. О исто ри ја ту 
ли ста и уред ни штва на пи сан је не ма ли број раз ли чи тих сту ди ја у ита ли јан-
ској исто ри о гра фи ји.1 Осни вач и по кре тач ли ста био је Еу ђе нио То ре ли-Ви-
о ли је2 (Eu ge nio To rel li-Vi ol li er, 1842–1900), ита ли јан ски но ви нар фран цу ског 
по ре кла, у мла до сти са рад ник ча со пи са L’In di pen den te. Но ви нар ски за нат 
учио је у То ри ну од слав ног фран цу ског пи сца Алек сан дра Димe.3 Лист је, 
у по чет ку из ла же ња, бра нио кон зер ва тив но ори јен ти са ну по ли ти ку ита ли-
јан ске исто риј ске Де сни це (De stra Sto ri ca), у вре ме ка да је она де фи ни тив но 
из гу би ла по лу ге из вр шне и за ко но дав не вла сти у Ита ли ји. Та кво опре де ље-
ње про из и ла зи ло је из иде о ло шког ан та го ни зма два нај чи та ни ја ми лан ска 
ли ста сре ди ном 70-их го ди на XIX ве ка: ра ди кал но-де мо крат ског Se co lo и 
кон зер ва тив но-ка ву ри јан ског ли ста Per se ve ran za, чи ју је до ми на ци ју на 
штам па ном тр жи шту Ве ли је же лео да по ти сне и пре ва зи ђе. По чет на за ми сао 
би ла је да се фор ми ра ра зно вр стан, са др жа јан лист ко ји ће до но си ти не при-
стра сну, де таљ ну и објек тив ну ана ли зу ве сти из до ма ће и свет ске по ли ти ке. 
То је из и ски ва ло да се не на ру ши до бар од нос са вла дом, ме та фо рич но опи сан 
у То ре ли-Ви о ли је о вој ми сли из 1876. и пр вом одштампаном бро ју.4 Од мо-

1 Од син те за ши рег оби ма ко је у ра ду ко ри сти мо ов де ис ти че мо: G. Li ca ta, Sto ria del 
Cor ri e re del la se ra, Mi la no: Riz zo li, 1976; G. Li ca ta, Sto ria e lin gu ag gio dei cor ri spon den ti di 
gu er ra: dall’ epo ca na po le o ni ca al Vi et nam, Mi la no: Gu i do Mi a no, 1972; A. Mo ro ni, Al le ori gi ni 
del Cor ri e re del la se ra. Da Eu ge nio To rel li Vi ol li er a Lu i gi Al ber ti ni (1876–1900), Mi la no: Franco 
An ge li, 2005; O. Ber ga mi ni, La de moc ra zia del la stam pa. Sto ria del gi or na li smo, Ba ri: Gi us. 
La ter za & Fi gli, 2006; S. Co la ri zi, Sto ria del «Cor ri e re del la Se ra», Vol. II, Il Cor ri e re nell’età 
li be ra le, Mi la no: Riz zo li, 2011. Ва жна мо но гра фи ја ко ју та ко ђе ко ри сти мо, по све ће на со ци-
јал но-еко ном ским аспек ти ма успо на ли ста, исто ри ја ту уред ни штва и до пи сни штва је L. 
Be na du si, Il ‘Cor ri e re del la se ra’ di Lu i gi Al ber ti ni. Na sci ta e svi lup po del la pri ma in du stria 
cul tu ra le di mas sa, Ro ma: Arac ne edi tri ce S.r.l, 2012. У оста ле ва жне ра до ве убра ја мо: P. Jo vi no, 
I cin que lu stri di Lu i gi Al ber ti ni al Cor ri e re del la se ra, An co na: Me di a te ca del le Mar che, 2004; 
La sto ria nel le pri me pa gi ne del Cor ri e re del la Se ra: (1876–2012), a cu ra di An ge lo Var ni, Mi la no: 
Riz zo li, Fon da zi o ne Cor ri e re del la Se ra, 2012; N. Ni el ssen, “The Cor ri e re del la Se ra and the Ri se 
of the Ita lian Na ti o na list As so ci a tion”, Eu ro pean Hi story Qu ar terly 12 (2) (1982), 143–165; E. 
Dec le va, Il ‘Cor ri e re del la se ra’ (1918–1925), 1919–1925. Do po gu er ra e fa sci smo. Po li ti ca e stam pa 
in Ita lia, a cu ra di B. Vi gez zi, Ba ri: La ter za, 1965, 227–240. 

2 По те као из си ро ма шне по ро ди це, у осмој го ди ни остао си ро че. У мла до сти уче сник 
га ри бал дин ског по кре та у Кра љев ству две ју Си ци ли ја. Пр ву но ви нар ску ка ри је ру от по чео 
је у ли сту In di pen den te, а по сле крат ког бо рав ка у Па ри зу сре ди ном 60-их го ди на XIX ве ка 
вра тио се у Ми ла но, где је по стао са рад ник кул тур них ча со пи са Il lu stra zi o ne и Se co lo. 

3 F. D’ Ovi dio, Rim pi an ti, Mi la no–Na po li: Re mo San dron, 1903, 269. 
4 За ми сли ли смо осни ва ње не при стра сног ли ста. Ли ста ко ји ће, пре не го што из не се 

на ви де ло од ре ђе на пи та ња, та иста пи та ња нај пре раз мо три ти; пре не го што од лу чи да 
за сту па не ко ста но ви ште, то ста но ви ште ра све тли ти; ко ји ће, пре ис ка зи ва ња на кло но сти 
не ком ста ву, те ста во ве у це ло сти из ло жи ти. (...) Ово је за да так ко ји се би по ста вља ју 
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мен та ка да је ма те ри јал ним при ло зи ма у Управ ни од бор ли ста ушла по ро-
ди ца Кре спи, бо га та тр го вач ка фир ма па му ком, но ви не су пре ста ле да бу ду 
ис кљу чи во из да вач ко пред у зе ће, по став ши сво је вр стан из раз ве ли ке фи нан-
сиј ске и тр го вач ке бур жо а зи је Лом бар ди је.5 Њи хов фи нан сиј ски „улог” омо-
гу ћи ће да Ко ри је ре де ла Се ра пре ста не са пре у зи ма њем чла на ка из дру гих 
ли сто ва, тј. да ство ри са мо ста лан фонд за фи нан си ра ње сво јих из ве шта ча, 
ко ре спон де на та и до пи сни ка по це лој Евро пи и све ту.6 Тај пре лом озна чио 
је да ће лист за сту па ти по ли тич ки цен три зам, ан ти-со ци ја ли стич ку по ли ти ку, 
ан ти кле ри ка ли зам и не при ја тељ ство пре ма ле вим стран ка ма. Та кав став до-
шао је до из ра за при ли ком рад нич ких не ми ра на се ве ру Ита ли је 1898. го ди не, 
на ро чи то у Ми ла ну.7

Дру го ве ли ко раз до бље ли ста озна ча ва пе ри од у ко ме је ди рек тор и глав-
ни уред ник био Лу и ђи Ал бер ти ни (Lu i gi Al ber ti ni, 1871–1941), по ми шље њу 
мно гих је дан од нај ве ћих ита ли јан ских но ви на ра и из да ва ча у исто ри ји.8 
Под ње го вим управ ни штвом (1900–1925)9, лист ће по при ми ти све ка рак те-
ри сти ке по у зда ног, ре ле вант ног, ви зу ел но пре у ре ђе ног и мо дер но ре фор ми-
са ног гла си ла са ве сти ма, члан ци ма, есе ји ма и ана ли за ма у ко је су чи та о ци 
има ли по ве ре ње; био је то лист раз ви је не мре же из ве шта ча и ра зно ли ких 
„под ли сто ва”, по узо ру на лон дон ски Ti mes.10 Ов де тре ба ис та ћи да се осни-
ва чем ин сти ту ци је „спе ци јал ног до пи сни ка” у ита ли јан ској штам пи сма тра 
Ђа ко мо Ђо би Бел кре ди (Gi a co mo Gob bi Bel cre di, 1855–1919), но ви нар ко ји је 
јед но вре ме про вео у Ср би ји као до пи сник ли ста Трибунa (Tri bu na).11 

Сво је вр сну по ли тич ку фи ло зо фи ју, идеј но-по ли тич ка ста но ви шта и 
ши ре, дру штве не по гле де, Ал бер ти ни је це ло ви то из ра зио кроз ра зно вр сне 
есе је и бо га ту пи са ну за о став шти ну (ма хом пре пи ску, јед ним де лом нео бја-
вље ну12), ка сни је са ку пље ну у не ко ли ко кључ них епи сто лар но-исто ри о граф-
ских ра до ва, у ко ји ма се ком би ну ју упе ча тљи ва лич на се ћа ња и ме мо ар ски 

ен гле ски ли сто ви, ли сто ви ко ји нај бо ље схва та ју и оте ло тво ру ју сло бо ду. (...) По што са вла
дом одр жа ва мо ве зе и де ли мо исто вет не иде је, та ве за је нај бо ље јем ство на шег по ли тич ког 
кур са. Ува же ни љу ди ко ји су на че лу на ше Др жа ве осли ка ва ју на ше иде је, као што пред ста
вља ју иде је нај ве ћег бро ја Ита ли ја на (прев. аут.). F. D’ Ovi dio, нав. де ло, 271–272. Вид. и: “Al 
pub bli co”, Cor ri e re del la se ra, 1, 5–6 mar zo 1876, 1. 

5 O. Ber ga mi ni, La de moc ra zia del la stam pa..., 191–192. 
6 A. Mo ro ni, Al le ori gi ni del Cor ri e re del la se ra..., 9. 
7 O. Ber ga mi ni, La de moc ra zia del la stam pa..., 192. 
8 О Ал бер ти ни ју в.: O. Ba rié, Lu i gi Al ber ti ni, To ri no: UTET, 1972; A. Al ber ti ni, Vi ta di Lu i gi 

Al ber ti ni, Mi la no: Mon da do ri, 1945; O. Ba rié, Lu i gi Al ber ti ni, il “Cor ri e re del la se ra” e la cri si del lo 
sta to li be ra le, Mi la no: Gi uf frè, 1971; G. Spa do li ni, Al ber ti ni e Gi o lit ti, Fi ren ze: Olschki, 1968. 

9 Пре не го што је до шао у уред ни штво ли ста, Ал бер ти ни је не ко ли ко ме се ци (зи ма 
1894 – ле то 1895) про вео као до пи сник и ко ре спон дент ли ста Gaz zet ta pi e mon te se у Лон до ну, 
где је из у ча вао по ло жај и оп ште ка рак те ри сти ке бри тан ске рад нич ке кла се, али по што је 
из гу био ин те ре со ва ње за еко ном ске те ме, вра тио се у Ита ли ју, где је нај пре ра дио у ли сту 
Cre di to e co o pe ra zi o ne, а по том пре шао у Ко ри је ре, на по зив То ре ли-Ви о ли јеа, по сле чи је 
смр ти је, на кон кра ће упра ве Оли веа, пре у зео упра вља ње ли стом (1900).

10 O. Ber ga mi ni, La de moc ra zia del la stam pa..., 194; A. Mo ro ni, Al le ori gi ni del Cor ri e re 
del la se ra..., 18. 

11 ‘Gob bi Bel cre di Gi a co mo’, Di zi o na rio biobi bli o gra fi co dei let te ra ti e gi or na li sti ita li a ni 
con tem po ra nei, Na po li: Ti po gra fia Mel fi & Joel’e, 1907, 126. 

12 Це ла пи са на за о став шти на Лу и ђи ја Ал бер ти ни ја чу ва се у Ar chi vio Cen tra le del lo 
Sta to (ACS) у Ри му. 
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при ступ исто ри ји са на ра тив но-хро но ло шком об ра дом исто риј ских до га ђа ја. 
Под тим де ли ма, пре по зна тим као не за о би ла зна исто риј ска гра ђа за пе ри од 
1871–1914, под ра зу ме ва мо ме мо ар ско-исто ри о граф ско де ло Ven ti an ni di vi ta 
po li ti ca (Два де сет го ди на по ли тич ког жи во та, 1950–1953) и Ori gi ni del la 
Gran de gu er ra (По ре кло Ве ли ког ра та, 1942–1943)13. 

Ал бер ти ни је био ли бе рал ни кон зер ва ти вац, мо нар хи ста, антиклери-
калистa, пу бли ци ста, исто ри чар, ин те лек ту а лац и оштро ум ни ко мен та тор 
ра зно вр сних дру штве них и по ли тич ких фе но ме на у Ита ли ји и Евро пи. Био 
је хро ни чар по ли тич ки тур бу лент ног и еко ном ски не раз ви је ног ита ли јан ског 
дру штва на по чет ку XX ве ка. У по гле ду спољ не по ли ти ке, за го ва рао је са-
рад њу Ита ли је са Ве ли ком Бри та ни јом; био је ан гло фил ко ји је пред о се тио 
ди пло мат ско збли жа ва ње си ла ко је ће са чи ња ва ти Ан тан ту и ве ли ки кри-
ти чар Ђо ли ти је ве уну тра шње по ли ти ке. Са сло вен ским све том пр ви пут 
бли же је до шао у до дир ка да је као спе ци јал ни до пи сник Ко ри је ре де ла Сера 
у Ру си ји ис пра тио кру ни са ње ца ра Ни ко ла ја II (мај 1896).14 Прем да ни је оду-
да рао од остат ка ита ли јан ске штам пе у по гле ду пру жа ња по др шке ра ту у Ли-
би ји, по др жа вао је хри шћан ске бал кан ске др жа ве у пред сто је ћем ра ту про тив 
Тур ске, ути чу ћи да Ко ри је ре на пу сти став без ре зер вне по др шке Не мач кој и 
Ау стри ји и за у зда фран ко фо би ју, ко ју је лист не го вао у вре ме Кри спи ја.15

Тре ба на по ме ну ти да je Ко ри је ре де ла Се ра све до из би ја ња Пр вог бал-
кан ског ра та био на кло њен по ли ти ци Трој ног са ве за (Tri pli ce Al le an za), воде-
ћи ра чу на о очу ва њу угле да Ау стро у гар ске у бро је ви ма ко ји су сва ко днев но 
из ла зи ли и цен зу ри свих тек сто ва, гле ди шта и ко мен та ра ко ји би оштро кри-
ти ко ва ли спољ но по ли тич ку ори јен та ци ју Трој ног са ве за. Лист је по ка зи вао 
из ве стан сте пен раз у ме ва ња за бал кан ске на ро де и од у ста ја ње од без ре зер вне 
по др шке Ау стро у гар ској, али не по це ну ра та. Го ди не 1906. лист је, по во дом 
по се те Ле о пол да фон Чир шког То ма зу Ти то ни ју, ис та као да Ита ли ја не ма за 
циљ осва ја ња на Бал ка ну, већ очу ва ње sta tu sa quo и да ни ка кве про ме не без 
до го во ра са Ау стри јом ни су на том под руч ју мо гу ће, прем да су ире ден ти зам и 
балканскo пи та ње два нај ве ћа про бле ма у од но си ма са Двој ном мо нар хи јом.16 

13 L. Al ber ti ni, Le ori gi ni del la gu er ra del 1914, I–I II, Mi la no: Boc ca, 1942–1943.
14 Исте го ди не као спе ци јал ни до пи сник Адол фо Ро си (Adol fo Ros si, 1857–1921) про вео 

је не ко ли ко лет њих ме се ци 1896. у Цр ној Го ри, о че му ће оста ви ти за пис у књи зи Un escur
si o ne al Mon te ne gro (Mi la no: Car lo Ali pran di Edi to re, 1896). Ро си је био од ре ђен да ис пра ти 
при пре ме и ток вен ча ња Ви то ри ја Ема ну е ла III са Је ле ном Пе тро вић. У сво јим крат ким 
ре пор та жа ма опи сао је Це ти ње, вла да ју ће чла но ве до ма Пе тро вић, њи хо ве мо рал не ка рак-
те ри сти ке, ко је је ту ма чио као рат нич ке и хра бре, на ви ке, оби ча је, по ли тич ки жи вот, ис ку ство 
бо рав ка на Ри је ци Цр но је ви ћа. Пре нео је раз го вор са кња зом Ни ко лом, ко ји је изја вио да би 
„Цр на Го ра вој но по др жа ла ита ли јан ско уче шће у Адуи”, док је Пе тра Ву ко ти ћа и кња за Ни-
ко лу опи сао као „ли ко ве са Рем бран то вих сли ка”. Ро си је по себ но био оду ше вљен ве ли ким 
бро јем офи ци ра ко ји су по ха ђа ли ита ли јан ске вој не шко ле. Том при ли ком су срео се и са Вал-
та за ром Бо ги ши ћем и Ја ко бом Сун де чи ћем, а Ла за ра То ма но ви ћа опи сао као при вр же ни ка 
ита ли јан ске књи жев но сти. A. Ros si, Un escur si o ne al Mon te ne gro, Car lo Ali pran di edi to re, 
Mi la no: 1896; A. Ros si, „Nel Mon te ne gro”, Cor ri e re del la se ra, 239, 31. ago sto 1896 – 1. set tem bre 
1896, 1; „Nel Mon te ne gro”, Cor ri e re del la se ra, 243, 4–5 set tem bre 1896, 1. 

15 G. Li ca ta, Sto ria del Cor ri e re del la se ra..., 63. 
16 L. Mon za li, “Al ber ti ni e il ‘Cor ri e re del la Se ra’ dal la fi ne del XIX se co lo al lo scop pio del la 

gu er ra”, L. Al ber ti ni, I gi or ni di un li be ra le: di a ri 1907–1923, a cu ra di L. Mon za li, Bo log na: Mu li no, 
2000, 28. 
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За ни мљи во је да је 1908. го ди не лист него вао ам би ва лен тан, дво сми слен и 
уме рен став пре ма анек си ји Бо сне и Хер це го ви не.17 Ди рек тор то рин ског 
ли ста La Stam pa Ал бер то Фра се ти (Al ber to Fras se ti) кри ти ко вао је из ве сно 
Ал бер ти ни је во за не ма ри ва ње зна ча ја анек си је Бо сне и Хер це го ви не за ита-
ли јан ску спољ ну по ли ти ку, на ро чи то у кон тек сту ве ли ких јав них по ле ми ка 
на ре ла ци ји ин тер вен ци о ни ста и не у тра ли ста 1914–1915. го ди не.18 Фра се ти 
је био про тив ник об на вља ња но вог уго во ра Ита ли је у окви ру Трој ног са ве за, 
али пут за ја ча ње Ита ли је ни је тра жио у ње ном ну жном су ко бу са Цен трал-
ним си ла ма – од то га су га од вра ћа ли свест да Фран цу ска има не ра шчи шће не 
„ра чу не” са Ита ли јом, као и оп шта не при пре мље ност ита ли јан ске ар ми је. 
Прем да су обо ји ца за го ва ра ли ја ча ње и оса мо ста љи ва ње ита ли јан ске спољ не 
по ли ти ке, тј. ме ња ње ње ног па сив ног по ло жа ја пре ма ве ћи ни европ ских си ла,19 
су коб са Ал бер ти ни јем и ри ва ли тет два нај чи та ни ја ита ли јан ска днев но-по-
ли тич ка ли ста имао је не ма ли зна чај за ита ли јан ско дру штво. Фра се ти је 
сма трао не до пу сти вим да Ал бер ти ни јев лист хва ли „ми ни ми за тор ске” и 
„по вољ не” услу ге Ау стри је по во дом анек си је, ода ју ћи при зна ње го во ру Але-
сан дра Фор ти са о Бал ка ну у ита ли јан ском пар ла мен ту; Ал берти ни је, с дру-
ге стра не, сма трао да је Ау стро у гар ска тим чи ном са мо ис пра ви ла „не ја сне 
од но се са Тур ском”.20 Фра се ти је пи сао да се „Ау стри ја слу жи лажи ма да 
би оправ да ла свој про дор на Бал кан”, а да је „Stam pa је ди ни лист ко ји је у 
Ита ли ји пре по знао на вре ме ту опа сну по ли ти ку”, оп ту жу ју ћи Ал берти ни-
ја за „не до ста так осве шће но сти, са ве сти и осе ћа ја со ли дар но сти”.21

17 Не ко ли ко чла на ка ве за них за анек си ју Бо сне и Хер це го ви не у Ко ри је ре де ла Се ра: 
“Le con qu i ste e ri nun zie au stri ac he”, 282, 10. оttobre 1908, 1; L. Luz zat ti, “Le spe ran ze di pa ce nel 
mon do che stu dia e la vo ra”, 326, 23. no vem bre 1908, 1; “Il sig ni fi ca to del la No ta”, 357, 25. di cem bre 
1908, 1; “I pro dro mi al la Con fe ren za pei Bal ca ni. La nu o va fa se pa ci fi ca del con flit to tur co-bal-
ca ni co”, 292, 20. ot to bre 1908, 1; “Do po la no ta di Isvol ski al le Po ten ze sull’an nes si o ne del la 
Bo snia-Er ze go vi na”, 358, 26. di cem bre 1908, 1; “Gli ele men ti pa ci fi ca to ri”, “La si tu a zi o ne com’è”, 
56, 25. feb bra io 1909, 1; “Il te sto di due do cu men ti sto ri ci”, 70, 11. mar zo 1909, 6; “Il sig ni fi ca to 
del la no ta ser ba”, 71, 12. mar zo 1909, 1.

18 S. Ro ma no, “Al ber ti ni e Fras sa ti: il pe so dell’opi ni o ne re gi o na le al la vi gi lia dell’in ter ven to”, 
Opi nion pu bli que et po li ti que extéri e u re en Eu ro pe. I. 1870–1915. Ac tes du Col lo que de Ro me 
(13–16 févri er 1980) Ro me: Éco le Française de Ro me, 1981, 591–606.

19 Исто, 596. 
20 “Un di e tro sce na”, Cor ri e re del la Se ra, 283, 11. ot to bre 1908, 1. La Stampa је у својим ко-

лумнама објавила да је у време анексије Босне и Херцеговине упутила подршку наступу Але-
сандра Фортиса (Alessandro Fortis), једном од „најконтраверзнијих говора против Аустрије и 
италијанске владе, ко је је на и шло на оп ште оду ше вље ње Се на та, Пар ла мен та и јав ног мње ња”. 
Фор тис је у го во ру 3. де цем бра 1908. упо зо рио на опа сност анек си је, зах те ва ју ћи да Ита ли ја 
за тра жи уки да ње 29. чла на Бер лин ског уго во ра ко ји се од но сио на вој ни над зор Цр не Го ре, 
као и одр жа ва ње ме ђу на род ног кон гре са и уче шће Ита ли је на ње му, у че му су га де ли мич-
но или пот пу но по др жа ли по сла ни ци Бар зи лаи (Bar zi lai), Га ли (Gal li), Ди Ска леа (Di Sca lea), 
док је по сла ник Фра де ле то (Fra de let to) твр дио да тај до га ђај до но си опа сност по Хр ва те. На-
гла ша вао је да се ти ме за да је „но ви и озби љан уда рац ита ли јан ском ути ца ју на овом (Ја дран-
ском, прим. аут.) мо ру”, те да то „осна жу је хр ват ски еле мент и чи ни га над моћ ним, што мо жда 
не по пра вљи во угро жа ва суд би ну на ше бра ће на дал ма тин ској оба ли, ко ји се не бо ре за 
по ли тич ки ире ден ти зам, већ за очу ва ње сво је ци ви ли за циј ске тра ди ци је”. At ti par la men ta ri. 
Ca me ra dei de pu ta ti, Tor na ta del 3 di cem bre 1908, (Ses si o ne 1904–1909), Le gi sla tu ra XXII, DLVI, 
Ro ma: Ti po gra fia Ca me ra dei De pu ta ti, 1909, 24235–23245. 

21 L. Fras sa ti, Un uo mo. Un gi or na le: 1868–1961. Al fre do Fras sa ti. Vo lu me Pri mo. Par te se conda, 
Ro ma: Edi zi o ni di Sto ria e Let te ra tu ra, Ro ma: Edi zi o ni di Sto ria e Let te ra tu ra, 1978, 298–300. 
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Ко ре спо ден ти су у то вре ме од и гра ли зна чај ну уло гу. По чев од 1908. 
Ср би јом се по вре ме но, кроз ана ли зу спољ не по ли ти ке беч ког дво ра, као про-
тив ник ау стро у гар ског про до ра на Бал кан, ба вио спе ци јал ни до пи сник из Бе ча 
Фран ко Ка бу ри (Fran co Ca bu ri),22 а мно го ви ше Ар нал до Ћи по ла (Ar nal do 
Ci pol la), ко ји је нај пре 1908. био до пи сник из Ср би је, Цр не Го ре (1909), а по-
том из обе зе мље по чет ком 1915.23 Сре ди ном ју на кра тко трај ни до пи сник 
Ко ри је ре де ла Се ра са Це ти ња био је пу бли ци ста и те о ре ти чар на ци о на ли зма 
Ро бер то Фор гес Да ван ца ти (Ro ber to For ges Da van za ti, 1880–1936).24 Ка бу ри 
је кри ти ко вао Сан Ђу ли ја но ву бал кан ску по ли ти ку, пи та ју ћи се да ли је 
„жр тво ва ње сим па ти је срп ског на ро да за Ита ли ју и по гор ша ва ње до брих 
од но са са Гр ци ма би ло вред но ства ра ња др жа ве осу ђе не а при о ри на не мо-
гућ ност ика квог по сто ја ња, осим за ин те рес Бе ча”, а осудио је и упа де ал бан-
ских ко ми та на те ри то ри ју Ср би је на кон бал кан ских ра то ва, упр кос „не у трал-
но сти Ал ба ни је”.25

Ал бер ти ни је још 1909. упо зо ро вао на опа сност од ра та Ау стри је и Срби је.26 
Твр дио је да Ау стри ја же ли да „по ни зи Ср би ју”.27 Кри ти ку ју ћи спо ра зум 
Гви чар ди ни –Е рен тал од 30. но вем бра 1909, те на гла ша ва ју ћи ње гов ште тан 
ка рак тер по ита ли јан ске ин те ре се, и оп ту жу ју ћи Ти то ни ја за по чи ње ну гре-
шку Ђо ли ти је ве вла де да уза јам но по шту је спо ра зум из Ра ко ни ђи ја са Ру-
си јом и спо ра зу ме са Ау стро у гар ском од 1902, из нео је ми шље ње да је, без 
об зи ра на оба ве зу кон сул то ва ња ита ли јан ске стра не у ве зи са ком пен за ци-
ја ма на Бал ка ну, Ау стро у гар ска има ла пра во да ин тер ве ни ше због ста ту са 
Но во па зар ског сан џа ка; у но вем бру 1912. тај став по ја снио је ти ме да тре ба 
раз ли ко ва ти „оку па ци је по пра ву од оку па ци ја по ра ту”.28 Он је нај ви ше за-

22 Био је од 1902. но ви нар у ли сто ви ма Pic co lo di Tri e ste, Tri bu na, Cor ri e re del la Se ra и 
Gi or na le d’Ita lia.

23 По гле да ти нпр.: A. Ci pol la, “Ec ci ta zi o ne ed at te sa”, 282, 12. ot to bre 1908, 1; “Uno scam bio 
di dis pac ci tra i Prin ci pi di Mon te ne gro e di Ser bia”, 284, 14. ot to bre 1908, 5; “Una pro ces si o ne 
not tur na a Bel gra do”, 287, 15 ot to bre 1908, 1; “Mis si o ne di pro pa gan da per la ca u sa na zi o na le 
ser ba”, 290, 18. ot to bre 1908, 1; “I vo lon ta ri ser bi. Un in ter vi sta con Jo va no vic”, 320, 17. no vem bre 
1908, 2; „E il Mon te ne gro?”, 93, 3. apri le 1909, 3; “L’ av ve ni re dei fal chi del la mon tag na”, 98, 8. 
apri le 1909, 1. Мно го ве ће ин те ре со ва ње за Ју жне Сло ве не Ка бу ри ће по ка за ти тек у го ди на ма 
Пр вог свет ског ра та, ка да об ја вљу је књи гу L’Au stria e l’Ita lia: no te e ap pun ti di un gi or na li sta 
ita li a no a Vi en na (Mi la no: Fra tel li Tre ves, 1915). У тој сту ди ји по ка зи вао је на кло ност исто риј-
ским раз ми шља њи ма исто ри ча ра Ан ђе ла Пер ни чеа (An ge lo Per ni ce). Об ја вио је и сту ди ју 
Ita li a ni e Ju go sla vi nell’ Adri a ti co (Mi la no: Fra tel li Tre ves, 1917). Ћи по ла је бо ра вио у Ср би ји 
по чет ком 1915, за јед но са но ви на ром Ма ри ом Со бре ром, о че му је оста вио све до чан ства. Вид.: 
A. Ci pol la, M. So bre ro, A tra ver so set te po po li in gu er ra: vi si o ni e im pres si o ni di due cor ri spo den ti, 
To ri no: Uni o ne ti po gra fi co –e di tri ce –to ri ne se, 1915.

24 По гле да ти: R. F. Da van za ti, “La con gi u ra nel Mon te ne gro”, Cor ri e re del la se ra, 169, 19 
gi ug no 1908, 3; “Do po la sen ten za di Cet tig ne”, Cor ri e re del la se ra, 185, 5. lu glio 1908, 3.

25 F. Ca bu ri, L’Au stria e l’Ita lia: no te e ap pun ti di un gi or na li sta ita li a no a Vi en na, Mi la no: 
Fra tel li Tre ves, 1915, 91, 94. 

26 Страх ме је од ра та Ау стри је са Ср би јом. Ако се Ру си ја бу де уме ша ла, шта ће мо 
да ра ди мо? Да бу де мо про тив Ау стри је – то је мо жда нај бо ља од лу ка. Али, ка ко се од брани ти 
од сра мо те што смо на пу сти ли са ве зни ка? Са мо по ста вљам пи та ње: не да јем и од го вор 
на ње га, јер бих та ко до шао у ис ку ше ње да од го во рим по тврд но; па нас Ау стри ја то ли ко 
мр зи, пре зи ре и вре ђа (прев. аут.). L. Al ber ti ni, I gi or ni di un li be ra le..., 97.

27 Исто, 101.
28 L. Al ber ti ni, Ven ti an ni di vi ta po li ti ca. Par te Pri ma. L’espe ri en za de moc ra ti ca ita li a na dal 

1898 al 1914. Vo lu me II (1909–1914), Bo log na: Za nic hel li, 1951, 334–335; “La po li ti ca dell’Au stria 
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слу жан што је свој лист усме рио ка кри ти ци спољ не по ли ти ке Ау стро у гар-
ске, на ро чи то по сле раз го во ра ко ји је оба вио са Ђо ли ти јем кра јем ок то бра 
1912, ка да се ни је сло жио са на ме ром вла де да се об но ви спо ра зум у Трој ном 
са ве зу, услед „не ја сног ис хо да Бал кан ског ра та”; Ал бер ти ни јев став по др жа ли 
су Ле о ни да Би со ла ти (Le o ni da Bis so la ti) и Га е та но Сал ве ми ни (Ga e ta no Sal-
ve mi ni), а пре су дан чла нак об ја вљен је 12. но вем бра.29 Из То ре о ве пре пи ске 
са Ал бер ти ни јем са зна је мо да је ди рек тор Ко ри је ра де ла Се ра, то ком пр ве 
две не де ље су ко ба (ок то бар 1912), био нео д лу чан по пи та њу отво ре не по др-
шке Бал кан ском са ве зу, а да је упра во То ре, као до пи сник из Ри ма, нај ви ше 
ути цао на глав ног уред ни ка да за у зме од лу чан став по др шке.30 То ре је пи сао 
већ 23. ок то бра да „оче ку је и на да се по бе ди Бал кан ског са ве за”, а да ће од 
ста ва ко ји Ко ри је ре бу де за у зео ис ход уче шћа Ита ли је на бу ду ћој ми ров ној 
кон фе рен ци ји би ти пре су дан.31 Из пре пи ске са Гвал ти је ром Ка сте ли ни јем 
ви ди се да Ал бер ти ни ни је при хва тио иде ју по де ле Ал ба ни је из ме ђу Ср би је 
и Грч ке, ко ју је Ка сте ли ни сма трао ма ње опа сном по ита ли јан ске ин те ре се 
од ау то ном не ал бан ске др жа ве под ау стро у гар ским ути ца јем.32 Ал бер ти ни 
је бра нио од лу ку Сан Ђу ли ја на, као по ли ти ча ра ко јег фран цу ска ди пло ма ти-
ја ни је пре ви ше сим па ти са ла, да се Ђа ко ви ца, Пећ и При зрен до де ле Ср би ји, 
„уз још не ка уве ћа ња”, а да се пи та ње срп ске лу ке на Ја дран ском мо ру ре ши 
до де љи ва њем Сан Ђо ва ни ди Ме дуе, Але си је (Ље ша) и Ска дра Цр ној Го ри, 
ко је би Ср би ја мо гла да ко ри сти.33 По хва лио је Ђо ли ти је ву опре зност пре ма 
Сан Ђу ли ја но вој са мо стал ној ини ци ја ти ви у апри лу 1913. код гро фа Лих-
нов ског да се пи та ње Ска дра ре ши до би ја њем ман да та за ау стриј ско-ита ли-

di fron te al la Ser bia e al Mon te ne gro. Perchè non vu o le lo sboc co del la Ser bia nell’Adri a ti co”, 
Cor ri e re del la se ra, 320, 23. no vem bre 1912, 1.

29 Исто ри чар Ба ри је ис ти че да је по зи ци ја Ко ри је ре све до ју ла 1914. би ла „ства ра ње 
јед не тзв. Бал ка ни је”, тј. Бал кан ске фе де ра ци је ко ја би спре чи ла об но ву тур ских на си ља, 
еман ци по ва ла бал кан ске на ро де, и за у ста ви ла про дор и уко ре њи ва ње Ау стро у гар ске на 
Бал ка ну, чак и по це ну да та кво опредељење не до не се по др шку по ли ти ци од ре ђе них те ри-
то ри јал них про ши ре ња Ита ли је. O. Ba rié, “La po li ti ca na zi o na le del Cor ri e re del la se ra, dal la 
gu er ra di Li bia al la gran de gu er ra”, Ri sor gi men to, Ri vi sta di Sto ria del Ri sor gi men to e di sto ria 
Con tem po ra nea, XX (1968), 177–178; O. Ba rié, Al ber ti ni..., 286–288.

30 L. Al ber ti ni, Epi sto la rio 1911–1926. Dal la gu er ra di Li bia al la Gran de Gu er ra (1911–1914), 
Vol. I, Mi la no: Mon da do ri Edi to re, 1968, 162. 

31 L. Al ber ti ni, Epi sto la rio. Dal la gu er ra di Li bia al la Gran de Gu er ra..., 163. 
32 Ал бер ти ни је том при ли ком бра нио „бал кан ску” по ли ти ку ко ју је лист за у зео 1908. 

Гвалтијеро Ка сте ли ни (Gu al ti e ro Ca stel li ni, 1890–1918), тр шћан ски но ви нар, пу бли ци ста, пу-
то пи сац и по зна ва лац ге о по ли ти ке Бал кан ског по лу о стр ва пи сао му је, из ме ђу оста лог, 12. 
но вем бра 1912: У ства ри, до зво ли те ми да ка жем да је то мо је са свим по у зда но уве ре ње, 
сте че но то ком бал кан ског пу то ва ња ко је сам имао при ли ке да оба вим у ав гу сту и сеп тем бру: 
Бал кан ски са вез је од лу чио да де лу је. У вре ме не ја сне фор му ла ци је по след њег Бер хтол до вог 
пред ло га, Са вез је по ка зи вао по след ње на по ре да сте же узде: од тог тре нут ка, схва тив ши да 
се ау стриј ска опа сност над ви ја, Са вез се од лу чио на по крет. Бер хтол дов гаф је због то га, 
сво јом алар мант ном ва жно шћу, усло вио бал кан ску ак ци ју, а то је за Ау стри ју би ло коб но 
ко ли ко и по вла че ње из Сан џа ка ко је је при жељ ки вао Ерен тал. Два ве ли ка, ти ха по ра за два 
кан це ла ра. У Ср би ји је ми ни стар Јо ва но вић до зво лио да се ово раз у ме још у сеп тем бру, и 
са свим слу чај но, са ра до шћу, мо гу да Вам ка жем да ми је са ве ли ким за до вољ ством го во рио 
о члан ци ма го спо ди на То реа, ко ји су ина че пре ма том пред ло гу би ли сум њи ча ви: реч је о члан
ци ма ко ји се сва ко днев но бе ле же и чи та ју у Ми ни стар ству спољ них по сло ва (Ср би је, прим. 
аут.) (прев. аут.). Исто, 167–168. 

33 L. Al ber ti ni, Ven ti an ni di vi ta po li ti ca..., 339–340. 
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јан ско по сре до ва ње у Цр ној Го ри, при че му је ди рек тор Ко ри је ре де ла се ра 
за ме рао Ђо ли ти ју да ни је био оба ве штен о тој ини ци ја ти ви и да је у сво јим 
Ме мо а ри ма пре ћу тао пла но ве о по де ли Ал ба ни је (мај 1913) са Ау стро у гар ском, 
ко ји су се ко си ли са од ме ре ним ста вом из ре че ним ме сец да на ра ни је по во-
дом Цр не Го ре.34 Ал бер ти ни се у ја ну а ру 1913. ус про ти вио ди пло мат ском 
„ћу та њу” ита ли јан ског ми ни стра спољ них по сло ва због, ка ко је твр дио, ау стриј-
ског „уце њи ва ња” цр но гор ског кра ља Ни ко ле око пре пу шта ња Лов ће на 
Ау стри ји, твр де ћи да се ње гов лист бо рио про тив „екс клу зив ног ет нич ког 
пра ва ал ба ни за ци је оних про сто ра ко ји су пре се дам де сет го ди на би ли срп-
ски, а ви ше ни су, услед тур ског на си ља”.35 Ал бер ти ни је у сво јим ме мо а ри ма, 
по во дом Ска дар ске кри зе, под се тио да је Ита ли ја са ве то ва ла Ау стро у гар ској 
од у ста ја ње од иза зи ва ња су ко ба, апе лу ју ћи на уло гу Ру си је:

Зар ће Ру си ја ово до пу сти ти? Зар пан сла ви сти не ће из вр ши ти 
при ти сак на вла ду да ре а гу је у ко рист Ју жних Сло ве на? Са дру ге 
стра не, ако Ау стрија оста не у ово ме са ма, ри зи ку ју ћи рат, да ли ће 
се за до во љи ти ра том ко ји ће би ти окон чан – чак и ако се су ко би 
бу ду пре не ли на Цр но гор це и се вер ну Алба ни ју – а да не тра жи ни
ка кве по год но сти за се бе? Ми не мо же мо да за ми сли мо да би равно
ду шна и не се бич на Ау стри ја во ди ла рат ис кљу чи во из тог раз ло га 
и с тим ци љем да Ска дар пре да бу ду ћој не за ви сној ал бан ској др жави 
(прев. аут.).36

Тре ба ис та ћи да се Ал бер ти ни про ти вио пла ну ита ли јан ске оку па ци је 
Ва ло не и ју жних де ло ва Ал ба ни је у слу ча ју да Ау стро у гар ска осво ји Це ти-
ње и сло ми не за ви сност Цр не Го ре, ка ко су зах те ва ли на ци о на ли сти и њи хов 
ча со пис Idea Na zi o na le.37 Ал бер ти ни је у истом де лу из бе гао да по ме не не-
сла га ње ли ста са срп ским при сва ја њем Вар дар ске Ма ке до ни је не по сред но 
уо чи из би ја ња Дру гог бал кан ског ра та.

II

С об зи ром на чи ње ни цу да су бал кан ски ра то ви 1912–1913. пред ста вља ли 
ра ди кал но уз не ми ре ње европ ске ди пло ма ти је и „за би ја ње кли на” у ио на ко 
по љу љан си стем европ ске по ли тич ке рав но те же, ита ли јан ска јав ност, уз бу-
ђе на због на чи на во ђе ња ита ли јан ског ра та у Ли би ји, уну тра шњег од ви ја ња 
Мла до тур ске ре во лу ци је и ра пид ног опа да ња Осман ске им пе ри је, по ка за ла 
је ве ли ко ин те ре со ва ње за по ли тич ка зби ва ња на Бал ка ну, на ро чи то за тери-
то ри јал не про ме не ко је ће ти ра то ви иза зва ти. О бал кан ским ра то ви ма ита-
ли јан ско јав но мње ње и ин те лек ту ал ни, пу бли ци стич ки кру го ви, пи са ли су 

34 Исто, 369–372.
35 Исто, 362. 
36 Исто, 376. 
37 Том при ли ком ис та као је да је ве ро вао, упр кос лич ном ани мо зи те ту пре ма та квом 

по ду хва ту, да ће ис кр ца ва ње тру па у Ва ло ни би ти уса гла ше ном са Бе чом. L. Al ber ti ni, Venti 
an ni di vi ta po li ti ca..., 380–382; О. Ba rié, “La po li ti ca na zi o na le del Cor ri e re del la se ra, dal la gu er ra 
di Li bia al la gran de gu er ra”...,178. 
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и рас пра вља ли још у пр вим го ди на ма су ко ба.38 Бал кан ски ра то ви (1912–
1913)39 пред ста вља ли су пре лом ну тач ку за по ли тич ку усме ре ност Ко ри је ре 
де ла Се ра, по што од тог вре ме на овај лист по чи ње да кри ти ку је ау стро у гар-
ску по ли ти ку на Бал ка ну, тра же ћи пу те ве спо ра зу ма са бал кан ским на ци-
ја ма, о че му као при мер мо же да све до чи су коб Ал бер ти ни ја са гро фом Сан 
Ђу ли ја ни јем око пра ва Ср би је на из лаз на мо ре.40 Нај це ло ви ти ји ко мен тар 
по др шке Бал кан ском са ве зу об ја вљен је у тек сту „Бал кан ско пи та ње и Ита-
ли ја” (La qu e sti o ne bal ca ni ca e l’ Ita lia) од 12. но вем бра.41 Го то во сви нај чи та-
ни ји ита ли јан ски ли сто ви има ли су, по ред Ко ри је ре, до пи сни ке у Ср би ји, 
Цр ној Го ри, Бу гар ској, Тур ској и Грч кој то ком 1912–1913.42 По што се сма тра ло 

38 Ов де ис ти че мо сле де ће пу бли ци стич ке ра до ве: C. De Ste fa ni, “L’ as set ta men to dei 
Bal ca ni e l’ Ita lia”, Nu o va An to lo gia, Vol. CLXII, Fasc. 982, (1912), 305–310; A. Bal dac ci, “I con fi ni 
del la Nu o va Al ba nia”, Nu o va An to lo gia, Vol. CLXVI II, Fasc. 1008 (1913), 686–698. Ме мо ар ско-
-пу то пи сна све до чан ства: G. Ca stel li ni, I po po li bal ca ni ci nell’an no del la gu er ra: os ser va ti da un 
ita li a no, Mi la no: Tre ves, 1913; G. Ba rel la, La gu er ra tur cobal ca ni ca vi sta e vis su ta agli avam po sti 
mon te ne gri ni: di a rio, Ve ne zia: Ca sa Ed. Ve ne ta, 1913; F. Gi or da no, Gre cia, Tur chia, Bal ca ni: stu di 
ed im pres si o ni, Mi la no: R. San dron, 1914; A. Ric chet ti, La gu er ra nel la Pe ni so la, Ro ma: Tip. E. 
Vog he ra, 1913. Од оста лих ис ти че мо: B. De Luc ca, Gli al ba ne si, i ma ce doro me ni e gli in te res si 
d’Ita lia nei Bal ca ni, Ro ma: Ti po gra fia dell’Uni o ne edi tri ce, 1913; M. Go vi, Il so ci a li smo in ter na zi
o na li sta e la gu er ra ita lobal ca ni cotur ca, Mo de na, 1912; L. Lo di, L’Ita lia e la gu er ra nei Bal ca ni, 
Ro ma: Ti po gra fia Edi tri ce Na zi o na li, 1915; L. Az za ri ta, “Gli Sla vi del la Bal ca nia e l’ Ita lia”, Vi ta 
In ter na zi o na le, An no XVI, Mi la no: 1913, 430–433; L. Az za ri ta, “La qu e sti o ne al ba ne se e le rivalità 
tra l’ele men to te u to ni co e qu el lo ser bo”, Vi ta In ter na zi o na le, An no XVI, Mi la no: 1913, 35–38; Т. 
Scoc ci an ti, Ap pun ti sul ser vi zio di Gu er ra pre sta to nel Mon te ne gro, Du ran te la Cam pag na bal
ca ni ca, dall’am bu lan za 29 del la Cro ce ros sa ita li a na (no vem bre 1912 – mag gio 1913), Ro ma: Tip. 
E. Vog he ra, 1914; Vi a tor, “Dal le gu er re bal ca nic he all’ ul ti mo pi a no ger ma ni co”, Vi ta e Pen si e ro, 
Vol. 2, 1916 , 218–224; F. V. Rat ti, Al ba nia e vi ta Al ba ne se, Fi ren ze: Bem po rad, 1915; Illyri cus (pseud. 
di Eu ge nio Bar ba rich), La gu er ra nei Bal ca ni: la ri pre sa del la gu er ra: la gu er ra tra gli al le a ti, 
Ro ma: Ri vi sta ma rit ti ma, 1913; A. Ghi sle ri, La gu er ra e il di rit to del le gen ti se con do la tra di zi o ne 
ita li a na: Con fe ren za te nu ta nel Te a tro di For li il 3 No vem bre 1912, con ap pen di ce di no te do cu men-
ta li, Ro ma: Li bre ria Po li ti ca Mo der na, 1912; A. Ca ron ci ni, L’ Ita lia e la fu tu ra eco no mia bal ca ni ca: 
con tri bu ti al la pre pa ra zi o ne dei nu o vi trat ta ti del com mer cio, Of fic. tip. Bo do ni di G. Bo log ne si, 
1913; F. Car li, La ric hez za e la gu er ra, Mi la no: Tre ves, 1915. Осим на ве де них де ла, по гле да ти 
нај но ви ју сту ди ју: O. Po po vić, “Mon te ne gro in Tra vel Ac co unts of Ita lian Aut hors in the Pe riod 
of the Bal kan Wars”, In ter na ti o nal Jo ur nal of Eu roMe di ter ra nean Stu di es, Vol. 11, Num. 1, Emu ni, 
(2018), 29–48. Бру но Ба ри ли, до пи сник Три бу не, об ја вио је књи гу ре пор та жа Срп ски ра то
ви (B. Ba ril li, Le gu er re ser be, a cu ra di Gi or gio Pel le gri ni, Ro ma: Edi to ri Ri u ni ti, 1993), ко ји су 
пре ве де ни на срп ски је зик. Б. Ба ри ли (прир. Ђ. Пе ле гри ни), Срп ски ра то ви, Но ви Сад: Про-
ме теј, 1996; Б. Ба ри ли, Бит ка код Мер да ра и Вра њи шта, прир. М. Је ла чић, Зе мун, 1913.

39 Нај це ло ви ти ју сту ди ју по све ће ну од но су Ита ли је пре ма Бал кан ском са ве зу, уз хро-
но ло шки при каз ди пло мат ске ак тив но сти ита ли јан ских ди пло ма та на Бал ка ну од 1878, да ли 
су Ан то не ло Бја ђи ни и Ал бер то Бе ке ре ли. A. Bi a gi ni, L’ Ita lia e le gu er re bal ca nic he, Ro ma: 
Edi zi o ni Nu o va Cul tu ra, 2012. A. Bec he rel li, Ser bia e cri si bal ca ni ca (1908–1913), Il car teg gio 
dell’ adet to mi li ta re ita li a no a Bel gra do, Ro ma: Edi zi o ni Nu o va Cul tu ra, 2015. 

40 L. Al ber ti ni, I gi or ni di un di a rio..., 27–28. О ита ли јан ским до пи сни ци ма на Бал ка ну: 
G. Li ca ta, Sto ria e lin gu ag gio dei cor ri spon den ti di gu er ra..., 94–99. 

41 “La qu e sti o ne bal ca ni ca e l’ Ita lia”, Cor ri e re del la Se ra, 315, 12. no vem bre 1912, 1–2. 
42 Је дан од пр вих ску пље них из ве шта ја/ре пор та жа об ја вио је још 1913. но ви нар Еу ђе-

нио Гва ри но (Eu ge nio Gu a ri no, 1875–1938) за со ци ја ли стич ки ча со пис Avan ti! (Nei Bal ca ni 
du ran te la gu er ra: let te re dal Mon te ne gro, dal la Ser bia, dal la Bul ga ria, dal la Ru me nia, dal la Tur
chia, con pre fa zi o ne di Cla u dio Tre ves, Mi la no: Soc. Ed. Avan ti, 1913). Сво је до пи сни ке то ком 
бал кан ских ра то ва у др жа ва ма Бал кан ског са ве за, пр вен стве но у Ср би ји и Цр ној Го ри, имао 
је лист Tri bu na, чи ји је до пи сник Бру но Ба ри ли (Bru no Ba ril li, 1880–1952), по зна ти сли кар 
и су пруг сли кар ке Ми ле не Па вло вић-Ба ри ли, од 1912. до 1915. бо ра вио у Ср би ји, са ра ђу ју ћи 



да ста во ви ли ста не од у да ра ју пре ви ше од по ли ти ке ита ли јан ске вла де, мно ги 
увод ни тек сто ви тј. члан ци об ја вљи ва ни у ав гу сту и сеп тем бру 1912. при сту-
па ли су де таљ но бал кан ској про бле ма ти ци. Лист је то ком це ло куп ног траја-
ња бал кан ских ра то ва ве ли ку па жњу по све ћи вао беч кој по ли тич кој штам пи 
и ре ак ци ја ма ко је су по кре ти тру па бал кан ских на ро да код ње иза зи ва ли.43 
О бли ско сти Ср би је и Ита ли је у том вре ме ну упу ћу ју и по хвал не ре чи ли ста 
пре ма на ме ри уво ђе ња ита ли јан ског је зи ка у тр го вач ке шко ле у Ср би ји и ми-
ни стру Љу бо ми ру Јо ва но ви ћу, нај за слу жни јег за тај чин.44 Пре но се ћи вест 
о смр ти Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа, јед ног од глав ног кре а то ра срп ско-бу гар-
ског са ве за, лист је ис та као зна чај не по је ди но сти из ње го ве би о гра фи је, хва-
ле ћи ње го ву уче ност, ди пло мат ску ве шти ну и спо соб ност да у Ри му бу де 
при мљен ср дач но.45 По во дом до ла ска гро фа Берт хол да на пре го во ре у Сан 

исто вре ме но у Cor ri e re del la se ra и Il Re sto del Carlinо. За Il Se co lo до пи сник из Ср би је и Цр не 
Го ре био је Ђу лио Ба ре ла (Gi u lio Ba rel la), ко ји је са ра ђи вао у бо лоњ ском ли сту Il re sto del 
Car li no, а био је глав ни до пи сник и за тр шћан ски лист Pic co lo. Дру ги ва жан до пи сник са 
тур ско-бал кан ског фрон та ко ји је че сто ко мен та ри сао Ср би ју био је Ка па со То ре ди Ка пра-
ра Ђо ва ни (Ca pas so Tor re di Ca pra ra Gi o van ni), ко ји је под псе у до ни мом Ђу бе ло Ме мо ли 
(Gi u bel lo Mem mo li) об ја вљи вао ре пор та же у ли сту Gi or na le d’ Ita lia; на истом фрон ту бо ра-
вио je и Ко ра до Зо ли (Cor ra do Zo li), са рад ник Stam pa и Se co lo. Ле о нар до Аца ри та (Le o nar do 
Az za ri ta) био је до пи сник ли ста Gaz zet ta di Ve ne zia, али је слао ре пор та же и из ве шта је у Se colo, 
Mes sag ge ro, Pic co lo, Cor ri e re del la Pu glie, по што је од 1911. до 1915. пу то вао Бал ка ном. До-
пи сник ли ста Mes sa ge ro из Ср би је, осло бо ђе не Вар дар ске Ма ке до ни је (1912) и Цр не Го ре 
(1913) био је Ита ло Кар ло Фал бо (Ita lo Car lo Fal bo), гла вни уред ник (1909–1912) и углед ни 
но ви нар. До пи сник листа Gi or na le d’Ita lia из Ри ма на срп ском фрон ту био је 1912. го ди не 
Иси до ро Зам по ли (Isi do ro Zam pol li, 1867–1928). Зна чај не опи се за Gi or na le d’Ita lia пру жио 
је и Лу ча но Ма гри ни (Lu ci a no Ma gri ni, 1885–1957), ис так ну то име ита ли јан ског до пи сни штва 
и но винар ства, ко ји је све до 1923. био лич ни Ал бер ти ни јев по ве ре ник за пи та ња спољ не 
по ли ти ке; у апри лу 1913. бо ра вио је у Ал ба ни ји и по при шти ма Дру гог бал кан ског ра та; од-
ре ђе ни пу бли ци сти оп ту жи ли су Ма гри ни ја за хе ле но фил ство и на кло ност Тур ци ма. Ора-
цио Пе дра ци (Ora zio Pe draz zi) био је до пи сник листа Te le gra fo из Ли вор на. За то рин ски лист 
La Stam pa до пи сник из Ца ри гра да од 1908. био је Вир ђи нио Гај да (Vir gi nio Gayda, 1885–1944), 
ко ји је ко мен та ри сао бал кан ске до га ђа је, као ис так ну ти по зна ва лац исто ри је бал кан ских 
на ро да; у Ска дру је у мар ту и апри лу 1913. у име листа Stam pa бо ра вио и Фран че ско Са вор њан 
ди Бра ца (Fran ce sco Sa varg nan di Brazzà, 1883–1964); до пи сни штво са Бал ка на од 1907. у том 
ли сту оба вљао је и Ро дол фо Фоа (Ro dol fo Foà), са рад ник ли ста Tri bu na, а као осни вач Ita lia 
all’este ro, углед ног на уч ног ча со пи са по све ће ног про бле ми ма ита ли јан ске еми гра ци је и 
спољ не по ли ти ке, жи во је пра тио про ме не на Бал ка ну, бу ду ћи да је пре 1912. бо ра вио у Ма-
ке до ни ји и Ал ба ни ји. Ђу зе пе Бе ви о не (Gi u sep pe Be vi o ne) био је та ко ђе до пи сник La Stam pa 
и бо ра вио је на Бал ка ну 1912. го ди не, а на пи сао је сту ди ју о по ли тич ко-еко ном ском при су-
ству Ита ли је у Осман ском цар ству (Ita lia e Asia mi no re, To ri no: Boc ca, 1914), у ко јој је из ло жио 
по гле де на Мла до тур ску ре во лу ци ју. До пи сник нај чи та ни јег тр шћан ског ли ста Pic co lo из 
Ср би је то ком Пр вог бал кан ског ра та био је Ма рио Нор дио (Ma rio Nor dio); до пи сник ли ста 
Mat ti no из На пу ља на Бал ка ну Кар ло Скар фо љо (Car lo Scar fo glio), док је Ело Лу ца то (El lo 
Luz zat to) из ве шта вао за ли сто ве Na zi o ne (из Фи рен це) и Gaz zet ta di Ve ne zia. Је дан део Нор-
ди је вих пу то пи са из 1912–1913. мо гу ће је про на ћи у књи зи Ma rio Nor dio. In vi a to spe ci a le in 
Eu ro pa, Is ti tu to Gi u li a no di sto ria, cul tu ra e do cu men ta zi o ne, 1992. Ис ку ства у бал кан ским ра то-
ви ма по мо гло је да у Пр вом свет ском ра ту до пи сник ли сто ва Mes sag ge ro и Se co lo по ста не Иво 
Ћи пи ко (1869–1923), срп ски књи жев ник ита ли јан ског по ре кла из Дал ма ци је, ко ји је сво ја 
ис ку ства об ја вио у књи га ма Ути сци из ра та (Бе о град: Por ta li bris, 2020) и Из рат них да на 
(1912–1917) (Крф: Ми ни стар ство про све те и цр кве них по сло ва, 1917). 

43 Вид. нпр: “La si tu a zi o ne gi u di ca ta a Vi en na”, Cor ri e re del la se ra, 277, 5. ot to bre 1912, 1; “Il 
pun to di vi sta au stri co. Le scar se probabilità di ope ra zi o ni nel San gi ac ci a to”, 279, 7. ot to bre 1912, 1.

44 “L’ita li a no in Ser bia”, Cor ri e re del la se ra, 71, 11. mar zo 1912, 3. 
45 “La mor te di Mi lo va no vic pre si den te del con si glio ser bo”, Cor ri e re del la se ra, 182, 2. lu glio 

1912, 3.
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Ро со ре са ита ли јан ским ми ни стром спољ них по сло ва Сан Ђу ли ја ном, лист 
је по звао ита ли јан ски др жав ни врх да, уко ли ко Ау стро у гар ска од би је да 
по шту је га ран ци ју свих европ ских си ла о пла ну ус по ста вља  ња хри шћан ског 
гу вер не ра Ма ке до ни је, потребно је Ита ли ју окре нути прин ци пу Бал кан 
бал кан ским на ро ди ма (Bal ca ni ai po po li bal ca ni ci) ко ји „је сва ки ита ли јан ски 
ми ни стар спољ них по сло ва до са да за го ва рао”, на гла ша ва ју ћи ин стру мента-
ли за ци ју ал бан ског на ро да од стране Бе ча за ши ре ње на те ри то ри ју Ма кедо-
ни је, Епи ра и Ста ре Ср би је.46 Све до но вем бра 1912, лист је кри вио Евро пу 
што се „за лу ђи ва ла да мо же по сти ћи sta tus quo обо стра ним по др жа ва њем 
Тур ске, Ау стри је и Ру си је”, по што се европ ска по ли ти ка „пре ва ри ла у преце-
њи ва њу тур ске вој не мо ћи, те же ћи не ја сном и оду го вла че ном ра ту у ко јем 
не ће ни ко по бе ди ти”, а то се по ка за ло не у спе хом.47

Ве сти по све ће не Ср би ји и Цр ној Го ри и то ку бал кан ских ра то ва мо же-
мо по де ли ти по раз ли чи тим ка те го ри ја ма, од ко јих ће мо ис та ћи те мат ску 
по де лу на ге о по ли тич ке ана ли зе и по ли тич ке ко мен та ре, ру бри ку днев них 
и те мат ских ве сти, и ре пор та же. Сва ко днев но из ве шта ва ње от по че ло је 2. 
ок то бра 1912, али је већ у сеп тем бру си ја сет тек сто ва апе ло вао на очу ва ње 
ми ра, из бе га ва ње рат не оп ци је, као је ди ног ре ше ња за план ад ми ни стра тив-
них ре фор ми у три ви ла је та (Ко сов ски, Би тољ ски, Со лун ски), уз ана ли зу и 
опи се тур ских на си ља. Не по сред но уо чи су ко ба, лист до но си де таљ не ин фор-
ма ци је о вој ној сна зи чла ни ца Са ве за48 и фо то гра фи је глав но ко ман ду ју ћих 
ар ми ја.49 Под ву че но је да су тур ско-ар на ут ски ма са кри хри шћан ског жи вља 
у Бе ра на ма, о ко ји ма је из ве шта ва ло до пи сни штво Cor ri e re del le Pu glie из 
Под го ри це, вар вар ски чин; пра те ћи ко мен тар био је да су „че тво ри цу хри шћа-
на за у ста ви ли не ки Ар на у ти ко ји су им пред очи ма тур ских вој ни ка ве за ли 
ру ке и но ге, ба цив ши их на зе мљу и по звав ши их да се од рек ну ве ре. По што 
су они ва пи ли за ми ло шћу, при том се опи ру ћи, ови су им од се кли гла ве удар-
ци ма се ки ра ма и та ко окр ва вље не раз но си ли гра дом”; опи са на су и уби ства 
Ср ба у Бје лом По љу и по кољ 40 же на.50 За ни мљив је став да „бу гар ско-маке-
дон ско” ре ше ње Ма ке до ни је „ви ше од го ва ра Ру си ји од ау стриј ско-ал бан ског”.51 

46 “Il con veg no di San Ros so re e le com pli ca zi o ne bal ca nic he”, Cor ri e re del la se ra, 294, 22. 
ot to bre 1912, 3. 

47 “L’uni co as set to pos si bi le per la pe ni so la bal ca ni ca”, Cor ri e re del la se ra, 304, 1. no vem bre 
1912, 1. 

48 Пр ви из ве штај o број но сти вој них тру па, уз крат ка оба ве ште ња о на чи ни ма ре гру-
та ци је, ка рак те ру вој не слу жбе и пла но ви ма рас по ре да тру па, об ја вио је Ђор ђо Бом пи а ни 
(Gi or gio Bom pi a ni) 3. ок то бра, про це њу ју ћи да ће Тур ска мо би ли са ти 500.000, Бу гар ска 280.000, 
Ср би ја и Грч ка 120.000, а Цр на Го ра 37.000 вој ни ка. “Co me so no com po sti i eser ci ti che si stan no 
con cen tran do”, Cor ri e re del la se ra, 275, 3. ot to bre 1912, 2. Вој ним аспек ти ма ра та Бом пи а ни 
се ба вио и у тек сту “La di stri bu zi o ne del le for ze ar ma te nel la pe ni so la bal ca ni ca”, ко ји је об ја вљен 
12. ок то бра 1912. 

49 “I con dot ti e ri de gli eser ci ti bal ca ni ci”, Cor ri e re del la se ra, 275, 3. ot to bre 1912, 2.
50 “Or ri bi li par ti co la ri su gli ul ti mi mas sac ri di Be ra na”, Cor ri e re del la se ra, 249, 7. set tem bre 

1912, 3; “La ri pre sa del la ri vol ta de li be ra ta dai ca pi? I mas sac ri dei Ser bi”, 253, 11. set tem bre 1912, 3. 
Ка да је реч о Тур ској, не ма ли број при ло га ко мен та ри сао је са не сим па ти јом зло чи не про тив 
не тур ског ста нов ни штва у Ма ке до ни ји и Ста рој Ср би ји. Вид.: “A che mi ra la Tur chia”, Cor ri e re 
del la se ra, 219, 8. ago sto 1912; “In va si o ne tur ca in ter ri to rio mon te ne gri no”, Cor ri e re del la se ra, 
216, 5. ago sto 1912, 1.

51 “Au stria e Rus sia e pun ti del lo ro dis sen so”, Cor ri e re del la se ra, 270, 28. set tem bre 1912, 1.
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У ре дов ној ру бри ци Dal la Ser bia пре но ше не су зва нич не из ја ве нај зна чај ни-
јих по ли тич ких пред став ни ка Ср би је. Ка да је лист пре нео да је Па шић из-
ја вио да „Драч ни је ис кљу чи ви циљ срп ске по ли ти ке, већ пи та ње о ко јем 
тре ба рас пра вља ти”, и да Ру си ја не сто ји иза то га, ње гов раз бо рит став је 
по хва љен.52 Од по чет ка су ко ба пра те се ве сти са по при шта бор би, ди пло-
мат ски пре го во ри, при да је ва жност пи та њу остр ва у Еге ју и Дар да не ли ма, 
тур ско-бу гар ском су ко бу, Со лу ну и опе ра ци ја ма у Тра ки ји. Лист је твр дио 
да је Бу гар ска нај ви ше за ин те ре со ва на за ус по ста вља ње ад ми ни стра тив них 
ре фор ми у Ма ке до ни ји и да се на ла зи „на спрам Евро пе ко ја је у проти вреч-
но сти са ма са со бом због не по доб но сти сред ста ва за одр жа ва ње ми ра”.53 Че сто 
пи та ње у овом пе ри о ду би ло је и то ка ко ће Ср би ја до би ти из лаз на мо ре а да 
не на ру ши не по вре ди вост „ин те ре сне сфе ре” и „про ла за” Ау стро у гар ске ка 
Со лу ну, те да ли ће Двој на мо нар хи ја да оста не по том пи та њу не у трал на.54 

Лист је сва ко днев но из ве шта вао о свим нај ва жни јим бит ка ма и кре та-
њи ма срп ске и цр но гор ске вој ске, апла у ди ра ју ћи де фи ни тив ном сло му Тур ске 
у Евро пи. До но се се ве сти о осва ја њи ма Ку ма но ва, Ско пља, Бе ра на, Ме то-
хи је, Ста ре Ср би је, При ле па, Пе ћи, Би то ља, Ми тро ви це, али и тур ско-бу гар-
ским и грч ко-тур ским су ко би ма, по го то во о оп са ди Је дре на. Спе ци јал ни 
из ве шта чи по сто је у глав ном гра ду сва ке од за ра ће них зе ма ља. Ср би ја ни је 
из ри чи то спо ме ну та у кри ти ци од но са ко ји је глав ни штаб бу гар ске ар ми је 
по ка зи вао пре ма ита ли јан ским рат ним ко ре спон ден ти ма, ко ји ма је би ло за бра-
ње но да во де сло бод ну ко му ни ка ци ју (пи сма и по шта су им би ли пре сре та-
ва ни), али је пре нео жал бе до пи сни ка Фал ба из ли ста Mes sa ge ro, ко ји се на-
ла зио у Вра њу.55 Већ 21. ок то бра 1912. ис ти че се да ће суд би на хри шћа на из 
Ко сов ског, Би тољ ског и Со лун ског ви ла је та, уко ли ко Тур ска по бе ди, би ти 
слич на суд би ни ско ра шњих „по ко ља Бу га ра и Јер ме на”.56 Ср би, Бу га ри и 
Гр ци, за раз ли ку од Ал ба на ца, не ма ју за циљ да се те ри то ри јал но уве ћа ју на 
оном про сто ру ко ји, по пут њих, и Ал бан ци сво ја та ју, већ же ле да има ју онај 
ни во ау то но ми је ко ји им омо гу ћа ва за шти ту од тур ских ре пре си ја. Исто вре-
ме но је те кла кри ти ка „дво лич ног” од но са Бе ча пре ма Ал бан ци ма.57 Прела-
зак 150 ки ло ме та ра од При зре на до Ље ша у но вем бру 1912. по „ка ме ни том 
те ре ну без ста за” и тем пе ра ту ри 14 сте пе ни ис под ну ле из ве штач је ис пра тио 
ко мен та ром да „сли чан вој ни по ду хват Ср би ни су ни ка да на пра ви ли, те да 
у то ме ни ка да не би ус пе ли да ни су има ли ал бан ске во ди че”.58

Ита ли ја мо ра про на ћи пут ком про ми са са оја ча ним бал кан ским др жа-
ва ма, на ро чи то шти те ћи еко ном ски су ве ре ни тет Ср би је.59 Лист је кри ти ко-

52 “L’ au to no mia al ba ne se e le Po ten ze”, Cor ri e re del la se ra, 332, 29. no vem bre 1912, 1. 
53 “Qu a le è la po li ti ca dell’Au stria? L’ as set to dei Bal ca ni e la pa ce eu ro pea”, Cor ri e re del la 

se ra, 303, 31. ot to bre 1912, 2. 
54 “Qu al è la po li ti ca dell’ Au stria? L’ as set to dei Bal ca ni e la pa ce eu ro pea”, Cor ri e re del la 

se ra, 303, 31. оttobre 1912, 2. 
55 “Ri vi ste e gi or na li”, Cor ri e re del la se ra, 310, 7. no vem bre 1912, 3. 
56 “Il con veg no di San Ras so re e le com pli ca zi o ni bal ca nic he”, Cor ri e re del la se ra, 294, 22. 

ot to bre 1912, 1.
57 “Il con veg no di San Ras so re e le com pli ca zi o ni bal ca nic he”, Cor ri e re del la se ra, 294, 22. 

ot to bre 1912, 1.
58 “La mar cia dei Ser bi da Pri zrend ad Ales sio”, Cor ri e re del la se ra, 326, 23. no vem bre 1912, 1.
59 Лист је у ово ме имао по др шку Три бу не. “Lo sboc co nell’ Adri a ti co fa vo ri to dal la po li ti ca 

dell Ita lia. Un ar ti co lo uf fi ci o so ro ma no”, Cor ri e re del la se ra, 314, 17. no vem bre 1912, 1.
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вао на ме ру Ау стро у гар ске да пу тем спа ја ња Ср би је и Цр не Го ре у јед ну ца-
рин ску зо ну под ње ним про тек то ра том спре чи из ла зак Ср би је на Ја дран ско 
мо ре и до би ја ње лу ке, за ла жу ћи се за ја че по сре до ва ње Ита ли је у пре го во рима 
Ср би је и Бу гар ске око срп ских зах те ва за из лаз на Ја дра ну, од ко јих је лист 
нај ви ше пре фе ри рао Сан Ђо ва ни ди Ме дуу, мно го ви ше не го Драч.60 Срп ској 
екс пан зи ји на Ја дра ну Ау стри ја је су прот ста вља ла Цр ну Го ру и цр но гор ске 
пре тен зи је на мо ре из ме ђу Бо ја не и Бе лог Дри ма, што је осу ђе но као не прин-
ци пи јел на по ли ти ка, јер се ра ди о „на мер ном кон фрон ти ра њу ин те ре са држа-
ва истих по ет ни ци те ту”, при че му је у истом тек сту при ме ће но бу ду ће ју-
го сло вен ско ује ди ње ње: „ко ка же да се Ср би из Цр не Го ре не би јед ног да на 
ује ди ни ли са Ср би ма, Хр ва ти ма и Сло вен ци ма из Двој не мо нар хи је, ако ови 
стек ну ста тус као Ма ђа ри”.61 Ве ли ка Ал ба ни ја осу ђе на је као про је кат, али 
се по др жа ва иде ја да Драч при пад не Ал ба ни ји; чла нак од 3. ја ну а ра 1913. 
по ја шња ва „да ће по ау стро-угар ском пла ну ства ра ња Ве ли ке Ал ба ни је, те-
ри то ри ја Ма ке до ни је уве ли ко пре ћи Охрид и до ћи до Би то ља” и „ући у ср це 
Ма ке до ни је”.62 Те ри то ри ја се вер но од Бе лог Дри ма та ко ђе је ал бан ска, али 
при па да ње те обла сти не кој дру гој др жа ви не ства ра оне про бле ме као по-
се до ва ње Дра ча. Ау стро у гар ска и Ру му ни ја, по пи са њу Ко ри је ре, пре ки да ју 
те ри то ри јал ни кон ти ну и тет Ру си је са сло вен ским др жа ва ма на Бал ка ну.63 
Сид ни Со ни но је сма трао да уко ли ко Ср би ја не мо же до би ти лу ку, има пра во 
да се же ле знич ком мре жом по ве же са не ком лу ком ко ја не мо ра те ри то ри јал-
но да јој при па да, али је по жељ но да има сло бо ду еко ном ске тр го ви не, при 
че му Ита ли ја тре ба да се укљу чи у град њу пруге Драч –Би тољ и Ва ло на –Со лун; 
Со ни но је ис та као и да је рат у Ли би ји до при нео из би ја њу ра та на Бал ка ну, 
ука зу ју ћи бал кан ским на ро ди ма на уну тра шњу сла бост Тур ске и неслагањe 
из ме ђу ње ног ста рог и но вог ре жи ма.64 Лист је као ва жан на зна чио и став 
Три бу не да je Ср би ја, за раз ли ку од Цр не Го ре, „опре мље на мно го ја чим сред-
стви ма за ула га ње у по мор ске сна ге”, али да јој не од го ва ра ју пру же не гаран-
ци је, уз кон ста та ци ју да ће пи та ње срп ске лу ке на кон фе рен ци ји ам ба са до ра 
у Лон до ну, ко ја је от по че ла с ра дом 16. де цем бра 1912, би ти ме ђу пр вим рас-
пра вља но.65 Без же ле знич ке мре же и фи нан сиј ске по мо ћи европ ских си ла, 
Ал ба ни ја не ће би ти ни „ви ше ни ма ње ви тал на”, без об зи ра да ли има Ска дар 
и Сан Ђо ва ни ди Ме дуу под сво јом кон тро лом; „тој ма лој др жа ви (Цр ној Гори) 

60 “L’Ita lia e la qu e sti o ne bal ca ni ca”, Cor ri e re del la se ra, 315, 12. no vem bre 1912, 2; „La po li tic-
he che si im po ne”, 318, 15. no vem bre 1912; “Le qu e sti o ni di plo ma tic he su sci ta te dal la gu er ra bal ca ni ca. 
L’at teg gi a men to dell’Ita lia”, 319, 16. no vem bre 1912, 2; “I ter mi ni del la con te sa. I pun ti ri so lu ti e qu el-
li da ri sol ve re”, 320, 17. no vem bre 1912, 2; Вест од зна ча ја би ло је и пре да ва ње ин ду стри јал ца и 
при вред ни ка Че за реа Ма ран го ни ја (Ce sa re Ma ran go ni) „Ита ли јан ски по сао и Бал кан”, у ко ме 
је ис та као да је по се до ва ње сло бод не тр го вач ке лу ке Ср би је на Ја дран ском мо ру од ви тал ног 
зна ча ја за Ита ли ју. “Il la vo ro ita li a no ed i Bal ca ni”, Cor ri e re del la se ra, 362, 30. di cem bre 1912, 5. 

61 “Il com pi to dell’ Ita lia. Pa ci fi ca zi o ne e ac co mo da men to”, Cor ri e re del la se ra, 328, 25. 
no vem bre 1912, 1. 

62 “Perché la Tur chia ha co min ci a to a ce de re. L’ in su ces so del le pra tic he di me di a zi o ne”, 
Cor ri e re del la se ra, 3, 3. gen na io 1913, 1.

63 “La po li ti ca dell Au stro Ung he ria di fron te al la Ser bia e al Mon te ne gro. Perché non vu o le 
lo sboc co del la Ser bia nell’ Adri a ti co”, Cor ri e re del la se ra, 320, 23. no vem bre 1912, 1. 

64 “La qu e sti o ne li bi ca e qu e sti o ne bal ca ni ca”, Cor ri e re del la se ra, 337, 4. di cem bre 1912, 1. 
65 “L’ at teg gi a men to dell Ita lia nel la qu e sti o ne al ba ne se e in qu el la del por to ser bo”, Cor ri e re 

del la se ra, 338, 5. di cem bre 1912, 1; “Il por to ser bo e la qu e sti o ne dell’Al ba nia al con ven go de gli 
Am ba sci a to ri”, 349, 16. di cem bre 1912, 1.
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би ће те шко да одр жи не за ви сност ако јој не бу де до пу ште но про ши ри ва ње 
до Бе лог Дри ма”, при че му је на гла ше но да се по др жа ва ју по ли тич ка, а не 
ет нич ка ре ше ња. Ко ри је ре де ла Се ра при го ва рао је да је рат на Бал ка ну за-
ми шљен као „се ме бу ду ћих су ко ба” у име Би змар ко ве по ли ти ке ко ја сно си 
кри ви цу за гу ра ње Ау стро у гар ске пре ма Егеј ском мо ру и од у зи ма ње пра ва 
Ру си ји да се ме ша у бал кан ску по ли ти ку; осим то га, ве ро ва ло се да се мир-
на те ри то ри јал на по де ла Ма ке до ни је не мо же из вр ши ти.66 Ток Лон дон ске 
кон фе рен ци је, од де цем бра 1912. до фе бру а ра 1913, пра ћен је сва ко днев но; 
лист је опо ми њао да су зах те ви да се Ау стри ји пре да Лов ћен прет ње су ве-
ре ној др жа ви ко ју ће по др жа ти Ру си ја.67

Ко ри је ре де ла Се ра имао је и ва жну уло гу као ме ди ја тор у ши ре њу исти-
ни тих ве сти. При мер за то мо гу би ти ин фор ма ци је ко је су сти за ле из Лон-
до на у ве зи са дез ин фор ма ци ја ма аген ци је Рој тер да ће Цр на Го ра зах те ва ти 
од Ср би је пре пу шта ње При зре на, што је уз бу ни ло бе о град ску штам пу.68 

Ве ли ка па жња по све ће на је ал бан ском пи та њу. У мно го на вра та лист је 
по ка зи вао сво ју не скри ве ну сим па ти ју пре ма ал бан ском на ци о нал ном пита њу 
и ње го вом очу ва њу. То је до шло до из ра жа ја ка да је лист од ба цио, на во де ћи 
у це ли ни Па ши ће ве на во де, ње го ву кон ста та ци ју да Ал ба ни ја тре ба да бу де 
по де ље на из ме ђу Ср би је и Грч ке, на зи ва ју ћи та кву по ли ти ку про бле ма тич-
ном; ипак, ука за но је на зна чај Па ши ће ве из ја ве да Ср би ја не же ли ца рин ску 
уни ју са Ау стро у гар ском.69 Још 1. ју на 1912. оштрим ре чи ма је ис так ну то да 
ће Тур ска, „ли ше на фи ло зо фи је, умет но сти, по ли ти ке”, би ти по ра же на од 
бал кан ских на ро да ко је не тре ба „успо ра ва ти”; Ср би ја је упо зо ре на да се не 
ши ри на ра чун Ал ба ни је; Ал бан ци мо ра ју да има ју др жа ву и сло вен ски наро-
ди на Бал ка ну, по пут Ср ба и Бу га ра, с тим мо ра ју да се по ми ре.70 Од ба цу-
ју ћи као не про ве ре не тврд ње да су Ср би у сеп тем бру 1913. чи ни ли му че ња 
ал бан ског жи вља, лист je у ок то бру об ја вио да на ла зи раз у ме ва ње за ал бан ске 
из бе гли це из срп ских вој них обла сти у Ал ба ни ји, са ве ту ју ћи вла ду у Бе о граду 
да од у ста не од на сил них из ме на Лон дон ског спо ра зу ма и да ње не је ди ни це 

66 “Un di lem ma all’ Eu ro pa. Il pro ble ma del la pa ce per l’Ita lia”, Cor ri e re del la se ra, 274, 2. 
ot to bre 1912, 1. 

67 “Pro ble mi e dub bi del mo men to”, Cor ri e re del la se ra, 359, 27. di cem bre 1912, 1.
68 “Av vi sa glie di di scor dia fra gli Al le a ti per la spar ti zi o ne”, Cor ri e re del la se ra, 22, 22. 

gen na io 1913, 1. 
69 Осу ђе не су тврд ње да Ал бан ци ни су спо соб ни за са мо стал ну упра ву, а Ср би ји је 

гра ни ца по ста вље на на Бе лом Дри му: Бал кан ски на ро ди ни су от по че ли рат да би осва ја ли 
на ро де ко ји им ет нич ки не при па да ју, не го да би осло бо ди ли сво је су на род ни ке пот чи ње не 
Тур ци ма. (...) Ср би ја зах те ва лу ку на Ја дран ском мо ру, али она мо же би ти са мо се вер но од 
то ка Бе лог Дри ма. Ова ре ка је гра ни ца са Ал ба ни јом. По тре бе Ср би је за из ла ском на мо ре 
има ле су ду бок раз лог, шта ви ше, ре ћи ће мо, ап со лут но оправ дан раз лог, на ро чи то он да ка да је 
Ср би ја од Цр не Го ре би ла те ри то ри јал но одво је на и ка да ни су де ло ва ли оствар љи во пла нови 
о ства ра њу бал кан ске фе де ра ци је и ца рин ске уни је, ко ји са да сто је у пла ну Бал кан ског саве за. 
Са те ри то ри јал ним при па ја њем Цр не Го ре Ср би ји, Кон фе де ра ци јом, ца рин ском уни јом, Срби
ја би, чак и да не до би је вла сти ту лу ку на Ја дран ском мо ру – иа ко мо же да је стекне – ус пе ла 
да за до во љи сво је еко ном ске по тре бе по сред ством цр но гор ских лу ка, при че му би и дру ги по
мор ски пу те ви на ис то ку и ју гу за њу, он да, би ли отво ре ни. (...) Ал ба ни ја ко ја при па да Ал
бан ци ма не сме та ле ги тим ним аспи ра ци ја ма Ср би је (прев. аут.). “Co me il con flit to po treb be 
al la gar si. Qu e sti o ne al ba ne se e uni o ne do ga na le”, Cor ri e re del la se ra, 312, 9. no vem bre 1912, 2. 

70 “Il pro gram ma ita li a no nel la qu e sti o ne ori en ta le. I Bal ca ni ai po po li bal ca ni ci”, Cor ri e re 
del la se ra, 305, 2. no vem bre 1912, 2. “L’ora sto ri ca”, Cor ri e re del la se ra, 308, 5. no vem bre 1912, 1. 
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на пу сте те ри то ри ју дру ге др жа ве.71 То ком чи та вог тра ја ња су ко ба, лист је 
по др жа вао фор ми ра ње не за ви сне ал бан ске др жа ве, у име ци ви ли за циј ских 
европ ских вред но сти, као га ран ци ја бу ду ћем ми ру и на по ри ма да се је дан 
ве ли ки на род из ву че из ста ња „вар вар ства”. За ни мљи во је да ће по чет ком 
ма ја 1913. лист за го ва ра ти ин тер на ци о на ли за ци ју Ал ба ни је, од би ја ју ћи на во-
де да ће „при вре ме на или стал на оку па ци ја Ва ло не и ју жних де ло ва Ал ба-
ни је”, ко ја је у то ку, до при не ти про спе ри те ту Ита ли је.72 Пи та ње ма са кра над 
ал бан ским ста нов ни штвом ве ли ким де лом по кло пи ло се са из ве шта ји ма 
ко је је вла ди у Ри му слао Кар ло Па па (Car lo Pa pa), та да шњи ита ли јан ски 
вој ни ата ше у Бе о гра ду, ко ји је у мар ту 1913. по се тио Би тољ, Уро ше вац, Вар-
дар ску Ма ке до ни ју и Ме то хи ју.73 

Срж по ли тич ких ко мен та ра би ла је не пре кид на бо ја зан за ис хи тре не 
по те зе и од лу ке Ау стри је, ко ја је пре ма Ср би ји по ста вља ла „сум њи ве и не-
ја сне” га ран ци је. У то ку тра ја ња пре го во ра из не то је ми шље ње да Ср би, и 
по ред 50.000 срп ских вој ни ка при сут них у Тра ки ји, не ће ин си сти ра ти на 
то ме да Бу га ри на пад ну Ца ри град, што је про из  ла зи ло из ту ма че ња да ће их 
у то ме оме сти ком пли ко ва на и не ре ше на си ту а ци ја у Ска дру, се ве ру Ал ба-
ни је, Дра чу, Сан Ђо ва ни ди Ме дуи и оба ли Ја дран ског мо ра.74

За ни мљив је став Лу и ђи ја Лу ца ти ја (Lu i gi Luz zat ti, 1841–1927), ду го го-
ди шњег са рад ни ка, ми ни стра фи нан си ја и ис так ну тог по ли ти ча ра, ко ји је 
27. де цем бра на пи сао да се ви ше не мо же ве ро ва ти „Мла до тур ци ма, ко ји су 
цео свет обма ну ли сво јим пам фле ти ма о де мо кра ти ји”, сна жно аги ту ју ћи за 
на ро де Бал ка на чи је се „здра ве тврд ње не мо гу ни чим спре чи ти”; отво ре но 
је по др жао рат не ци ље ве Ср би је, Бу гар ске, Грч ке и Цр не Го ре, по зи ва ју ћи 
европ ске вла де да им по мог ну.75

Ита ли јан ско-срп ски од но си ни су увек осли ка ва ни иде ал но и че сто се 
лист, уко ли ко из ри чи то ни је де ман то вао, по зи вао на ту ма че ње до га ђа ја које 
су пру жа ли дру ги ли сто ви, као што су Gi or na le d’ Ita lia и Tri bu na. Као при-
мер за то мо же да по слу жи пре сре та ње ита ли јан ског тр го вач ког па ро бро да 

71 “I con si gli al la Ser bia e la si tu a zi o ne in ter na al ba ne se”, Cor ri e re del la se ra, 290, 17. ot to bre 
1913, 1. 

72 “La mi gli or so lu zi o ne”, Cor ri e re del la se ra, 127, 8. mag gio 1913, 5. 
73 Кар ло Па па (Car lo Pa pa) у из ве шта ји ма вла ди у Ри му (No ti zie re la ti ve al la gu er ra 

ser botur ca dell’ au tun no 1912, по гла вље Cir ca mas sac ri e crudeltà com mes se dai ser bi, из ве штај 
од 1. ја ну а ра 1913; No ti zie re la ti ve al la gu er ra ser botur ca del 1912–1913, из ве штај од 3. апри-
ла 1913) ни је не ги рао да су зло чи ни над ал бан ским ста нов ни штвом чи ње ни од од ре ђе них 
оде ље ња срп ске вој ске у обла сти ма за пад но од При зре на и ка Ја дран ском при мор ју, али их 
је ви део као део ве ћих су ко ба, а не све сне на ме ре да се уни шти је дан на род, те ни је пре на гла-
ша вао њи хов зна чај. Ис ти цао је, ме ђу тим, да су Бу га ри чи ни ли зло чи не у обла сти Се ре са 
(Се ра), Стру ме и Со лу на. Па па је сте као ути сак да је Ал бан це рат мно го ма ње на му чио не го 
што се пред ста вља, и да су обла сти око Ку ма но ва и Би то ља услед рат них деј ста ва прет рпе ле 
ви ше ште те не го обла сти на Ко со ву и Ме то хи ји. Уро ше вац (Фе ри зо вић), ко ји је пре ма писа њу 
не ких ау стриј ских ли сто ва био „пот пу но уни штен као ка зна за из да ју ње го вих ста нов ни ка 
– по чет не си му ла ци је пре да је, а за тим из не над ног отва ра ња ва тре на срп ске тру пе” – за пра-
во је био очу ван; Па па је ис та као да је „ве ћи на ку ћа оста ла не так ну та”. Па па је у мар ту 1913. 
бо ра вио и у Ми тро ви ци, об и шав ши штаб срп ских тру па, али и обла сти око При зре на. A. 
Bec he rel li, Ser bia e cri si bal ca ni ca..., 175–177, 195–196. 

74 “Pro ble mi e dub bi del mo men to”, Cor ri e re del la se ra, 359, 27. di cem bre 1912, 1.
75 L. Luz zat ti, “La di plo ma zia eu ro pea ha ri tro va to sè stes sa?”, Cor ri e re del la se ra, 359, 27. 

di cem bre 1912, 1. 
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Ka pre ra у лу ци Драч, 30. де цем бра 1912, од стра не ко ман дан та срп ских тру па 
у Дра чу, ко је је по слу жи ло као кри ти ка да се „од бра на срп ских ин те ре са у 
ме ђу на род ном пра ву спро во ди па жљи во и озбиљ но”, и да се не чи не ис хи тре-
ни по ступ ци, без кон сул та ци је вла да укљу че них стра на, бу ду ћи да је брод 
слу жио као ко му ни ка ци ја са ита ли јан ским кон зу ла том у Дра чу; по зна то је 
да кон зул Дол фи ни ни је хтео да се по ви ну је срп ским на ред ба ма.76 На вест 
да би цр но гор ски де ле га ти тра жи ли Ђа ко ви цу на Лон дон ској кон фе рен ци ји 
од Ср би је, до пи сник из Бе о гра да про ко мен та ри сао је да Бал кан ски са вез ни је 
у ста њу да из гла ди све не у са гла ше но сти, упр кос „са вр ше ном ме ђу соб ном 
раз у ме ва њу”.77 Из ве штач из Бе о гра да твр дио је да је „по чет ком фе бру а ра, 
оп ште уве ре ње би ло да до ра та не ће до ћи, и да ће би ти ло ка ли зо ван”.78 

Ко ри је ре де ла Се ра ак тив но је пра тио су ко бе око Ска дра од об но ве ору-
жа них деј ста ва 8. фе бру а ра 1913, ко мен та ри шу ћи но во на ста ле по ли тич ке 
про бле ме. Ди на сти ја Пе тро вић мо же да из гу би власт у Цр ној Го ри уко ли ко 
јој Ска дар не бу де при пао, по што је иде ја о му сли ман ском прин цу за Ал ба-
ни ју од ба че на јер би то пред ста вљао „ислам ски цен тар на ве ћин ски хри шћан-
ском Бал ка ну”.79 Из ве шта ва ло се о осва ја њу Бла то је крај Бр ди це и 24.000 
срп ских вој ни ка ко ји су по ма га ли Бу га ри ма у Је дре ну. При су ство тор пед-
ња че Ha mi dié у Ба ру та ко ђе је иза зи ва ло бо ја зан од ши ре еска ла ци је су ко ба.80 
Бо ја зан због по ло жа ја ка то лич ких мо на хи ња у Ска дру при ли ком бом бар до-
ва ња ни је под ра зу ме вала оправ да ње на сил не по ли ти ке Двој не Мо нар хије 
пре ма Ср би ји и Цр ној Го ри, ко ја је хте ла да се око ри сти пра вом про тек то-
ра та над ка то ли ци ма у Ал ба ни ји.81 Кра јем мар та от по че ло је „бом бар до ва ње 
без ми ло сти упра вље но на цр кве, џа ми је, бол ни це и зда ња са ис так ну тим 
за ста ва ма Цр ве ног кр ста”, ка да је уред ни штво по др жа ло за јед нич ки по тез 
ита ли јан ске, ру ске, и ау стро у гар ске ди пло ма ти је да се бом бар до ва ње гра да 
при вре ме но об у ста ви док се град ско ста нов ни штво не ева ку и ше.82 Од ба цу-
ју ћи иде ју да се ис про во ци ра рат са Цр ном Го ром, апе ло ва ло се на раз бо ри тост 
Ср би је да због „угро же но сти већ сте че них те ри то ри ја и до би је не Ђа ко ви це не 
ин си сти ра на про ду жет ку ра та, од ко јег су Ср би умор ни”, ука зу ју ћи по но во 
на опа сност од изо ло ва не ак ци је Ау стри је.83 Лист је осу дио ви ше ме сеч ну 

76 “Un in ci den te a Du raz zo fra i ser bi e la na ve Ca pre ra”, Cor ri e re del la se ra, 363, 31. di-
cem bre 1912, 2. “Lag nan ze ser be cir ca il con so le au stri a co di Du raz zo”, Cor ri e re del la se ra, 2, 2. 
gen na io 1913, 2.

77 “Av vi sa glie di di scor dia fra gli Al le a ti per la spar ta zi o ne”, Cor ri e re del la se ra, 21, 21. 
gen na io 1913, 6. 

78 “Mo men ta nea ri nun zia bul ga ra all’ai u to dell’ eser ci to ser bo”, Cor ri e re del la se ra, 34, 3. 
feb bra io 1913, 6. 

79 “L’ Eu ro pa e l’Al ba nia au to no ma. I gra vi pro ble mi dell’as set to del nu o vo sta to”, Cor ri e re 
del la se ra, 57, 26. feb bra io 1913, 1. 

80 “Le trup pe ser be ri ti ra te dal li to ra le di Du raz zo per la mi nac cia dell ‘Ha mi dié’”, Cor ri ere 
del la se ra, 72, 13. mar zo 1913, 1; “L’ Ha mi dié da van ti An ti va ri. Ses san ta ser bi tra mor ti e fe ri ti nel 
bom bar da men to di San Gi o van ni di Me dua”, 72, 13. mar zo 1913, 7; “Il pa ni co a Du raz zo”, 72, 13. 
mar zo 1913, 1, 7.

81 “L’ ini za ti va dell’Au stria e l’at teg gi a men to dell’Ita lia”, Cor ri e re del la se ra, 80, 21. mar zo 
1913, 1.

82 “Un pas so ita lo-rus so”, Cor ri e re del la se ra, 83, 25. mar zo 1913, 1–2. 
83 “La si tu a zi o ne sem pli fi ca ta do po l’ ac cor do per Scu ta ri e Gi a co va. Le pra tic he per la pace 

bal ca ni ca”, Cor ri e re del la se ra, 82, 23–24. mar zo 1913, 1; “Nes su na con fer ma a Ro ma. Le is tru-
zi o ni al mi ni stro d’Ita lia a Cet tig ne”, 83, 25. mar zo 1913, 1. 
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оп са ду Ска дра, иа ко се ука зи ва ло на ап сурд ност иде је да се град ра том од-
у зи ма Цр ној Го ри, ако јој бу де евен ту ал но при пао.84 Кон ста ту ју ћи да Ау стро-
у гар ска же ли да стек не пре о вла ђу ју ћи про тек то рат над ал бан ским ка то ли-
ци ма, лист је по звао ба ро на Скви ти ја, ита ли јан ског ам ба са до ра на Це ти њу, да 
код цр но гор ске вла де ути че да об у ста ви оп се ду Ска дра.85 Тач но де фи ни са-
ње гра ни ца на се ве ру Ал ба ни је и ком пен за ци је Цр ној Го ри на де сној оба ли 
Бо ја не и об рон ци ма Та ра бо ша тре ба ло је би ти од ло же но у име хит ног спро-
во ђе ња од лу ка из Лон дон ског уго во ра, на ро чи то у по гле ду ју жних гра ни ца 
Ал ба ни је, чи јег су се од ри ца ња Ита ли ја ни пла ши ли.86 Осим то га, сма тра ло 
се да Цр ну Го ру че ка мо ме нат „ка да се са ре чи бу де пре шло на спро во ђе ње 
од лу ка, из че га ће из би ти не сла га ње и ха ос, из ко га ће они (Цр но гор ци, прим. 
аут.) про фи ти ра ти”.87 Твр де ћи да Ита ли ја не мо же би ти па сив ни по сма трач 
оно га што се до га ђа, лист је од вра ћао Ау стри ју од на па да на Цр ну Го ру прав-
цем Ко тор –Лов ћен, док год се не ис цр пе све мо гућ но сти за мир не пре го во-
ре, ана ли зи ра ју ћи мо гу ће прав це на па да.88 Гу љел мо Ема ну ел је на по ми њао 
да ће „срп ска вла да са ве то ва ти цр но гор ску да се по ву че из Ска дра, по це ну 
до би ја ња ком пен за ци ја у око ли ни Пе ћи и Сан џач ке обла сти”, на зи ва ју ћи 
за стој у пре го во ри ма по чет ком ма ја 1913. „де чи јом игром ша ха”.89 У апри лу 
1913. лист је де таљ но из ве шта вао о по мор ској бло ка ди цр но гор ске оба ле, 
за сту па ју ћи став да краљ Ни ко ла не сме да аб ди ци ра, ка ко не би до шло до 
ује ди ње ња Ср би је и Цр не Го ре због про во ка ци је ра том ко ји же ли Ау стро у-
гар ска.90 Пад Ска дра лист ни је до че као из не на ђе но, иа ко је предлог био да се 
Цр ној Го ри до де ли уска те ри то ри ја око де сне оба ле Бо ја не и Та ра бо ша, ко је 
за „Ал ба ни ју не ма ју ни ка кав зна чај”.91

Пот пред сед ник цр но гор ске скуп шти не Шће по Мар ти но вић упу тио је 
фе бру а ра 1913. те ле грам за хвал но сти уред ни штву ли ста, због „за ла га ња 
ко је по ка зу је за пра вед не цр но гор ске ин те ре се око гра да, ко ји је Цр на Го ра 
пре да ла у за лог Ве не ци ји ра ди од бра не од осман ских осва ја ња”.92

84 Али ко би на се бе пре у зео овај бол ни и опа сни за да так по нов ног осва ја ња Ска дра и 
то га да град по вра ти од Цр не Го ре, иза зи ва њем кри зе ко ја би ре зул ти ра ла спа ја њем Цр не 
Го ре са Ср би јом и са мим тим по ја вом Ве ли ке Ср би је на Ја дра ну? (прев. аут.). “Au stria e Rus sia 
d’ac cor do per da re Scu ta ri all’ Al ba nia”, 72, 13. mar zo 1913, 1; “La gran de pe ri co lo sa pro va dei 
po po li bal ca ni ci”, Cor ri e re del la se ra, 108, 19. april 1913; 1.

85 “La sor pre sa a Ro ma per l’ ul ti ma tum au stri a co al Mon te ne gro. L is tru zi o ni del mi ni stro 
del Ita lia a Cet tig ne”, Cor ri e re del la se ra, 83, 25. mar zo 1913, 2. 

86 “La nu o va in ti ma zi o ne per lo sgom be ro di Scu ta ri”, Cor ri e re del la se ra, 114, 25. apri le 
1913, 1.

87 “Il su pre mo obi et ti vo d’ Eu ro pa”, Cor ri e re del la se ra, 117, 28. apri le 1913, 1.
88 “La mos sa au stri a ca e la po li ti ca ita li a na. Le in cog ni te del mo men to. Ora cri ti ca. Il do ve re 

dell’ Ita lia”, Cor ri e re del la se ra, 121, 2. mag gio 1913, 1.
89 “L’in ter ven to au stri a co per la re sti tu zi o ne di Scu ta ri. Scar se spe ran ze lon di ne si”, Cor ri e re 

del la se ra, 123, 4. mag gio 1913, 7.
90 “L’inu ti le re si sten za del Mon te ne gro”, Cor ri e re del la se ra, 97, 8. apri le 1913; “Per la solu-

zi o ne del la qu e sti o ne di Scu ta ri”, 100, 11. apri le 1913, 1.
91 Члан ци су об ја шња ва ли да ни је не мо гу ће да се до ђе до те ри то ри јал но-еко ном ске 

ком пен за ци је на ма лом про сто ру око Ска дра, по са зна њу да ће Цр на Го ра усту пи ти град 
европ ским си ла ма. “La tran sa zi o ne pos si bi le e i pe ri co li d’un dis sen so eu ro peo”, Cor ri e re del la 
se ra, 113, 24. mar zo 1913, 1.; “Il fat to nu o vo”, 122, 3. mag gio 1913, 1.

92 “Un te le gram ma del pre si den te Mar ti no vić al Cor ri e re del la se ra”, Cor ri e re del la se ra, 54, 
23. feb bra io 1913, 5. 
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У Дру гом бал кан ском ра ту Ко ри је ре де ла Се ра по ка зу је ви ше раз у ме-
ва ња за Бу гар ску не го за Ср би ју, ма кар у по чет ку. Лист је ве ро вао у тврд ње 
бу гар ске вла де да је би ло пред ви ђе но пра во на по сто ја ње но вог спо ра зу ма 
о оба ве за ма про ис те клим из уго во ра о са ве зу из апри ла 1912. (на ро чи то у 
по гле ду ре зул та та рат них опе ра ци ја), и да срп ске аспи ра ци је на це лу Вар-
дар ску Ма ке до ни ју ни су оправ да не. Нај ва жни ји ко мен тар био је да Па шић 
по гре шно ис ти че да је спор на те ри то ри ја она ко ја об у хва та област из ме ђу 
Шар-пла ни не, Ро до па, Егеј ског мо ра и Охрид ског је зе ра, јер „Бу га ри по ка-
зу ју да то не од го ва ра исти ни”, бу ду ћи да су обла сти око Кра то ва, Ве ле са, 
Би то ља, Охри да те ри то ри ја ко ја је ста вље на ван спо ра, док Бу га ри спор ном 
об ла шћу сма тра ју Ку ма но во, Ско пље, Го сти вар, Те то во. Дру га Па ши ће ва гре-
шка је ин си сти ра ње на „оба ве зи бу гар ске по др шке за срп ску лу ку на Ја дран-
ском мо ру”, ко ја „по Бу га ри ма не по сто ји”, а тре ћа за ла га ње за пре власт 
срп ске на род но сти у Ма ке до ни ји, ко ја „ни је ет нич ки ис прав на, јер иде у 
при лог Бу га ри ма”.93 По жељ но је да се Ср би ја по штан ски, же ле знич ки и ца-
рин ски спо ји са Бу гар ском у уни ју и из бег не кон флик те у бу дућ но сти, при 
че му је по хва љен го вор Иштва на Ти се о то ме да Ру си ја не мо же по ста ти мо-
рал ни за штит ник бал кан ских на ро да.94 Ср би ја ра чу на на по др шку Ру си је, 
али Ру си ја спа да у др жа ву ко ја ни ка да не ће мо ћи да Ср би ји пре да са мо онај 
део те ри то ри је ко ји се сма тра не спор ним, већ чи та ву област, што ће не ми-
нов но до ве сти до на став ка не при ја тељ ста ва.

Нај зна чај ни ји ко мен тар по во дом из би ја ња Дру гог бал кан ског ра та обја-
вљен је 4. ју ла 1913. под на зи вом „Бра то у би лач ка бор ба” (Lot ta fra tri ci da). Ту 
је на зна че но да је „глу па ра чу ни ца Бу гар ске”, као и „ужас и лу дост бес крај-
ног ра то ва ња”, омо гу ћи ла бе сми сле но кр во про ли ће; бу гар ска кри ви ца за рат 
ни је пре не брег ну та.95 До пи сни штво из Бе о гра да, уо чи об ја ве не при ја тељ ских 
су ко ба са Тур ском у фе бру а ру 1913, од ба ци ло је на во де о срп ско-бу гар ском 
спо ру, твр де ћи да ће Ср би за др жа ти Би тољ, те да се стра ху је од Ве ли ке Бу гар-
ске.96 По се ту ге не ра ла Па при ко ва Бе о гра ду фе бру а ра 1913. из ве штач је про-
ко мен та ри сао ти ме да „су две са ве зни це већ по че ле да се сва ђа ју”.97 Срби ја, 
за раз ли ку од Бу гар ске, не ма „лак па пир за до ка зи ва ње” срп ског ет нич ког 

93 “I ter mi ni del la con te sa. L’er ro re del la Ser bia e la po li ti ca che più le con ver reb be, Cor ri e re 
del la se ra, 172, 21. gi ug no 1913, 2.

94 Рат са Бу гар ском за Ср би ју био би вр ло озбиљ на не по зна ни ца. Ау стри ја ће тра жи ти 
све на чи не да то спре чи, на ро чи то ако си ла по бед ни ца не бу де ус пе ла да ис ко ри сти пло до ве 
по бе де. Уко ли ко се до го ди да бу де по бе ђе на, из гу би ла би ве ћи део до би ти сте че не ра том про
тив Тур ске и оста ла би у ве ли кој ме ри ума ње на за пре стиж, ка ко на Бал ка ну, та ко и ме ђу 
срп ским ста нов ни штвом за ви сним од са ме Мо нар хи је. (...) Раз мо три ли смо то с ду бо ким 
са  о се ћа њем, и Ср би то зна ју; по же ле ли смо ве ли ку Ср би ју не за ви сну и осло бо ђе ну би ло ка квог 
еко ном ског при ти ска спо ља; на ша реч ће се Ср би ма за то при ка за ти у искре ном све тлу. Упра
во због то га сма тра мо да њи хо ва тре нут на по ли ти ка по чи ва на ду бо кој гре шци (прев. аут.). 
“I ter mi ni del la con te sa. L’er ro re del la Ser bia e la po li ti ca che più le con ver reb be”, Cor ri e re del la 
se ra, 172, 21. gi ug no 1913, 2. 

95 “La lot ta fra tri ci da”, Cor ri e re del la se ra, 183, 4. lu glio 1913, 2. 
96 “A qu a li pat ti Ser bia aiuterà i bul ga ri in Tra cia. La ces si o ne di Mo na stir”, Cor ri e re del la 

se ra, 31, 31. gen na io 1913, 2. 
97 “Il gen. Pa pri koff a Bel gra do, per i fu tu ri con fi ni ser bo-bul ga ri”, Cor ri e re del la se ra, 61, 

2. mar zo 1913, 1.
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про сто ра Ма ке до ни је.98 При да је се ви ше па жње су ко бу у Ма ке до ни ји не го 
оном у До бру џи, де лом због то га што су ви тал ни ге о по ли тич ки ин те ре си 
Ита ли је би ли ви ше ве за ни за про стор Ал ба ни је и Ма ке до ни је, уз на гла ше не 
бу га ро фил ске ста во ве.

У ав гу сту 1913, по зи ва ју ћи се на Са мо у пра ву, лист од ба цу је као не тач не 
на во де фран цу ске штам пе да су се Ср би окре ну ли про тив Ита ли је.99 Срп ске 
тврд ње око са мо стал не ак ци је Ита ли је за се па рат ни мир Ру му ни је са Бу гар-
ском ни су же ле ли да до во де у ве зу са пи са њем фран цу ске штам пе, ко ја је 
би ла не при ја тељ ски на стро је на пре ма Ита ли ји.100 За у зи ма се не у тра лан став 
и кри ти ку је пре о вла ђу ју ћа уло га Бе ча и Пе тро гра да на бал кан ске на ро де јер 
је у ју лу 1913. ру ски цар по стао „до ми нан ти ји фак тор” у по ли ти ци.101 Док се 
Ср би ја по зи ва да до бро про ми сли во ђе ње спољ не по ли ти ке, до тле се Бу гар-
ској са ве ту је да оста не „су сре тљи ва”.102 „Бал кан ски на ро ди не сме ју да пре-
о вла ђу ју јед ни над дру ги ма, не го да учвр шћу ју и осна жу ју не за ви сност свих”, 
а нај ве ћа од го вор ност за спре ча ва ње су ко ба ле жи на ру ском ца ру. Не по сред но 
уо чи ра та Ср би ји се са ве ту је да од у ста не од по тен ци јал ног ра та са до ју че-
ра шњим са ве зни ци ма: 

Ма ке до ни ја је, у гра ни ца ма о ко ји ма смо ра ни је пи са ли, бу гар
ска, не срп ска; из тог раз ло га ни је мо гу ће, с об зи ром на то да је реч 
о јед ној ет нич ки не у мо љи вој бор би, да Ср би ја том об ла шћу до ми
ни ра. До ми на ци ја Ср би је про из и шла би са мо као де ло си ле, кон ти
ну и ра ног на си ља, ко је би је из ну тра осла би ло и не из бе жно из ло жи
ло не да ле ким су ко би ма са Бу гар ском. Ср би ја, ако до бро раз мо три 
сво ју бу дућ ност, мо ра пре по зна ти да не ма ин те ре са да се за пли ће 
у бор бу ко ја би мо гла озна чи ти њен пад (...) Ју го сло вен ски на ро ди 
мо ра ју да се уве ре да ће, уко ли ко се ме ђу соб но не бу ду сла га ли, онај 
ко ји ће из то га из ву ћи ко рист би ти Ау стро у гар ска (прев. аут.).103

Као афир ма тив на чи ње ни ца ис ти ца но је да је Ру си ја, по ма жу ћи сло-
вен ским др жа ва ма на Бал ка ну сво јом уз др жа но шћу и спрем но шћу да им 
по мог не у „оства ри ва њу по бе де” у до го во ру са оста лим европ ским си ла ма, 
спре чи ла Ау стро у гар ску да се уме ша у кон фликт на стра ни Тур ске и иза зо ве 
рат све до Еге ја.104 Не скри ве ни на па ди на бу га ро фи ли ју ита ли јан ске ди пло-
ма ти је, спу та ва ње ле ги тим них срп ских аспи ра ци ја и оштри то но ви по ја ви ли 
су се по чет ком ав гу ста 1913. на пр вим стра на ма ли ста, као удар на вест. Уред-
ни штво је не дво сми сле но од ба ци ва ло оп ту жбе да не ра ди у ко рист Ср би је, не 
же ле ћи да на ру ши афир ма ти ван од нос пре ма Ср би ма: твр де ћи да су у Првом 

98 “La por ta ta del la no ta bul ga ra per la smo bi li a zi o ne e l’ar bi tra to”, Cor ri e re del la se ra, 170, 
19. gi ug no 1913, 1.

99 “La Fran ca in Ori en te. Po li ti ca tor bi da”, Cor ri e re del la se ra, 219, 7. ago sto 1913, 1. 
100 “Le in fo da ti af fer ma zi o ni fran ce si”, Cor ri e re del la se ra, 208, 27. lu glio 1913, 1. 
101 “La ri vin ci ta del la Rus sia”, Cor ri e re del la se ra, 194, 13. lu glio 1913, 1. 
102 “L’ac co mo da men to pos si bi le”, Cor ri e re del la se ra, 173, 22. gi ug no 1913, 1. 
103 “I pro ble mi dell’Ori en te e le len tez ze di plo ma tic he”, Cor ri e re del la se ra, 179, 28. gi ug no 

1913, 1. 
104 “L’ azi o ne del la Rus sia nel le fa si pe ri co lo se del la cri si bal ca ni ca”, Cor ri e re del la se ra, 101, 

12. аprile 1913, 1. 
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бал кан ском ра ту Ср би ја и Грч ка има ле мно го ма ње гу би та ка не го Бу гар ска, 
оштрим то но ви ма на па да се „сле па” ди пло ма ти ју Бу гар ске ко ја ни је тра жи ла 
пут спо ра зу ма са бал кан ским са ве зни ци ма.105 Од би ја ју ћи мо гућ ност ре ви-
зи је уго во ра у Бу ку ре шту, лист ис ти че да је Ру си ја же ле ла да се Бу гар ској 
вра ти Ка ва ла, а по на вља да Ма ке до ни ја ни је на се ље на Ср би ма и Гр ци ма, 
не го Бу га ри ма.

Не спо ра зум око ак тив но сти ита ли јан ске ди пло ма ти је у Со фи ји и Бу-
ку ре шту пред пот пи си ва ње ми ров ног уго во ра уз не ми ри ло је срп ске опо зи-
ци о не ли сто ве да Ита ли ја не ма ис кре не на ме ре пре ма Ср би ји. Срп ски лист 
Прав да пре нео је 28. ју ла 1913. чла нак То реа по све ћен Ита ли ји и Ср би ји, а 
дан ка сни је и текст Од бра не из Ита ли је, где је на пад ну та „пре вр тљи ва” 
ита ли јан ска по ли ти ка. У Ми ла ну се оштро ре а го ва ло на оп ту жбе Прав де, 
уз кон ста то ва ње да је ита ли јан ски от прав ник по сло ва у Бу ку ре шту био само 
при мо пре дај ник бу гар ске но те и да Ита ли ја ни је же ле ла да Ру му ни ја, без 
Ср би је и Грч ке, пот пи ше ми ров ни спо ра зум са Бу гар ском, опи су ју ћи та кву 
ре ак ци ју штам пе као гро теск ну.106 Ко ри је ре је као „огра ни че не” од ба цио 
на во де о то ме да се Ита ли ја ни је за ла га ла за срп ске рат не ци ље ве, да ни је 
кри ти ко ва ла у по је ди ним тре ну ци ма па сив но др жа ње ита ли јан ске вла де 
пре ма Бал ка ну, по на вља ју ћи да је циљ ли ста, и ве ћин ске штам пе у Ита ли ји 
– ме ђу ко ји ма је Ко ри је ре по про мо ви са њу аспи ра ци ја Ср би је пред ња чио – 
био да се спре чи рат и ус по ста ви мир, што ни је под ра зу ме ва ло од у ста ја ње 
од оп ту жби на ра чун Ср би је за „осва ја ње ју га Ма ке до ни је, уме сто се ве ра и 
за па да, ко ји им при па да ју”, од но сно Бу гар ске за не по пу стљи вост.107 Бу га ро-
фил ске тен ден ци је де ла ита ли јан ске штам пе мо гу се при пи са ти ње ном опре-
зном на сто ја њу да се Со ни ни вој и Ђо ли ти је вој вла ди, али и рим ској ди пло-
ма ти ји с кра ја XIX ве ка, су ге ри ше на по тен ци јал ног ита ли јан ског са ве зни ка 
на Бал ка ну бли ског Трој ном са ве зу, чи ја вој на моћ (у мно гим ита ли јан ским 
ли сто ви ма пре на гла ше на), кул тур на бли скост са Ру си јом и по ли тич ки ути-
цај мо гу по мо ћи Ита ли ји у бор би про тив Тур ске и гра ђе њу чвр стог си сте ма 
не у трал них др жа ва на Бал ка ну. 

Ми ров ни уго вор у Бу ку ре шту (10. ав густ 1913) ту ма чен је као па у за у 
ду го трај ним бор ба ма бал кан ских на ро да, при че му је по др жа но не мач ко и 
ен гле ско про ти вље ње ре ви зи ји уго во ра. Упа ди ал бан ских ко ми та на те ри-
то ри ју Ко со ва и Ме то хи је у сеп тем бру 1913. по пот пи си ва њу спо ра зу ма 
из ве штач је ис пра тио објек тив но шћу у ко јој је при знао да „упр кос не до вољ-
ним ин фор ма ци ја ма, Ал ба ни ја мо ра да ин те ре су је ита ли јан ску вла ду”, пре-
но се ћи за хвал ност ко ју је бе о град ска штам па по ка за ла пре ма ита ли јан ском 
до при но су очувањa ми ра и по што ва њу од ред би Лон дон ског уго во ра, уз 
ко мен тар да срп ска вла да „не сме да се пре ма ал бан ском жи вљу по на ша 
не ху ма но”.108 

105 “Il lu si o ne bul ga ra e il rischi o so gi o co tur co”, Cor ri e re del la se ra, 202, 21. lu glio 1913, 1. 
106 “L’azi o ne dell’ Ita lia nel la qu e sti o ne bal ca ni ca e le ac cu se di cer ti gi or na li ser bi”, Cor ri e re 

del la se ra, 206, 26. lu glio 1913, 2.
107 “Ciò che si di men ti ca a Bel gra do”, Cor ri e re del la se ra, 213, 3. ago sto 1913, 1. 
108 “Gli al ba ne si re spin ti di là dal la fron ti e ra, do po un fu ri o so scon tro a Pri zrend”, Cor ri e re 

del la se ra, 277, 4. ot to bre 1913, 1; “Amic he vo li con si gli ita li a ni al Go ver no ser bo”, 289, 16. ot to bre 
1913, 1.
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III

Ди рек ци ја упра ве из Ми ла на свим сво јим до пи сни ци ма на Бал ка ну 
обез бе ди ла је зна чај ну су му нов ча них сред ста ва за пу то ва ња и бо ра вак у 
пре сто ни ца ма бал кан ских др жа ва.109 Ме ђу са рад ни ци ма ко ји су пи са ли ре-
пор та же и политичкo-исто ри о граф ске есе је за Ко ри је ре де ла Се ра 1912–1913. 
ис ти чу се мно га ути цај на име на ита ли јан ске кул ту ре, умет но сти, пу бли ци-
сти ке и по ли тич ких на у ка. У њих спа да ју Лу и ђи Лу ца ти (Lu i gi Luz zat ti), Ви ко 
Ман те га ца (Vi co Man te gaz za), Лу и ђи Бар ци ни (Lu i gi Bar zi ni), Ђи но Бе ри (Gi no 
Ber ri), Гвел фо Ћи ви ни ни (Gu el fo Ci vi ni ni), Фе де ри ко Ва ле рио Ра ти (Fe de ri co 
Va le rio Rat ti), Рен цо Лар ко (Ren zo Lar co), Ар ман до Зе на ри (Ar man do Ze na ri), 
Ан дреа То ре (An drea Tor re) и др.110 

Ра ти је био до пи сник Три бу не и Cor ri e re del la se ra, а све три књи ге које 
је на пи сао до 1915. ба ви ле су се ге о по ли тич ким те ма ма Бал кан ског по лу-
острва.111 Рен цо Лар ко био је до пи сник из Ца ри гра да и по не ка да је да вао 
ко мен та ре ве за не за Ср би ју. Ва жну уло гу имао је и Ар нал до Фра ка ро ли 
(Ar nal do Frac ca ro li), прем да је он 1912–1913. био до пи сник са ју жно ал бан ског 
фрон та и из Ва ло не, са ста вља ју ћи пу то пи се и есе је о Ал ба ни ји.112 О Ср би ји 
је пи сао тек у Пр вом свет ском ра ту.113 

Ре пор та же су се у ве ћи ни слу ча је ва од ли ко ва ле сна жном на ра ци јом, 
до па дљи вим, чи тљи вим сти лом, упа дљи вим при су ством мно штва по да та ка, 
исто риј ских за ни мљи во сти, де та ља, по не кад и фо то гра фи ја. Ком би на ци ја 
лич них до жи вља ја и ути са ка са из но ше њем исто риј ских чи ње ни ца и дра ма-
тич них ве сти са фрон та у са же тој фор ми по чи ва ла је на ви со ком про фе сио-
на ли зму, а по кла па ла се са на ме ром њи хо вих ау то ра да о овом су ко бу стек ну 
што ши ру и објек тив ни ју сли ку. Ау то ри бе ле же рас по ло же ње ме ђу вој ни-
ци ма, опи су ју бит ке, сва ко днев ни жи вот, те жи ну рат не епо пе је, по ли тич ку 
кли му, кре та ње ар ми ја, ге о граф ске пре де ле, во де ћи раз го во ре са ми ни стри-
ма, вој ни ци ма, ре зер ви сти ма. 

Лу и ђи Бар ци ни (Lu i gi Bar zi ni, 1874–1947) био је је дан од нај и стак ну ти-
јих са рад ни ка ли ста, ве ли ко име ита ли јан ске пу бли ци сти ке, ко лум ни ста, 
до пи сник из Ки не, ру ско-ја пан ског и ита ли јан ско-тур ског ра та у Ли би ји, 
Мек си ка, фо то граф, ро ман си јер, пи сац ре пор та жа, је дан од вр хун ских по-
зна ва ла ца кул ту ре и по ли ти ке ис точ них, азиј ских на ро да, Ру си је и Бал ка на. 
Бар ци ни је ве пр ве ко лум не о Ср би ји по све ће не су по ли тич ким про ме на ма 

109 L. Be na du si, нав. де ло, 214. 
110 О до пи сни ци ма на Бал ка ну в.: L. Az za ri ta, “L’ho mo no vus. Cor ri spon den ti di gu er ra”, 

Va ri e tas ri vi sta il lu stra ta, N. 112 (ago sto 1913), Son zog no 1913, 618–624. 
111 Фе де ри ко Ва ле рио Ра ти пре то чио је сво ја ис ку ства са Бал ка на у књи гу L’ Adri a ti co 

de gli Al tri (Fi ren ze, 1915), где је опи сао сво је пу то ва ње Ја дран ским мо рем, a на ро чи то Црно-
гор ско при мор је, Ска дар и Бар на кон бал кан ских ра то ва. По што је у ли сту са ра ђи вао у пе ри-
о ду 1912–1914, овај бо ра вак до при нео је да об ли ку је сво је ста во ве о Ср би ма и Цр но гор ци ма, 
иа ко то ни су би ли зва нич ни ста во ви ли ста. F. V. Rat ti, L’Adri a ti co de gli al tri, Fi ren ze: Bem po rad, 
1915; F. V. Rat ti, Ro me nia la ti na, Fi ren ze: Bem po rad, 1915; F. V. Rat ti, Al ba nia e vi ta al ba ne se, 
Fi ren ze, Bem po rad & fi glio, 1915.

112 U. Te ga ni, Ar nal do Frac ca ro li, Mi la no: Mo der nis si ma, 1919, 35–36.
113 А. Фра ка ро ли, Ср би ја у свом тре ћем ра ту, Но ви Сад: Про ме теј, 2017. Ори ги нал но 

де ло: A. Frac ca ro li, La Ser bia nel la sua ter za gu er ra: Let te re dal cam po ser bo, Mi la no: Tre ves, 1915. 
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иза зва ним Мај ским пре вра том и сме ном ди на сти је Обре но вић. Сма тра се да 
је до при нео уса вр ша ва њу но ви нар ског је зи ка.114 Бар ци ни јев од нос са Албер-
ти ни јем био је ди на ми чан и уз бу дљив, пра ћен при вре ме ним не спо ра зу ми ма 
и крат ко трај ним не тр пе љи во сти ма, упр кос то ме што су се ме ђу соб но ве о ма 
ува жа ва ли. Услед ду гих пу то ва ња, бур них ис ку ста ва са фрон то ва и из раз ли-
чи тих де ло ва све та, де таљ ног ра да на ре пор та жа ма, тј. њи хо вој са др жај но сти, 
из би ја ла су по вре ме на раз ми мо и ла же ња, о че му све до чи њи хо ва ин тер на 
пре пи ска.115 Иа ко је бал кан ске ра то ве про вео у Со фи ји и Ца ри гра ду, фо ку-
си ра ју ћи се на тур ско-бу гар ски су коб, о уче шћу Ср би је ни је пи сао мно го.116 

Иа ко је у Ср би ји бо ра вио крат ко вре ме (ок то бар 1912), пу ту ју ћи пре ма 
Со фи ји и фрон ту пре ма Је дре ну, Ча тал ги, Кирк-Ки ли су, Ср би ја овом итали-
јан ском но ви на ру ни је би ла не по зна та: он је бо ра вио у Бе о гра ду не по сред но 
на кон Мај ског пре вра та 1903. го ди не, ода кле је при сти гао из Зе му на, ка ко би 
из ве шта вао о кру ни са њу кра ља Пе тра Ка ра ђор ђе ви ћа. Ње го ви из ве шта ји 
има ли су и књи жев ни ка рак тер.117 Уо чи до ла ска у Ср би ју, бо ра вио је у Солу-
ну, ко ји је био по го ђен ору жа ним на па ди ма бу гар ских и дру гих сло вен ских 
ко ми та на тур ске ин сти ту ци је (на ро чи то Осман ску бан ку), и Се ру, опи су ју-
ћи Илин дан ски уста нак.118 Бо ра ве ћи у бу гар ском се лу Гра до бор, на до мак 
Со лу на, на пи сао је да се „бу гар ски, грч ки и срп ски све ште ни ци бо ре за же-
ље ни плен над се ља ци ма”, да се „из ме ђу се бе мр зе, иа ко при па да ју ис тој ре-
ли ги ји и мо ле истог Бо га на раз ли чи тим је зи ци ма”.119 По бо рав ку у Ср би ји 
из нео је за па жа ње да „по кој ни краљ Алек сан дар Обре но вић ни је имао ја сан 
пут по ли тич ког вођ ства, јер је изо ловао Ср би ју”, а да ће но ва ди на сти ја по-
сти ћи „ис ку пље ње свих Сло ве на ко ји жи ве у Ста рој Ср би ји и тр пе ма са кре 
ал бан ског ста нов ни штва”, те да ће „др жав ни удар, ко ји је го то во уни штио 
про гре сив не ли бе ра ле, оја ча ти екс трем ну ле ви цу” (тј. Ра ди кал ну стран ку).120 
Бар ци ни је још у мар ту 1909, на из ри чи ту од лу ку Ал бер ти ни ја, бо ра вио у 
Бе о гра ду, ка ко би ис пи тао мо гућ но сти ра та.121 Бар ци ни је ви из ве шта ји ни су 
би ли не по зна ти срп ској штам пи. О ње го вом сти лу пи са ња и на чи ну пре но-
ше ња из ве шта ја о Ср би ји, то ком Пр вог свет ског ра та, пи са ли су Бе о град ске 
но ви не и Де ло. Ов де на гла ша ва мо да се Бар ци ни у де цем бру 1912. жа лио 
Ал бер ти ни ју због не мо гућ но сти да бу де осло бо ђен оба ве зе из ве шта ва ња о 
рат ним деј стви ма; же лео је да пре ђе у Ср би ју, Цр ну Го ру и Ал ба ни ју ка ко 
би пи сао о пси хо ло шком ути ца ју ра та на се ља ке, оби ча је, вој ни ке и ста нов-
ни штво, слич не ре пор та же ка кве је слао из Ја па на.122 У пи сму Ал бер ти ни ју 
ука зао је да је „пу ту ју ћи Бал ка ном” уви део сле пи ло ита ли јан ског по ли тич ког 

114 M. V. For na ri Ču ko vić, “In flu en za di Lu i gi Bar zi ni nel la lin gua gi or na li sti ca ita li a na”, 
Фи ло лог, Ча со пис за књи жев ност, кул ту ру и кул ту ру, VI II, бр. 15, Уни вер зи тет у Ба ња лу ци: 
Фи ло ло шки фа кул тет, (2017), 155–167.

115 Вид.: S. Co la ri zi, Lu i gi Bar zi ni: una sto ria ita li a na, Ve ne zia: Mar si lio Edi to ri s.p.a, 2017, 20–50.
116 Вид.: L. Bar zi ni, “La nu o va qu e sti o ne bal ca ni ca”, Cor ri e re del la se ra, 113, 24. apri le 

1913, 2; L. Bar zi ni, “Il crol lo del sog no bul ga ro”, Cor ri e re del la se ra, 221, 09. ago sto 1913, 1. 
117 L. Bar zi ni, “Il nu o vo re di Ser bia”, Cor ri e re del la se ra, 174, 27. gi ug no 1903, 2.
118 L. Bar zi ni, “Nel la re gi o ne del la ri vol ta”, Cor ri e re del la se ra, 144, 27. mag gio 1903, 2. 
119 L. Bar zi ni, “Nel la re gi o ne del la ri vol ta”, Cor ri e re del la se ra,144, 27. mag gio 1903, 2.
120 L. Bar zi ni, “Nell ate sa del nu o vo re”, Cor ri e re del la se ra, 167, 20. gi ug no 1903, 1.
121 L. Al ber ti ni, I gi or ni di un li be ra le...15. mar zo 1909, 99. 
122 E. Magrì, Lu i gi Bar zi ni: una vi ta da in vi a to, Fi ren ze: Ma u ro Pa gli ai Edi to re, 2008, 176. 
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вођ ства и за не ма ри ва ње сна же ња ита ли јан ских по мор ских сна га на Ја дра ну, 
за ла жу ћи се за од у ста ја ње од са ве за са Ау стри јом.123

Пр ви кра ћи не по сред ни из ве штај ко ји се ти цао Ср би је дао је, у фор ми 
лич ног ути ска за број 278, под на сло вом Кроз два на о ру жа на на ро да. Од 
ау стросрп ске гра ни це до Со фи је (At tra ver so due po po li in ar mi. Dal con fi ne 
au stroser bo a So fia). Тај пу то пис нео до љи во под се ћа на пу то пис слич ног 
на сло ва ко ји је об ја вио Ма рио Нор дио у ли сту Pic co lo.124 Опи су ју ћи пу то-
ва ње же ле зни цом од ау стро-срп ске гра ни це до Со фи је, дао је кра так опис 
мо би ли за ци је и ста ња срп ске вој ске у Бе о гра ду и Ни шу:125

Бе о град ска ста ни ца би ла је про же та зло коб ном ат мос фе ром 
на пу ште но сти, без ијед ног пут ни ка, а њен пла то је де ло вао сумор
но и пу сто; ни ти је ико иза шао, ни ти ико ушао у наш воз, ко ји пре
во зи са мо рат не до пи сни ке. По не ки слу жбе ни ци, уз по моћ де це оп те
ре ће не ву чом по штан ских ко ли ца, оба вља ше сво ју слу жбу ти хо, 
док је ста ри про се ди под о фи цир, је ди ни пред став ник вла сти, ше пао. 
Ис пред над стре шни це, у бли зи ни пе ро на, че та ре зер ви ста по сло
жи ла је оруж је. Би ли су об у че ни у на род ну но шњу, о ко ју су би ли 
за коп ча ни те шки ре де ни ци. Ви ше се не ви де уни фор ме; овај скуп 
на о ру жа них, ста рих се ља ка ве ли ких бр ко ва имао је су мор ни и 
по но си ти из раз. Град је са сво јим пу стим ули ца ма и за тво ре ним 
ка пи ја ма де ло вао умрт вљен. (...) На пу те ви ма не пре кид ни про ла зак 
ва го на и ка ра ва на сто ке у прат њи во до ва и ко њи це; из гле да као да 
при су ству је мо ве ли ком по кре ту на ро да. (...) У Ни шу ве ли ко крета
ње ко ња и љу ди; про стра ни ша то ри бли ста ју бе ло на трав ња ци ма, 
а ста ни ца је пре пу на за у зе тих офи ци ра об у че них у си во ма сли на
сте уни фор ме. Ов де се оку пља ју по след ње гру пе. Ак тив на вој ска и 
вој ни ци пр ве кла се већ су да ле ко док огром не но ве ка сар не из гле да ју 
пра зне, чак и без чу ва ра на стра жар ни ца ма. Сти че се ути сак да 
Ср би ја у јед ном очај нич ком на по ру жр тву је све и оста је ис цр пље
на иш че ку ју ћи у ти ши ни пр ви то пов ски уда рац (прев. аут.).126

У апри лу 1913. Бар ци ни је твр дио да је крај ра та Бу гар ску, Ср би ју, Грч ку 
и Цр ну Го ру за те као у од но си ма уда ље ног од „брат ског ен ту зи ја зма” са по-
чет ка су ко ба.127 Уо чи пот пи си ва ња спо ра зу ма у Бу ку ре шту, у тек сту Су но
врат бу гар ског сна (Il crol lo del sog no bul ga ro) Бар ци ни је на пао бу гар ске 
по ли ти ча ре Ге шо ва и Да не ва за по гре шно во ђе ње спољ не по ли ти ке ко је их 
је до ве ло до по ра за, спо ми њу ћи ани мо зи тет из ме ђу Ср ба и Бу га ра.128

123 L. Al ber ti ni, Epi sto la rio. Dal la gu er ra di Li bia al la Gran de Gu er ra..., 174. 
124 M. Nor dio, “Da Bel gra do a So fia”, Il Pic co lo, 11247, 31. ot to bre 1912, 1. 
125 L. Bar zi ni, “At tra ver so due po po li in ar mi. Dal con fi ne au stro-ser bo a So fia”, Cor ri e re 

del la se ra, 278, 6. ot to bre 1912, 1. 
126 Исто, 1. 
127 L. Bar zi ni, “La nu o va qu e sti o ne bal ca ni ca. La spar ta zi o ne del le con qu i ste”, 113, 24. aprile 

1913, 2. 
128 Сви су се сло жи ли да по ла жу пра ва на Бу гар ску. Ко би то ме мо гао да се ус про ти ви? 

Ср би? Па би ло је до вољ но да бу де мо све до ци ме лан хо лич не па ра де срп ских ди ви зи ја, ко је 
кре ну ше да оп се да ју Је дре не и да чу је мо из ра зе пре зи ра Бу га ра упу ће не сво јим са ве зни ци ма па 
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Нај те мељ ни ји по зна ва лац исто ри је бал кан ских на ро да, ори јен тал них 
сту ди ја, по ли тич ке и кул тур не исто ри је Ју жних Сло ве на био је исто ри чар 
и пу бли ци ста Ви ко Ман те га ца (Vi co Man te gaz za, 1856–1934) ко ји је ду го 
ва жио за нај ве ћег ита ли јан ског ау то ри те та у овим обла сти ма. Це ло куп ни 
ње гов рад био је про жет из у ча ва њем ет но ло шких, исто риј ских и кул тур них 
осо бе но сти Бал ка на, али и Ори јен та уоп ште.129 Це ло ви ти увид у ње го во 
по зна ва ње и ана ли зу то ка, ис хо да и ва жно сти бал кан ских ра то ва мо же се 
сте ћи у де ли ма Ал ба ни ја (L’Al ba nia, 1912), Ве ли ка Бу гар ска (La Gran de Bul
ga ria, 1913) и у збир ци есе ја Бал кан ски рат (La gu er ra bal ca ni ca, 1914), обја-
вљи ва них у листу Ко ри је ре.130 Есеј Бал кан ски рат (La gu er ra bal ca ni ca, 1912) 
за вр шио је ма ци ни јев ском кон ста та ци јом да је Ита ли ја од свих др жа ва пр ва 
„ба ци ла ру ка ви цу у ли це мон гол ским хор да ма ута бо ре ним у Евро пи”, олак-
ша ва ју ћи рат сло вен ским и хе лен ским на ро ди ма и усло вља ва ју ћи њи хов 
(тур ски, прим. аут.) из гон пре ко Бос фо ра, због че га ће име Ита ли је ме ђу 
бал кан ским на ро ди ма би ти „бла го сло ве но у на ред ним ве ко ви ма”.131 Као 
на уч ник са ра ђи вао је у мно гим ита ли јан ским на уч ним ча со пи си ма као што 
су Nu o va An to lo gia, Ras seg na Con tem po ra nea, Il Mo ni to re del com mer cio, Ri vi sta 
co lo ni a le и др. Раз ми шља ња о Ма ке до ни ји и Ори јен ту си сте ма тич но је изла-
гао још кра јем XIX ве ка, али и у де лу Ma ce do nia (1903); бо ра вио је у Зе му ну 
уо чи по чет ка бор би 1912, а про пу то вао је Со фи ју и Бе о град у то ку 1913. О 
пи та њу срп ске лу ке на Ја дра ну пи сао је још 1903.132 У члан ку „Ср би ја и њени 

да раз у ме мо ка ко су Ср би и да ље сма тра ни гу бит ни ци ма са Слив ни це (прев. аут.). L. Bar zini, 
“Il crol lo del sog no bul ga ro”, Cor ri e re del la se ra, 221, 9. ago sto 1913, 1. 

129 О Ман те га ци по гле да ти сле де ћи рад: G. Mat ti o li, “Con tri bu tion du jo ur na li ste et pu bli-
ci ste Vi co Man te gaz za – la con na is san ce de l’hi sto i re et des qu e sti ons des pays de l’E u ro pe du su dest 
en Ita lie en tre la fin du XI Xe et le début du XXe siè cle”, Bal ca ni ca, XXIV (1993), 87–100. Нај ва-
жни ји Ман те га ци ни ра до ви по све ће ни Бал ка ну: V. Man te gaz za, Due me si in Bul ga ria: ot to bre 
e no vem bre 1886: no te di un te sti mo nio ocu la re, Mi la no: Tre ves, 1887; V. Man te gaz za, Al Mon te
ne gro: no te ed im pres si o ni: ago sto –set tem bre 1896, Fi ren ze: Suc ces so ri Le Mon ni er, 1896 (Ibi dem, 
Mi la no: Li bre ria edi tri ce mi la ne se, 1910); V. Man te gaz za, Ma ce do nia: mar zo –a pri le 1903, Mi la no: 
Fra tel li Tre ves, 1903; V. Man te gaz za, La Bul ga ria con tem po ra nea: il ri sve glio di una nazionalità, 
Mi la no: Società di gu i de ed an nu a ri, 1906; V. Man te gaz za, La Tur chia li be ra le e le qu e sti o ni bal
ca nic he, Mi la no: Fra tel li Trеves, 1908; V. Man te gaz za, Qu e sti o ni di po li ti ca este ra: an no se con do 
(1908), Mi la no: Fra tel li Tre ves, 1908; V. Man te gaz za, Qu e sti o ni di po li ti ca este ra: an no qu ar to 
(1909), Mi la no: Fra tel li Tre ves, 1910; V. Man te gaz za, La Ru me nia du ran te la gu er ra bal ca ni ca, 
Ro ma: C. A. Bon tem pel li, 1913; V. Man te gaz za, L’al tra spon da: Ita lia e Au stria nell’Adri a ti co, 
Mi la no: Li bre ria Edit. Lom bar da, 1906; V. Man te gaz za, La gran de Bul ga ria, Ro ma: Bon tem pel li 
e In ver niz zi, 1913; V. Man te gaz za, Il por to di An ti va ri: ini zi a ti ve ita li a ne al Mon te ne gro, Mi la no: 
Is ti tu to Edi to ri a le Ita li a no, 1919. 

130 V. Man te gaz za, L’Al ba nia, Ro ma: Bon tem pel li, 1912; V. Man te gaz za, La gu er ra bal ca
ni ca, Ro ma: Bon tem pel li, 1912; V. Man te gaz za, La gu er ra bal ca ni ca. Qu e sti o ni di po li ti ca este ra: 
an no ota vo (1913), Mi la no: Fra tel li Tre ves, 1914.

131 V. Man te gaz za, La gu er ra bal ca ni ca, 1912, 56–57. 
132 Ман те га ца је у сво јој сту ди ји по све ће ној Ма ке до ни ји, при ли ком бо рав ка у Бе о гра-

ду у про ле ће 1903, чи јим је но вим европ ским из гле дом био оду ше вљен, упо знав ши лич но 
кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа, пи сао о срп ској лу ци у Ца ри гра ду на чи јем че лу се на ла зио 
срп ски по сла ник у име ау то ном не Кне же ви не Ср би је. Ука зао је на зна чај гу бит ка пра ва 
Кне же ви не на ње но ко ри шће ње по сле из би ја ња Срп ско-тур ског ра та 1876. За око му је запа-
ла лич ност ка пе та на Фра на со ви ћа, Ср би на ка то ли ка, управ ни ка лу ке и оца ге не ра ла Дра-
гу ти на Фра на со ви ћа. Назначио је на зна чај пи та ња Ма ке до ни је и Ста ре Ср би је за Ита ли ју 
и ства ра ња што ши ре ау то но ми је те обла сти, као и ја ча ња Ср би је и Бу гар ске. Ман те га ца је 
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са ве зни ци” (Ser bia e i su oi Al le a ti) из но сио је за па жа ње да ток ра та ни је до вео 
до цен зу ре штам пе, и да је „нор мал но и при род но” да Цр на Го ра стра ху је за 
гу би так свих пред но сти сво је не за ви сно сти, ута па њем у ве ћу сло вен ску држа-
ву, али да у Ср би ји во ља за оства ре њем тог ве ли ког иде а ла не по сто ји.133 У 
дру гом освр ту пи ше да би се „Ср би ја осе ћа ла увре ђе ном да при ме ти ка ко 
се у свет ској ди пло ма ти ји тре ти ра на тај на чин да се при ка зу је ка ко не ну ди 
јем ство за сло бо дан раз ви так ве ро и спо ве сти на сво јој те ри то ри ји”, те да би 
Ска дар услед де ло ва ња ау стро у гар ских аге на та по стао цен тар ан ти срп ског 
де ло ва ња као и Ско пље. До та као се и пи та ња би скуп ских цен та ра на Бал ка ну; 
ка то ли ци у Ср би ји же ле да се одво је од кле ра ко ји је не при ја тељ ски на стро-
јен пре ма њи хо вој отаџ би ни, упо зо ра ва ју ћи на мо гућ ност „је зи вог брат ског 
ра та”. Ве ру ју ћи у вер бал ну раз ме ну ми шље ња ми ни ста ра две зе мље, Па ши-
ћа је опи сао ре чи ма да „уме да се су прот ста ви олу ји”.134 За ни мљи во је да је 
бу гар ски ен тич ки ка рак тер Ма ке до ни је бра нио исто ри чар Ан ђе ло Пер ни че 
(An ge lo Per ni ce), ко ји се у сво јој нај зна чај ни јој сту ди ји по зи вао на ре зул та те 
ис тра жи ва ња Ман те га це. Пер ни че је кри ти ко вао тзв. ми ли та ри стич ки на чин 
упра ве но во о сво је ним кра је ви ма, оп ту жу ју ћи Ср бе за стра вич не зло чи не 
пре ма бу гар ском на ро ду, али без знат не исто ри о граф ске гра ђе ко ја би та кву 
те зу мо гла да оправ да.135 Ман те га ца је бра нио ал бан ску на ци о нал ност и ал бан-
ско пра во на не за ви сну те ри то ри ју.136 Под се ћао је на уче шће ита ли јан ских 
до бро во ља ца из Ле ги је Га ри бал дин ске у Цр но гор ско-тур ском ра ту 1876. и 
ита ли јан ски култ у Цр ној Го ри.137 Сма трао је да Би тољ тре ба да при пад не 
Бу гар ској, те да уче ство ва ње 24.000 срп ских вој ни ка у оп са ди Је дре на и 
сла ње пре ко 60 то по ва бу гар ској вој сци не ма ју ни ка кве ве зе са оп ту жи ва њем 
Бу гар ске да је кри ва за ње но не да ва ње по др шке Ср би ји по во дом срп ског по-

лич но упо знао Ху се и на Хил ми-па шу, ге не рал ног ин спек то ра бал кан ских ви ла је та (1903–
1908) у Ско пљу, ко ји га је уве ра вао у ве ћин ску ми ро љу би вост ал бан ског на ро да. Опи сао је 
пу то ва ње же ле зни цом од Со фи је, пре ко Ни ша до Ско пља и не при ја тан трет ман при ула ску 
у Тур ску. У јед ном пи сму Ал бер ти ни ју из 1903, ко је је об ја вио у сво јој сту ди ји, опи сао је ус по-
ста вља ње ита ли јан ског кон зу ла та у Ско пљу 1902. и те шко ће пр вог кон зу ла Ро си ја у оба вља њу 
сво јих ду жно сти, као и чи ње ни цу да је кон зу лат био сме штен у „ку ћи цу” ко ја ни је одго ва-
ра ла ње го вој на ме ни, на спрам че га је сте као ути сак да су кон зу ла ти Ср би је и Грч ке би ли 
„па ла те у по ре ђе њу са на шим”. Ро си јев на след ник био је Ан то нио Лу ка (An to nio Luc ca), а 
ње го во „но ше ње фе са” при ли ком до че ка пу то пи сца, али и не по сто ја ње ку рир ске слу жбе у 
кон зу ла ту, не ис так ну тост ита ли јан ске за ста ве на кон зу лат ском зда њу, про да ва ње на ме шта ја 
у тре нут ку по ја ча них тен зи ја у гра ду и оп шта успо ре ност у ра ду Кон зу ла та на и шли су на 
Ман те га ци не же сто ке осу де; слич не кри ти ке по во дом не ком пе тент но сти дра го ма на (ту ма-
ча) у функ ци ји пред став ни ка (по сла ни ка) Ита ли је упу тио је и по во дом по се те ита ли јан ском 
по слан ству у Бе о гра ду. V. Man te gaz za, Ma ce do nia..., 53–54, 62–64, 146–149, 300–305. 

133 V. Man te gaz za, “La Ser bia e i su oi al le a ti”, Cor ri e re del la se ra, 82, 22. mar zo 1913, 1–2; 
V. Man te gaz za, La gu er ra bal ca ni ca (an no ot ta vo)..., 222. 

134 V. Man te gaz za, “Lo sboc co al ma re e la qu e sti o ne di Mo na stir”, Cor ri e re del la se ra, 88, 
30. mar zo 1913, 2.

135 Иа ко је де ло об ја вље но 1915. у кон тек сту про ме ње них ме ђу на род них окол но сти, 
Пер ни че је обра зла гао те зу да чи та ва Ма ке до ни ја мо ра да се вра ти Бу гар ској, уз мно штво 
ан ти срп ских ста во ва, опа ски и исто ри о граф ских ис кри вља ва ња. Ау то ра је пи та ње Ма ке до-
ни је на ве ло да се за пи та „хо ће ли Ср би ја про ме ни ти ми шље ње у тре нут ку ка да Ау стри јан ци 
мар ши ра ју пре ма Ва ље ву”. A. Per ni ce, Ori gi ne ed evo lu zi o ne sto ri ca del le Na zi o ne bal ca nic he, 
Mi la no: Ul ri co Ho e pli, 1915, 584. 

136 V. Man te gaz za, “Gli sta ti bal ca ni ci e l’ Al ba nia”, Cor ri e re del la se ra, 299, 27. ot to bre 1912, 5. 
137 “No te e ri cor di”, Cor ri e re del la se ra, 312, 9. no vem bre 1912, 3. 



78

вла че ња из Дра ча, до дав ши да би ин тер на ци о на ли за ци ја Со лун ске лу ке за 
бал кан ску фе де ра ци ју од го ва ра ла са мо Ср би ји, а не и Бу гар ској, ко ја је од 
свих др жа ва у Пр вом бал кан ском ра ту под не ла нај ве ћи те рет бор бе.138 Ман-
те га ца је сма трао да во ђа ма ал бан ског по кре та на се ве ру Ал ба ни је и њи хо вој 
по бу ни, упра вље ној и про тив Ср ба, по ма жу ау стро у гар ски аген ти и кон зу-
ли, и да је ал бан ска гре шка би ла окре та ње про тив хри шћа на 1878. Њи хов 
циљ мо рао је би ти усме ра ва ње на бор бу про тив Ту ра ка, а то их је спре чи ло 
да по ста ну „пе та бал кан ска си ла”.139 Ис ти че да је „Ита ли ја по ка за ла до бру 
во љу у слу ча ју При зре на, Ђа ко ви це и Пе ћи, при зна ју ћи их као ле ги тим не 
аспи ра ци је Ср би је”.140 Твр дио је да су од свих ет нич ких гру па у Ста рој Срби-
ји нај у гро же ни ји и „нај и зму че ни ји” Ср би; Ср би ја је зе мља са ја ким ита ло фил-
ским осе ћа њи ма, што за „на шу (ита ли јан ску, прим. аут.) ин ду стри ју мо же 
би ти од лич на из во зна ста ни ца”; опа сност од пан сла ви зма и ју жно сло вен ског 
из ла ска на Ја дран ско мо ре, чи је не га тив не аспек те ши ре ња и ути ца ја пре ма 
Ита ли ји ни је ума њио, ви део је као ма њу прет њу у од но су на пан гер ма ни-
зам.141 Ис ти цао је за слу ге Срп ско-ита ли јан ског ко ми те та (Co mi ta to Ita lo-Ser bo) 
са се ди штем у Бе о гра ду за две др жа ве, за ла жу ћи се за срп ско-ита ли јан ско при-
ја тељ ство, ко је је от по чео Ми ло ва но вић. Сма трао је да Ср би гре ше што се 
по зи ва ју на ни штав ност ра ни јих спо ра зу ма о по де ли Ма ке до ни је са Бу гар ском, 
бу ду ћи да осе тљи во пи та ње Дра ча, иа ко не ма додирних тачака са обе ћа ним 
те ри то ри ја ма Бу гар ској, без осно ва по ста је пред мет спо ра две зе мље и оп ту-
жби да Ср бе Бу гар ска ни је по др жа ла. Хва лио је пле ме ни ту ода ност са ве знич-
ким вој ним ци ље ви ма, и срп ско сла ње вој не по мо ћи Цр но гор ци ма; Цр но гор-
ци и Ср би при па да ју истом „ста блу на ро да” ко је раз два ја ју две ди на сти је. 
То ком бо рав ка у Бе о гра ду у мар ту 1913. по хва лио је и осни ва ње Ка те дре за 
ита ли јан ски је зик и кул ту ру на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду.142

Гвел фо Ћи ви ни ни (Gu el fo Ci vi ni ni, 1873–1954) био је пе сник, пу то пи сац, 
но ви нар.143 Од свих рат них до пи сни ка, про вео је нај ви ше вре ме на у Ср би ји, 
али и Ма ке до ни ји, а 1913. го ди не бо ра вио је у Цр ној Го ри. Нај и сцрп ни је је 
из ве шта вао о на пре до ва њу срп ске вој ске кроз Ко со во и Ме то хи ју и обла сти 
Ста ре Ср би је. У Ср би ји је бо ра вио и 1915. го ди не. О бо ју код Мер да ра и Пре-
пол ца из ве шта вао је из Вра ња, пре но се ћи ве сти о „ар на ут ској пре ва ри” и 
оби ла зе ћи Ће ле ку лу.144 Ви ше пу та је твр дио да су на сил ни от по ри Ар на у ти ма 

138 “Le difficoltà del la spar ta zi o ne e l’ an da men to del la gu er ra”, Cor ri e re del la se ra, 54, 23. 
feb bra io 1913, 5. 

139 V. Man te gaz za, La gu er ra bal ca ni ca (an no ot ta vo 1913)..., 111–112.
140 Исто, 201. 
141 Исто, 200. 
142 V. Man te gaz za, “Ser bia e su oi al le a ti”, Cor ri e re del la se ra, 81, 22. mar zo 1913, 1. 
143 Био је ути ца јан књи жев ник, пе сник, но ви нар, драм ски пи сац, аван ту ри ста, пу бли-

ци ста, од 1907. са рад ник листа Ко ри је ре де ла Се ра. Је дан је од пи са ца ли бре та La Fan ci ul la di 
West за опе ру Ђа ко ма Пу чи ни ја, као и број них ро ма на и кра ћих при ча. За јед но са Лу и ђи јем 
Бар ци ни јем, био је рат ни до пи сник из Ли би је, бал кан ских ра то ва и Пр вог свет ског ра та, пет 
пу та од ли ко ван. У Ли би ју је 1911, 1912. и 1914. био слат са за дат ком да пра ти бор бе на оде-
ље ња. Вид.: F. Del Bec ca ri, ‘Gu el fo Ci vi ni ni’, Di zi o na rio Bi o gra fi co de gli Ita li a ni, Vol. 26, (1982), 
http://www.trec ca ni.it/en cic lo pe dia/gu el fo-ci vi ni ni_(Di zi o na rio-Bi o gra fi co)/. O Ћи ви ни ни ју в.: 
C. Mer li ni, Ri cer ca sul le sue ope re e sul la sua personalità, Pe draz zi ni, 1966.

144 У вој ној бол ни ци у Ни шу Ћи ви ни ни је до био ис каз о ра ња ва њу пу ков ни ка Ми ла-
на По по ви ћа (Лап ски чет нич ки од ред, Мо рав ска ди ви зи ја II), од ко га је чуо при чу о вој ном 
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по сле ди ца „звер ских по ко ља над срп ским, хри шћан ским жи вљем”, о че му је 
са зна вао из не по сред них из во ра из Глав ног шта ба срп ске вој ске, опи су ју ћи 
го ми лу тур ских и ар на ут ских за ро бље ни ка ко ја је сти за ла у Вра ње.145 Де таљ-
но је опи сао же ле знич ку ста ни цу у Ку ма но ву, окол на се ла, су сре те са срп-
ским се ља ци ма и вој ни ци ма, пре но се ћи ути ске и до жи вљај о чу ве ној би ци.146 
Из ве шта вао је лист о срп ском осва ја њу Ма ке до ни је, При ле па, Би то ља. Бо-
ра ве ћи у осло бо ђе ном Ско пљу, при ме тио је да је био за ве ден по се бан ре жим 
ко ји је сву да на ла зио скри ве но оруж је. По во дом Кра тов ске бит ке на пи сао је 
да су „као и обич но, Тур ци и Ар на у ти опљач ка ли град пре не го што су га 
на пу сти ли, ко љу ћи срп ске по ро ди це и па ле ћи њи хо ве ку ће”.147 При су ствовао 
је све ча ном ула ску кра ља Пе тра у Ско пље 2. но вем бра:

(...) Са ве ли ким са мо по у зда њем, срп ски на род је же ле ћи рат 
на пао не при ја те ља о чи јој сна зи се ис пре да ше ле ген де. (...) По што 
је си шао из во за, Краљ је био све ча но и сим бо лич ки по здра вљен; 
по том, иду ћи за гар дом, про шао је кроз град из ме ђу рас по ре ђе них 
вој ни ка. У ау то мо би лу ко ји је пра тио ње гов, у ко ме је до се бе имао 
ге не ра ла Пут ни ка, би ло је ње го во дво је де це и ћер ка Је ле на, об у че на 
у бе лу оде ћу бол ни чар ки Цр ве ног кр ста. (...) Ње го ва кра ље ви на про
на шла је гра ни це ис пи са не ма чем Ду ша на Сил ног. Мо же ли ико 
са да да оче ку је од ових по бед нич ких стро је ва да се вра те пре ђе ним 
пу тем и ста зом пре кри ве ном то ли ко кр ви, ка ко би од у ста ли од 
оно га што су с то ли ким жр тва ма и вред но шћу узе ли у име ци ви
ли за ци је и прав де? (прев. аут.)148

При леп ску бит ку, ко ју је пра тио из Ско пља због уз ви ше них по ло жа ја 
тур ских ба та љо на на пла ни ни Ба бу ни, Ћи ви ни ни је упо ре дио са ита ли јан-
ском бит ком код Дер не.149 Ћи ви ни ни јев днев ник Би тољ ске бит ке бе ле жи де-
ша ва ња од 16. до 21. но вем бра. Бо ра вио је, за јед но са но ви на ром до пи сни ком 
из фран цу ског ли ста Ma tin Ма тје ом и ка пе та ном Ма рин ко ви ћем на по при шту 
бор би не да ле ко од Би то ља, у се лу То пол ча ни, у бли зи ни При ле па, али и у 
се лу Ста ри Срп ци.150 Хри шћан ске гроб ни це у се лу Ва ша реј ца опи сао је као 
ни ске и на лик на арап ске, на по ми њу ћи да се „вод рат них до пи сни ка од Ско пља 

лу кав ству Ар на у та у по ме ну тој би ци. G. Ci vi ni ni, “La con tra sta ta avan za ta dai ser bi tra bat ta glie, 
mischie e ag gu a ti”, Cor ri e re del la se ra, 298, 26. ot to bre 1912, 1; О би ци код Мер да ра в.: С. Сто-
ја но вић, „Бит ка код Мер да ра – по чет не бор бе за осло бо ђе ње Ста ре Ср би је у Пр вом бал кан-
ском ра ту”, The Bat tle of Mer da re – the Ini tial Clas hes in the Fight for the Li be ra tion of Old 
Ser bia, Ко со во и Ме то хи ја 1912–2012/Ko so vo and Me to hi ja, 1912–2012, Фи ло зоф ски фа кул тет: 
Уни вер зи тет у При шти ни, Ко сов ска Ми тро ви ца (2012): 729–751.

145 G. Ci vi ni ni, “Le stra gi di Ku ma no vo”, Cor ri e re del la se ra, 304, 1. no vem bre 1912, 2. 
146 G. Ci vi ni ni, “La ven det ta di Ko so vo”, Cor ri e re del la se ra, 317, 15. no vem bre 1912, 3. 
147 G. Ci vi ni ni, “La bat ta glia di Kra to vo. L’ac cer chi a men to e la scon fit ta del le trup pe tur che”, 

Cor ri e re del la se ra, 312, 9. no vem bre 1912, 3. 
148 G. Ci vi ni ni, “La con sac ra zi o ne del la con qu i sta. L’en tra ta so len ne di Re Pi e tro ad Us kub”, 

Cor ri e re del la se ra, 313, 10. no vem bre 1912, 1. 
149 G. Ci vi ni ni, “All’ ar ma bi an ca con tro l’ ar ti gli e ria tur ca. Co me fu con qu i sta ta Pri lep”, 

Cor ri e re del la se ra, 313, 10. no vem bre 1912, 1.
150 G. Ci vi ni ni, “Le ter ri bi li glo ri o se gi or na te dai ser bi a Mo na stir. La lot ta fra i mon ti e nel la 

pi a na al la ga ta sot to il fu o co di for mi da bi li po si zi o ni”, Cor ri e re del la se ra, 330, 27. no vem bre 1912, 3.
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до При ле па сма њио”; опи сао је и ко ми те ко ји су по ма га ли срп ској вој сци – 
„чуд не вр сте ко ми та, са на за рен ским бра да ма, раз ба ру ше ни, мут них очи ју, 
ко ји су при сти за ли на сво јим ма лим ко њи ма, пу ша ка пре ба че них пре ко 
ра ме на”.151 По Ћи ви ни ни је вом закључку, да Ср би у При ле пу ни су по ка за ли 
спо соб ност ко ман до ва ња и не ве ро ват ну хра брост Тур ци би са чу ва ли пред-
ност услед пла нин ских пре де ла, бу ји ца и мо чва ра. По жељ но је ис та ћи ње гов 
ко мен тар да је „срп ска ар ти ље ри ја чу де сна; у ста њу је да се так ми чи са на-
шом; ве ћу по хва лу од ове ни сам мо гао да учи ним”,152 ко ји је оста вио при-
се ћа ју ћи се ар ти ље риј ских бор би ита ли јан ске вој ске код Си ди-Ме сри ја и 
Гар га ре ша у Ли би ји. По ула ску тру па у Би тољ, бо ра вио је и у се лу Но вак.153 
За ни мљи во је да хр ват ски сли кар и ка ри ка ту ри ста Јо зо Кља ко вић, ко ји је 
јед но вре ме жи вео у ис точ ној Ср би ји као учи тељ цр та ња, у сво јим ме мо а-
ри ма спо ми ње по знан ство са Ћи ви ни ни јем.154 Дру ги ита ли јан ски до пи сник, 
листа Gi or na le d’Ita lia, и Ћи ви ни ни јев ко ле га био је Ан то нио Ар ман до За не ти 
(Ar man do Za net ti), ко ји је у Ср би ји бо ра вио од ок то бра до но вем бра 1912, али 
је због не га тив ног пи са ња о Ср би ји у то ку ра та био про те ран из При зре на.155

Ути ске, за па жа ња, лич ни до жи вљај Ср би је и срп ског на ро да и уло ге коју 
она мо ра од и гра ти у за тег ну том, ра том за хва ће ном ге о по ли тич ком про сто ру 
Бал кан ског по лу о стр ва, Ћи ви ни ни је ре ла тив но оп шир но пред ста вио у сво-
јим пу то пи сним ме мо а ри ма и исто риј ским есе ји ма под на сло вом “Vi ag gio 
in tor no al la gu er ra: Dall’ Egeo al Bal ti co (lu glio 1915 – mar zo 1916)”. Прем да је по 
хро но ло шкој и те мат ској од ред ни ци и го ди ни из да ња ово де ло пи сао на кон 
бал кан ских ра то ва, не ма сум ње да су бо ра вак у Ср би ји 1912–1913. и ис ку ства 
сте че на у свој ству до пи сни ка Ко ри је ре зна чај но до при не ли об ли ко ва њу из-
не се ним иде ја ма, по ли тич ким по гле ди ма и рас по ло же њу пре ма за ра ће ним 
стра на ма, по себ но ита ли јан ско-сло вен ским и ау стриј ско-ју жно сло вен ским 
од но си ма.156 Бо ра ве ћи сре ди ном ју ла 1915. у Ни шу, у по гла вљу „Обо ле ла 
Срби ја” (Ser bia am ma la ta), из ла жу ћи у крат ким по је ди но сти ма осо бе но сти 
исто риј ског раз во ја Ср би је, Ћи ви ни ни је из ло жио сво је афир ма тив но ту ма-
че ње уче шћа Ср би је у Пр вом и Дру гом бал кан ском ра ту, као и њен су коб са 
Бу гар ском.157 Ћи ви ни ни је у оп ти ми стич ном то ну до че као пот пи си ва ње при-
мир ја у де цем бру 1912. у Бе о гра ду:

У ми ни стар ству спољ них по сло ва на мет нут је ре жим опре
зно сти; из ма гли ца ко ја се оте гла на Са ви и Ду на ву бло ки ра по глед на 
дру гу оба лу; вла сни ци дво гле да про шлих да на уве ра ва ју да су ви де ли 
ау стриј ске ре ги мен те ка ко вр ше ма не вре. Пут ни ци из Зе му на и 

151 Исто, 3. 
152 Исто, 3. 
153 Исто, 3.
154 J. Klja ko vić, U su vre me nom ka o su, Za greb: Ma ti ca Hr vat ska, 1992, 46, 72–75. 
155 “Un con flit to a Pri zrend tra il con so le au stri a co e sol da ti ser bi”, Cor ri e re del la se ra, 311, 

8. no vem bre 1912, 1. 
156 G. Ci vi ni ni, Vi ag gio in tor no al la gu er ra: Dall’ Egeo al Bal ti co (lu glio 1915 – mar zo 1916), 

Mi la no: Tre ves, 1917, 36–71. G. Ci vi ni ni, “La fi e ra gu er ra ser ba. Gran di rac con ti d’umi li te sti mo ni”, 
Cor ri e re del la se ra, 305, 2. no vem bre 1912, 3. 

157 G. Ci vi ni ni, Vi ag gio in tor no al la gu er ra: Dall’Egeo al Bal ti co (lu glio 1915 – mar zo 1916), 
Mi la no: Fra tel li Tre ves, 36–37.
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Пан че ва при ча ју да су ви де ли то по ве упе ре не пре ма мо сту на Са ви. 
Ово је чуд но: тре ба ло би, ваљ да, да бу де друк чи је. То по ви ко ји би 
пре ти ли том мо сту, на ла зи ли би се, ваљ да, с ове стра не ре ке. Не 
ве ру јем да је Ау стри ја при по ми сли да се на сво јој те ри то ри ји шти
ти од срп ске ин ва зи је. Из ве сно је да Ау стри ја вр ши рат не при пре ме 
на гра ни ци са Ср би јом; не пре ста но је то љу ди ма да ва ла до зна ња. 
Оне мо гу ћив ши да бу ду при ме ће ни, оки ти ла је то по ви ма и вој ници
ма све ста ни це Угар ске и Хр ват ске. (...) Чи ни се као да ве ли ки ме га
фо ни пре ко Са ве и Ду на ва ур ли чу: На о ру жа ва мо се! Ипак, Бе о град 
не по ка зу је да га то мно го за бри ња ва. На про тив, нер во зи са дру ге 
стра не оба ле град од го во ра сми ре но шћу за ко ју се не зна да ли је 
бли жа пу кој нео ба ве ште но сти или оштро ум но сти... Јед на вр ста 
раз ме тљи во сти ко ја од ли ку је обе стра не за јед не је би ла са свим 
уз не ми ру ју ћа, за дру ге уми ру ју ћа: да ли су ови дру ги би ли у пра ву? 
Са свим из ве сно (прев. аут.).158

Ко со во и Ме то хи ја та ко ђе сти чу свој зна чај. Ћи ви ни ни је у бро ју од 15. 
но вем бра 1912. под на сло вом „Осве та Ко со ва” (Ven det ta di Kos so vo) об ја вио 
жи во пи сну, уз бу дљи ву, ре а ли стич ну ре пор та жу са Ко со ва и Ме то хи је, Ста ре 
Ср би је и Ма ке до ни је, обла сти кроз ко је је пу то вао. Те ре пор та же про же те 
су сен ти мен тал но-ро ман ти чар ским то но ви ма, аван ту ри стич ким сти лом 
при по ве да ња, пу ним ем па ти је за те шке гу бит ке срп ске вој ске и по но во уз диг-
ну ти на ци о нал ни по нос Ср ба. Пру жио је ве ро до стој не опи се срп ског, тур ског 
и ром ског ста нов ни штва, же ле знич ких ста ни ца, пу те ва, ци ви ла, офи ци ра.159 
То ком бо рав ка на же ле знич кој ста ни ци у Та ба нов ци ма и Ку ма но ву у но вем-
бру 1912, Ћи ви ни ни пси хо ло шки оцр та ва срп ску оби чај но-ду хов ну кул ту ру:

(...) Оно што су пет ве ко ва Ср би че ка ли оства ри ло се упра во 
ов де: Ку ма но вом је осве ће но Ко со во. (...) Пет ве ко ва епи ке пу не же
сто ког и љу тог бо ла пре но си ли су из на ра шта ја у на ра штај за вет 
осве те. У па стир ским и се љач ким до мо ви ма де ца су од ра ста ла 
игра ју ћи се ку бу ра ма и са бља ма, док су уве че, око ог њи шта с ва
тром, сле пи гу сла ри и лу та ли це пе ва ли го сти ма о чи ну древ них херо
ја, оче ви си но ве учи ли да ру ко во де се чи ви ма, а же не се осме хи ва ле. 
Дан осве те је ока снио. Тур ско го спод ство, по хлеп но, гну сно, су ро во, 
све ви ше се учвр шћи ва ло. Се о ским гу сла ма од вра ћа ли су из изо ло
ва них ми на ре та и ве ли ких ка сар них тру бе вој ни ка и по ви ци му је
зи на. Ве ра ни је зга сну ла. Са гра ни ца ма ле кра ље ви не (Ср би је, прим. 
аут.) пре гршт аван ту ри ста ба ци ло се на Ста ру Ср би ју, по но се ним 
гне вом за бор бу: стра шне пре пир ке окр ва ви ле су се ла, по но во пот
па лив ши ве ков ну мр жњу (прев. аут.).160

Ушав ши у осло бо ђе но Ско пље, пре сто ни цу сред њо ве ков ног срп ског 
цар ства, Ћи ви ни ни оду ше вље но опи су је по зи тив но рас по ло же ње ло кал ног 

158 G. Ci vi ni ni, “In ter mez zo di ri po so a Bel gra do”, 339, 6. di cem bre 1912, 1. 
159 G. Ci vi ni ni, “Ven det ta di Kos so vo”, 317, 15. no vem bre 1912, 3. 
160 Исто, 3.
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ста нов ни штва, срп ску вој ску, а сим бо ли ку осло бо ђе ња упо ре ђу је са ула ском 
Ита ли је у Три по ли и твр ди да су ули це пре пла вље не срп ским тро бој ка ма.161 
На кон пот пи си ва ња при мир ја у Лон до ну 1912, по чет ком де цем бра, Ћи ви-
ни ни пи ше да Шар-пла ни на пред ста вља при род ну гра ни цу ал бан ског и 
срп ског жи вља; за па њен је да је ар ми ја ге не ра ла Јан ко ви ћа пре шла без ве ћих 
про бле ма пре ко Шар-пла ни не, „не про ход не” зи ми, до да ју ћи ка ко су ви ши 
раз ло зи мо ра ли учи ни ти „уза луд ним по клич срп ских еска дри ла ко је су, 
си ла зе ћи ода тле, ушле у мо ре на ко њи ма, по здра вља ју ћи га сво јим ису ка ним 
са бља ма”.162

Дру ги бал кан ски рат Ћи ви ни ни је пра тио као до пи сник из Бе о гра да. 
Ко мен та ри шу ћи 8. ју ла 1913. срп ску од бра ну Шти па, на зна чио је да је це ла 
те ри то ри ја од Вар да ра до Стру ме под кон тро лом Ср ба, опи су ју ћи ко ле ру у 
бу гар ским ре до ви ма, као и то да ће глав ни на уда ра би ти на Ћу стен ди лу и 
Слив ни ци, под се ћа ју ћи чи та о це да ће Ср би, „као што су у ок то бру 1912. ис-
пе ва ва ли осве ту Ко со ва, са да уз ви ки ва ти да иду да осве те Слив ни цу”.163 Ћи-
ви ни ни је у ју ну и ју лу 1913. са ве ли ким за ни ма њем пра тио пи са ње бе о град-
ске штам пе, Ве чер њих но во сти, Од је ка и Са мо у пра ве. Лист је у то вре ме 
из ве шта вао о му сли ман ским из бе гли ца ма из Ма ке до ни је; за ни мљи во је да 
је до пи сник из Со лу на об ја вио још 2. фе бру а ра крат ку вест о ма сов ном „по-
кр шта ва њу” му сли ман ских по ро ди ца у Ма ке до ни ји, као и то ме да Ал бан ци 
из бе га ва ју Ср бе.164 Ћи ви ни ни је упе ча тљи ву ре пор та жу сре ди ном ју ла на пи-
сао из За је ча ра.165 Уло га Ћи ви ни ни ја би ла је да раз у ве ри срп ску јав ност у 
не ис крен став ита ли јан ске ди пло ма ти је пре ма Ср би ји по во дом бу гар ско-ру-
мун ских пре го во ра. Бо ра вио је у срп ској пре сто ни ци 8. ав гу ста 1913. где је 
при су ство вао ма сов ном по врат ку ра ње ни ка са фрон та, пру жа ју ћи на увид 
чи та о ци ма дир љи ве, по тре сне и бла го на кло не опи се „бол ни чар ског” Бе о-
гра да на Те ра зи ја ма, са зда њи ма пре тво ре ним у бол ни це.166 

У вре ме па да Ска дра 24. апри ла, Ћи ви ни ни се на ла зио у цр но гор ском 
се лу Об ли ка. Бо ра вио је у Ба ру у апри лу 1913, где при су ству је за стра ши ва њу 
ме ђу на род них по мор ских сна га и бло ка ди Цр не Го ре, а уз успо ре ну те ле-
граф ску ко му ни ка ци ју пре но си ре ак ци је ста нов ни штва.167 При ли ком по сете 

161 G. Ci vi ni ni, “Da Vra nia a Us kub sull’ in sa gu i na ta via del la gu er ra. Il cam po di bat ta glia 
di Ku ma no vo”, Cor ri e re del la se ra, 306, 3. no vem bre 1912, 7. 

162 У истом тек сту Ћи ви ни ни је из нео од ре ђе на ет но-ге о граф ска за па жа ња о кар ти Ве-
ли ке Ал ба ни је. Твр дио је да се „сло вен ска се ла ме ша ју са ал бан ским на Пре спан ском је зе ру”, 
при ме тив ши да се „ет нич ки чи ста Ал ба ни ја за вр ша ва рав ни цом ко ја иде од При зре на до 
Пе ћи”, и да у оба гра да ве ћи ну чи не Ср би. Сма трао је да ва ро ши по пут Ско пља не мо гу при-
па сти Ал ба ни ји, као ни При шти на, ни Кур шу мли ја, где је дан део ста нов ни штва ипак чи не 
Ал бан ци. Охрид је при пи си вао Ал ба ни ји, али не и Ста ру Ср би ју. G. Ci vi ni ni, “Qu a le sarà 
l’Al ba nia di do ma ni? Una de li mi ta zi o ne im ba raz zan te”, Corriere della sera, 10. di cem bre 1912, 5. 

163 G. Ci vi ni ni, “Il pi a no d’ azi o ne ser bo per l’ in va si o ne del la Bul ga ria. La mar cia su So fia”, 
Cor ri e re del la se ra, 191, 10. lu glio 1913, 1; G. Ci vi ni ni, “Is tip espug na ta dai ser bi. I bul ga ri in cal za ti 
da ser bi e gre ci”, Cor ri e re del la se ra, 191, 10. lu glio 1913, 1. 

164 Or ro ri in Ma ce do nia, Cor ri e re del la se ra, Cor ri e re del la se ra, 33, 2. feb bra io 1913, 3. 
165 G. Ci vi ni ni, „Sul le or me del la gu er ra. Ver so la fron ti e ra”, Cor ri e re del la se ra, 210, 29. 

lu glio 1913, 3. 
166 G. Ci vi ni ni, „Ban di e re ne re e ben de bi an che”, Cor ri e re del la se ra, 220, 8. ago sto 1913, 3.
167 Евро па на њих упи ре пр стом, упо зо ра ва и пре ти. Бал кан ско де те, као што је оби чај 

у сва ког де те та, не слу ша и не оба зи ре се. С дру ге стра не, по што има ма ло то га што мо же 
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ска дар ском фрон ту, бо ра вио је у се лу Сто дри, оби ла зе ћи оба ле Бо ја не и 
Бр ди цу, опи сав ши го сто љу би вост срп ских и цр но гор ских офи ци ра, као и 
хе рој ство на ро да, док је са јед ног бре жуљ ка по сма трао ток бор бе. Из не на ђен 
мир ном рав но ду шно шћу вој ни ка спрем них да жр тву ју жи вот за осло бо ђе ње 
гра да, за вр шио је сво ју ре пор та жу ути ском да ће „упр кос ма на ма, из раз ло га 
на кло но сти, ко је бу ди овај ма ле ни и од ва жни на род, том на ро ду ви ше ко ри-
сти ти ка да бу де пре ки нуо са бор ба ма”.168 Пре но се ћи раз го во ром са ге не ра лом 
Пла мен цем, ко ји му је из нео да ће Ал бан ци би ти спо соб ни да са ми со бом 
упра вља ју, Ћи ви ни ни је ис ка зао скри ве но оду ше вље ње.169 И Ћи ви ни ни и 
ње гов ко ле га у Цр ној Го ри, Зе на ри, пи са ли су о уло зи Цр ве ног кр ста Итали-
је; као из раз за хвал но сти за до при нос ле че њу ра ње них, Цр ве ни крст Ита ли је 
и про фе сор Ни гри со ли до би ја ју од кра ља Ни ко ле од ли ко ва ње.170 Опи сао је 
да мно ги Цр но гор ци го во ре тур ски, да мно ги Тур ци го во ре срп ски, као и да 
по сто ји по штен трет ман обич них вој ни ка у ро во ви ма (мо тив раз ме не ци га-
ре та), те да вој ни ци тр пе људ ску бол.171 По сле Ска дар ске кри зе, бо ра вио је 
у Вир па за ру, гра ду „пр же не па стрм ке”, али и Ри је ци Цр но је ви ћа, пу ту ју ћи 
са дру гим ко ле га ма но ви на ри ма бро дом пре ко Ска дар ског је зе ра, же ле зни-
цом до Це ти ња, бе ле же ћи ути ске о зе мљи, љу ди ма и оби ча ји ма: Цр ну Го ру 
је на звао „Швај цар ском Бал ка на, ко ја има мо ре”.172

Ула ску срп ских тру па у Драч при су ство вао је дру ги до пи сник ли ста из 
Цр не Го ре, Ар ман до Зе на ри (Ar man do Ze na ri), по хва лив ши „ди сци пли ну и 
од го вор ност” срп ске вој ске ко ја ни је иза зва ла ни је дан ин ци дент и ко ја се 
пре ма ау стриј ском кон зу лу др жа ла по мир љи во и по пу стљи во:

Не по бит но је да је град, та ко сли ко вит по свом из ра зи то ори
јен тал ном ка рак те ру, остао вр ло ми ран, че му су за слу жне и срп ске 
тру пе ко је су за ди вљу ју ће по озбиљ но сти и ди сци пли ни. Све до са да 
ни је се до го дио ни је дан ин ци дент. На ули ца ма, ме ђу тим, ко је вр ве од 
вој ни ка, на сва ких два де се так ме та ра про ла зе стра жа ри са бајоне
ти ма и уче ста ле ве ли ке па тро ле. Ипак, ка ко то љу ди до жи вљава ју, 
по на вљам, нео д го не тљи во је: пра во слав ни еле мент је ди ни је ко ји је 
отво ре но ис ка зао сво је оду ше вље ње, му сли ман ски је онај ко ји се, 

из гу би ти, ма ле на Цр на Го ра је уви де ла да су ње на бра ћа из Ср би је, Бу гар ске и Грч ке, ти ме 
што ни су по слу ша ла сва упо зо ре ња и од у пи ру ћи се свим прет ња ма, сте кли по бе де (прев. аут.). 
G. Ci vi ni ni, “Men tre il bloc co s’ini zia a Scu ta ri ri pren de la lot ta”, Cor ri e re del la sera, 101, 12. aprile 
1913, 1; G. Ci vi ni ni, “L’Eu ro pa nel le ac que di An ti va ri”, Cor ri e re del la se ra, 101, 12. apri le 1913, 3. 

168 G. Ci vi ni ni, “L’ in do ma bi le volontà dei mon te ne gri ni di im pos ses sar si di Scu ta ri. Una 
vi si ta al le trup pe com bat ten ti”, Cor ri e re del la se ra, 105, 16. apri le 1913, 7. 

169 G. Ci vi ni ni, “Il ri tor no del Ro u mi ja. Un col lo qu io con Pla me natz”, Cor ri e re del la se ra, 
131, 12. mag gio 1913, 6. 

170 О ле че њу ра ње них Ни гри со ли (Ni gri so li) је као ле кар оста вио за пис у бро шу ри  
Cen ni sul le fe ri te va sa li da ar ma da fu o co os ser va te. Du ran te la Cam pag na del Mon te ne gro. Con tro 
la Tur chia (1912–13) Ro ma: Tip. E. Vog he ra, 1915. Ка сни је је тaj спис про ши рио у студи ју под 
на сло вом B. Ni gri so li, Os ser va zi o ni e pra ti ca di chi rur gia di Gu er ra: Cam pag na del Mon te  ne gro. 
Con tro la Tur chia (1912–1913), e no ti zie ed im pres si o ni sui pri mi fe ri ti del la Gu er ra no stra Con tro 
l’Au stria (Mag gi o –Lu glio 1915), Bo log na: N. Za nic hel li, 1915 (Co op. Tip. Ma reg gi a ni).

171 G. Ci vi ni ni, “L’ in do ma bi le fer mez za dei mon te ne gri ni nell’espug na zi o ne di Scu ta ri”, 
Cor ri e re del la se ra, 106, 17. apri le 1913, 2. 

172 “Il Mon te ne gro do po la ri nun cia. Dall’ar ruf fio del pre sen te al le spe ran ze dell’av ve ni re”, 
Cor ri e re del la se ra, 130, 11. mag gio 1913, 5. 
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из гле да, пре ћут но ми ри са свр ше ним ста њем, док ка то лич ки, с 
дру ге стра не, не кри је го то во не при ја тељ ску хлад но ћу. (...) На осно
ву ин фор ма ци ја ко је пру жа ју срп ске тру пе, по ход, с об зи ром на те
рен на ко ме је оба вљен, из вр шен је ве ли чан стве но; про те као је без 
ика квих не сре ћа, шта ви ше, био је фа во ри зо ван од са мог ал бан ског 
ста нов ни штва. Али, пре ма оно ме што из ве шта ва ју пла ни на ри 
ко ји су до шли до Дра ча, срп ска ко ло на про кр чи ла је се би пут ко ри
сте ћи вр ло енер гич не и су ро ве си сте ме ста за, са раз ли чи тим племе
ни ма. Број ни Ср би су на том пу ту па ли, од ис цр пље но сти и гла ди, 
по што би не ки би ли до ве де ни до жа ло сне, пре ко мер не из ну ре но
сти. Ме ђу тим, и са ми Ср би при зна ју да је из ра зи то груб пут, увек 
оме тан сне гом, на нео мно го пат њи тру па ма, иза звав ши пра ву кла
ни цу ко ња (прев. аут.).173

Ар ман до Зе на ри (Ar man do Ze na ri) твр дио је, пу ту ју ћи од Ба ра до Це-
ти ња и пра ве ћи пу то пис о цр но гор ским се ли ма, да је „одва ја ње пла ни на од 
на ро да Цр не Го ре као одва ја ње од ње го ве ду ше”, пру жа ју ћи раз ло ге о стра-
те шкој ва жно сти цр но гор ског по се до ва ња Лов ће на; бо ра вио је и у Ње гу ши ма.174 
Уо чи до ла ска ме ђу на род не по мор ске вој не ми си је у Ска дар, Зе на ри је ис та-
као да Цр но гор ци с раз ло гом има ју пра во да по це ну то ли ке про ли ве не крви 
„Евро пу при мо ра ју” да чи ни ма ње при ти ске на Цр ну Го ру. Он је на гла сио 
да је про фе сор Ни гри со ли, ко ман дант ита ли јан ске вој не бол ни це, осно вао 
јавну ам бу лан ту у Под го ри ци у ко јој су сви ра ње ни до би ја ли бес плат ну здрав-
стве ну не гу и ле че ње.175 Апо ло гет ски је пи сао о уче шћу цр но гор ских же на 
у ра ту и њи хо вој уло зи као бол ни чар ки (убро јив ши ме ђу њих и ћер ке кра ља 
Ни ко ле), ко је су сво јим при су ством по ма га ле са ни тет ском осо бљу проф. Ни-
гри со ли ја, а кра ља Ни ко лу као др жав ни ка ко ји не же ли да уза луд но про лива 
крв рат ни ка на фрон ту.176 На Це ти њу је кра јем мар та био све док по врат ка 
ге не ра ла Мар ти но ви ћа са фрон та, чи ји су га из ве шта ји о ста њу тру па уве ри ли 
да се „Ау стри ја слу жи три ко ви ма да би спре чи ла об но ву не при ја тељ ста ва”.177 
Уз по хва ле срп ским ци ље ви ма, ука зао је на опа сно сти од по ли тич ког ши-
ре ња Ср би је на Цр ну Го ру.178 

Оп са ду Ска дра нај де таљ ни је је ис пра тио Ђи но Бе ри (Gi no Ber ri),179 
до пи сник Ко ри је ре из Цр не Го ре, ко ји је ви ше од шест ме се ци (де цем бар 1912 

173 A. Ze na ri, “Co me i ser bi si so no sta bi li ti a Du raz zo. La par ten za del ’Graf Wur mbrandt’”, 
Cor ri e re del la se ra, 343, 10. di cem bre 1912, 5. 

174 A. Ze na ri, “Da An ti va ri a Cet tig ne”, Cor ri e re del la se ra, 34, 3. feb bra io 1913, 2. 
175 A. Ze na ri, “La co ni co con ge do al la Cro ce Ros sa Ita li a na in vi a ta al Mon te ne gro”, Cor ri e re 

del la se ra, 123, 4. mag gio 1913, 7. 
176 Чу де сна је и не ве ро ват на уло га ко ју цр но гор ске же не има ју у ра ту. Оне у бит ка ма 

има ју уло гу као мра ви, не у мор но се пре ба цу ју из ме ђу ро во ва и упо ри шта за снаб де ва ње, до ла
зе ћи и од ла зе ћи, мир но, ста ло же но, сво јим од ме ре ним ко ра ком, ко је плат не не сан да ле чи не 
ме ким и го то во не мим. Тур ски „Ма у зе ри” ни су од ви ше ви те шки; али, ни у овим же на ма 
не ма ја у ка, не ма су за; Спар тан ке би их при зна ле за сво је ро ђе не се стре (прев. аут.). A. Ze nari, 
“Le mon te ne gri ne al la gu er ra”, Cor ri e re del la se ra, 38, 7. feb bra io 1913, 2. 

177 A. Ze na ri, “Il Mon te ne gro de ci so ad in te si fi ca re le ope ra zi o ni”, Cor ri e re del la se ra, 85, 
27. Mar zo 1913, 2. 

178 A. Ze na ri, “Il dram ma di Scu ta ri”, Cor ri e re del la se ra, 65, 6. mar zo 1913, 3. 
179 G. Li ca ta, Sto ria del..., 113.
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– мај 1913) бо ра вио у оп сед ну том гра ду. Ње го ве ре пор та же хва лио је Ле о-
нар до Аца ри та у ли сту Il lu stra zi o ne po po la re – gi or na le del le fa mi glie.180 Бе ри 
је сво ја се ћа ња и ис ку ства оп са де пре то чио у ме мо ар ску гра ђу, об ја вље ну 
под име ном L’ as se dio di Scu ta ri.181 О Ма ке до ни ји и Бал ка ну пи сао је у не ким 
ка сни јим ра до ви ма.182 Он је већ од ок то бра 1912. из ве шта вао о раз ли чи тим 
аспек ти ма ра та: по ку ша ју ује ди ње ња 600 Мир ди та са Цр но гор ци ма у Вир па-
за ру, тур ским де зер те ри ма ко ји су до ла зи ли у Цр ну Го ру; су срет „срп ске и 
цр но гор ске вој ске у Сје ни ци” Бе ри је опи сао ре чи ма да се „це ла ду ша Ста ре 
Ср би је по ди гла да по здра ви и за хва ли осло бо ди о ци ма”.183 Са фо то гра фи јом 
ита ли јан ског кон зу ла та окру же ним из ну ре ним ста нов ни штвом гра да, Бе ри 
је са скло но сти ма ка на ту ра ли стич ким опи си ма пи сао о гла ди и не ста ши ци 
на мир ни ца, као и од но си ма ме ђу ме шта ни ма. И Зе на ри и Бе ри жи во су прати-
ли дру ги на пад на Бар да њолт и бит ку на Бр ди ци – Зе на ри ни је ис кљу чи вао 
мо гућ ност да по ги би ја Ри зан-па ше до ве де до ла ког па да гра да, пру жа ју ћи 
опи се же на ис кљу че них из рат них опе ра ци ја, као и ко ре спон ден ци ју на чел ника 
шта ба Дрин ске ди ви зи је Мар ко ви ћа и Есад-па ше.184 „Бо ри ти се про тив Ту ра-
ка, осво ји ти Ска дар, спу сти ти се у Ал ба ни ју – то је сан сва ког Цр но гор ца”, 
твр дио је Бе ри.185 За јед но са њим у Ска дру се на ла зио и до пи сник Бе не де ти.186 
У ин тер вјуу са ге не ра лом Мар ти но ви ћем, при ли ком оби ла ска утвр ђе ног 
ло го ра на об рон ци ма Му ри ћа на, 31. ок то бра 1912, Бе ри хва ли ње го во по зна-
ва ње ита ли јан ског је зи ка и на кло ност Ита ли ји у ко јој је бо ра вио, и на гла ша ва 
чи ње ни цу да је ње гов за да так био да олак ша до пре ма ње му ни ци је и опре ме 
за рад ру ше ња окол них ро во ва где се на ла зе Тур ци.187 Том при ли ком при су-
ствао је и тур ском на па ду на се ло Се ро ка на ушћу Бо ја не, пре но се ћи вест да 
Цр но гор ци кон тро ли шу це лу ли ни ју снаб де ва ња од Ска дра до Сан Ђо ва ни 
ди Ме дуе.188 Бе ри је 17. и 18. но вем бра при су ство вао пи јач ном да ну, на во де ћи 

180 L. Az za ri ta, “L’as se dio di Scu ta ri d’Al ba nia nel li bro dell’uni co gi or na li sta che le ha vis su to”, 
Il lu stra zi o ne po po la re – gi or na le del le fa mi glie, Vol. I, An no. 44, 2. ot to bre 1913, Mi la no: Fra telli 
Tre ves, 696–698. 

181 G. Ber ri, L’as se dio di Scu ta ri: sei me si den tro la cit ta ac cer chi a ta: di a rio di un cor ri spon
den te di gu er ra, Mi la no: Fra tel li Tre ves, 1913. 

182 О по ду хва ту на Ри је ку пи сао је у де лу La ge sta del Fi u me, Fi ren ze: Bem po rad, 1919. 
У де лу I Bal ca ni in qu e ti (Mi la no: Al pes, 1924) осу ђи вао је ита ли јан ско под у пи ра ње хр ват ског 
се па ра ти зма, твр де ћи да је у ци љу ита ли јан ске спољ не по ли ти ке очу ва ње до бро су сед ских 
одно са са Кра ље ви ном СХС, чи ја је намера екс пан зи је би ло Егеј ско мо ре а не Ја дран. C. 
To ma sel li, “I Bal ca ni in qu i e ti di Gi no Ber ri”, I li bri del gi or no, Ras seg na men si le in ter na zi o na le 
(1924 ago, Vo lu me 7, Fa sci co lo 8), 414–416.

183 G. Ber ri, “Tri on fa le in gres so a Si e nit za dei ser bi e mon te ne gri ni uni ti”, Cor ri e re del la 
se ra, 300, 28. ot to bre 1912, 1. 

184 Днев ник по кри ва вре ме од 12. до 18. де цем бра, за тим од 24. де цем бра до 3. ја ну а ра 
(што ће на стра ни ца ма ли ста угле да ти све тлост 8. ја ну а ра 1913). G. Ber ri, “Fa me, gu er ra e 
mi se ria a Scu ta ri, Cor ri e re del la se ra, 43, 12. feb bra io 1913, 1. 

185 G. Ber ri, “I di ser to ri tur chi in va do no il Mon te ne gro”, Cor ri e re del la se ra, 281, 9. ot to bre 
1912, 1.

186 Уз Бе ри ја, још је дан ита ли јан ски но ви нар пра тио је цр но гор ску вој ску у оп са ди 
Ска дра – Ахи ле Бе не де ти (Ac hil le Be ne det ti, 1881–1951), као до пи сник Gi or na le d’ Ita lia, због 
че га је од ли ко ван Сре бр ном ме да љом за вој ну хра брост. 

187 G. Ber ri, “No stra in ter vi sta con ge ne ra le Mar ti no vic”, Cor ri e re del la se ra, 305, 2. no vem-
bre 1912, 6. 

188 G. Ber ri, “Scu ta ri bloc ca ta. I mon te ne gri ni vit to ri o si in due com bat ti men ti”, Cor ri e re della 
se ra, 305, 2. no vem bre 1912, 3.
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да „обил ни про из во ди са па шња ка у до ли ни Дри ма ни су сти гли на пи ја цу, 
не ка да бо га ту, са да го то во уни ште ну, док му шкар ци и же не очај ног из гле да, 
стра дал них и упа лих ли ца од ла жу ро бу на зе мљу”, опи су ју ћи су коб Есад-па ше 
и Ха сан Ри за-па ше око ди стри бу ци је хле ба ре ди ви ма и ба ши бо зу ци ма.189 
Већ у де цем бру је пи сао да „му сли ма ни због гла ди не же ле да уми ру за сла ву 
ко ман дан та Ри за-па ше”, убра ја ју ћи у њих не ма ли број Ал ба на ца; опи си вао 
је не ста ши це хле ба, оску ди це основ них на мир ни ца, на ро чи то бра шна, си тан 
кри ми нал и раз ли чи те зло у по тре бе вла сти.190 Био је све док уби ства Ри за-
па ше, ана ли зи ра ју ћи ње гов ком пли ко ван од нос са му сли ман ским ста нов ни-
штвом гра да ко је је по ка зи ва ло от пор рат ним по ре ским на ме ти ма. Об но ву 
не при ја тељ ста ва по чет ком фе бру а ра 1913. „фа на тич ни му сли ма ни и Мла-
до тур ци до че ка ли су с оду ше вље њем”, док су дру ги му сли ма ни и ка то ли ци 
би ли у жа ло сти. Бе ри је 20. апри ла 1913. на пи сао: 

Вој ни ци Бр ди це су чак до слов но по ми шља ли да пре ђу на страну 
Ср ба. Не ки му сли ма ни из Ска дра ко ји су се бо ри ли у тим ро во ви ма 
при шли су не при ја те љу пи та ју ћи га да ли ће про пу сти ти вој ни ке. 
Ср би су од го во ри ли да ће их до че ка ти ра ши ре них ру ку; од го во ри ли 
су да су се бо ри ли про тив Тур ске, а не по је ди нач но про тив ње них 
вој ни ка ко ји су за вре де ли њи хо во по што ва ње и ди вље ње. Обез бе див
ши се би та ко сло бо дан про лаз, вој ни ци Бр ди це ре кли су сво јим офи
ци ри ма да ће, уко ли ко не бу де по ве ћа но сле до ва ње хле ба, на пу сти ти 
по ло жа је (прев. аут.).191

Је дан од нај зна чај ни јих опи са Бе ри је пру жио при ли ком ула ска цр но гор-
ске вој ске у Ска дар:

Спу шта ју ћи се пре ма Ба за ру, Цр но гор ци су се са ста ја ли са 
тур ским вој ни ци ма ко ји су ишли ка мо сту, ода кле ће оти ћи из града. 
За ста ли су да раз ме не не ко ли ко ре чи; Цр но гор ци су ну ди ли ко ма де 
бе лог хле ба, а Тур ци су их са за хвал но шћу при хва та ли, по не кад им 
уз вра ћа ју ћи ци га ре том. По не ки од ју че ра шњих не при ја те ља се ру
ко ва ше. Ове ма ле епи зо де по на вља ле су се сва ког тре нут ка пред 
љу ди ма, ко ји су оста ја ли по стра ни и код ко јих се ни је при ме ћи вао 
ни нај ма њи знак дир ну то сти (прев. аут.). 192

Опи сао је ула зак прин ца Да ни ла, ге не ра ла Ву ко ти ћа и ге не ра ла Марти-
но ви ћа, као и ми ни стра Пла мен ца и дру гих ви со ких цр но гор ских др жав ни ка 
у град:

189 G. Ber ri, “La len ta ago nia di Scu ta ri. Stret ta del ne mi co, an gu i sta ta dal la ca re stia e mi-
nac ci a ta da una ri vol ta di re difs”, Cor ri e re del la se ra, 329, 26. no vem bre 1912, 2. 

190 Бе ри је, из ме ђу оста лог, под да ту мом 5. де цем бар, под на сло вом „Да ни гла ди” (Gi orni 
del la fa me) за бе ле жио огра ни че ња у снаб де ва њу гра да пше ни цом, др ве том, као и те шко ће 
у про да ји и ди стри бу ци ји основ них жи вот них на мир ни ца. G. Ber ri, “Aspet ti tra gi ci ed epi so di 
co mi ci dell as se dio di Scu ta ri”, Cor ri e re del la se ra, 359, 27. di cem bre 1912, 3. 

191 G. Ber ri, “L’ago nia e la fi ne di Scu ta ri tur ca. Es sad si ar ren de”, Cor ri e re del la se ra, 118, 
29. apri le 1913, 1–2.

192 G. Ber ri, “L’ago nia e la fi ne di Scu ta ri tur ca. Es sad si ar ren de”, Cor ri e re del la se ra, 118, 
29. apri le 1913, 1–2.
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Цр но гор ци су ула зи ли у гру пи ца ма, осим јед ног ба та љо на на 
чи јем су че лу ја ха ли ге не ра ли Мар ти но вић и Ву ко вић. При јем је био 
уљу дан: два ге не ра ла при ми ше мно го по здра ва на ко је су љу ба зно 
од го во ри ли. (...) Јав ност, ме ђу тим, ни је то пло уче ство ва ла у кли
ца њу вој ни ци ма: тек што је при су ство ва ла крат кој це ре мо ни ји, 
во ђе на, ви ше од све га, осе ћа јем ра до зна ло сти; ни ти су са ми Црно
гор ци, ра зу мљи во, мо гли тра жи ти ви ше од оних ко је су бом бар до
ва ли. ‘Мо жда ће се ћуд про ме ни ти’ – ка же ми да нас је дан офи цир, 
ко ји пак ни сам не кри је да је до бро до шли ца би ла хлад на (прев. аут.).193

До пи сник Олин до Би те ти (Olin do Bi tet ti) на ла зио се у Цр ној Го ри од 
по чет ка апри ла до пр ве по ло ви не ју на 1913. Бо ра вио је на Це ти њу, об и шав-
ши ви ше пу та Бар, Ска дар, Ђа ко ви цу; лич но је по зна вао ге не ра ла Ми тра 
Мар ти но ви ћа. Ис пра тио је од лу ку цр но гор ске вла де од 14. апри ла 1913. да, 
упр кос ме ђу на род ној бло ка ди, на ста ви са оп са дом Ска дра.194 Би те ти је ис пра-
тио пад Ска дра 23. апри ла у Це ти њу, опи су ју ћи ноћ „ра до сти”, про сла вља-
ње по бе де ис пред Кра љев ске па ла те и пот пи си ва ње при мир ја у се лу Зо га ју 
из ме ђу иза сла ни ка Есад-па ше и ге не ра ла Ву ко ти ћа.195 

Ан дреа То ре (An drea Tor re)196 био је ис так нут као са рад ник ли ста и вр хун-
ски по зна ва лац по зи ци је Ју жних Сло ве на у кон тек сту бал кан ских ра то ва. Ње-
гов чла нак у ли сту Ras seg na Con tem po ra nea био је по хва љен од уред ни штва, 
а у истом бро ју о исто риј ском зна ча ју па да Осман ског цар ства пи сао је и но-
ви нар и по ли ти чар Фер ди нан до Нун ци јан те (Fer di nan do Nun zi an te, 1863–
1941).197 То ком Дру гог бал кан ског ра та То ре је ис по ља вао од ређе не ан ти пати-
је пре ма срп ским ци ље ви ма, што је на и шло на осу ду Ал бер та Ал бер ти ни ја, 
Лу и ђи је вог бра та, ко ји је сма трао да су То ре о ве тврд ње „иа ко не ср бо фоб не, 
пре о штре”, са ве ту ју ћи га да по дроб ни је об ја сни ва жност спо ра зу ма Ита-
ли је са Ср би ма, те да се фељ то ни по све ће ни срп ско-ита ли јан ским од но си ма 
мо ра ју пи са ти на осно ву Ћи ви ни ни је вих ре пор та жа и до пи са. Твр дио је да 
Ср би „не тре ба ни кад да за бо ра ве” др жа ње Ита ли је пре ма Ау стри ји 1908, 
ка да ни је до зво ли ла ау стриј ско ши ре ње у Но во па зар ски сан џак.198 То ре је 
пи сао:

193 Исто, 1–2.
194 Олин до Би те ти (Olin do Bi tet ti, 1886–1973) но ви нар, спорт ски рад ник, пред сед ник 

Ита ли јан ског пли вач ког дру штва. O. Bi tet ti, “Il Mon te ne gro continuerà da so lo la lot ta con tro 
Scu ta ri e con tro le Po ten ze”, Cor ri e re del la se ra, 104, 15. apri le 1913, 1.

195 O. Bit te ti, “Le con di zi o ni del la re sa. Il pre si dio li be ro di ri ti rar si con tut to il ma te ri a le”, 
“Not te d’en tu si a smo a Cet tig ne”, Cor ri e re del la se ra, 113, 24. apri le 1913, 1. 

196 Ан дреа То ре (1866–1940), но ви нар, пу бли ци ста и по ли ти чар. Био је уред ник у часо-
пи су Gi or na le d’ Ita lia, са рад ник Mes sa gi e ro, до пи сник Cor ri e re del la Se ra из Ри ма и мно гих 
дру гих ли сто ва. Во дио је оп се жну ко ре спон ден ци ју са мно гим про фе со ри ма ире ден ти сти ма. 
Пот пи сао је, за јед но са Ан том Трум би ћем, спо ра зум 1918. из ме ђу Ита ли је и Ју го сло вен ског 
од бо ра, про мо ви шу ћи иде ју ита ли јан ског од ри ца ња од Дал ма ци је и за го ва ра ју ћи при ја тељ ске 
од но се бу ду ће ју го сло вен ске др жа ве и Ита ли је. На пи сао је пред го вор ита ли јан ском из да њу 
књи ге Едвар да Бе не ша Бо е ми ја про тив Ау строУгар ске (E. Be neš, La Bo e mia con tro l’Au stria-
Ung he ria: la libertà de gli zce coslo vac chi e l’Ita lia, Ro ma: Au so nia, 1917). 

197 “Uno stu dio dell on. Tor re sui ri vol gi men ti bal ca ni ci”, Cor ri e re del la se ra, 353, 20. di cem-
bre 1912, 2. 

198 L. Al ber ti ni, Epi sto la rio. Dal la gu er ra di Li bia al la Gran de Gu er ra..., 193–194.
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Пр ва и нај ве ћа кри ви ца при па да Ср би ји, ко ја је, кроз Па ши ће ве 
ре чи, ла га ла о са др жа ју уго во ра и охра бри ва ла јав но мње ње про тив 
Бу гар ске. Глав на про во ка ци ја до ла зи отуд. Ни сам ве ро вао – је два 
да и сад мо гу по ве ро ва ти – да је Бу гар ска от по че ла са не при ја тељ
стви ма, јер она не ма шта да до би је ра том, а све би из гу би ла. Го
во ри се да је Са вов био тај ко ји је на ре дио не при ја тељ ства и да је 
због то га сме њен. То би окри ви ло Бу га ре у од но су на Ср бе са јед не 
стра не, али би по ка за ло и то да се, ра су ђу ју ћи о бу гар ској вла ди, 
а не Са во ву, ко ји је био де за ву и сан, го во ре ћи да Бу гар ска вла да није 
има ла раз ло га за по кре та ње не при ја тељ ста ва, ни у че му ни сам пре
ва рио. (...) Та ко ђе, сма трам да ће мир на Бал ка ну би ти при вре мен 
уко ли ко Ср би ја овла да Ма ке до ни јом, ко ја је у свом нај ве ћем де лу 
чи сто бу гар ска. Ср би ће оп то че ти са си сте мат ским уни шта ва
њем Бу га ра, ко је ће би ти мно го гну сни је не го тур ска ре пре си ја. (...) 
За до би је ли Ср би ја ве ли ку по бе ду, не ће ли он да Ср бо хр ва ти из Ау стри
је по ди ћи гла ву, Ау стри ја би ти при мо ра на на три ја ли зам и не ће 
ли Ита ли ја ни из Ау стри је опет па ти ти, бу ду ћи да ће вред ност за 
ко ју се Сло ве ни бо ре ума њи ти вред ност и ми шље ње Ита ли ја на 
ко ји су већ у бор би са Сло ве ни ма у Тр сту, и јед ном де лу Ис тре и 
Дал ма ци је? (прев. аут.)199

По ре чи ма исто ри чар ке Ко ла ри ци, То ре је био за бри нут због „раз у зда-
ног срп ског на ци о на ли зма” и убе ђе но сти да би „уве ћа на Ср би ја би ла прет ња 
не са мо за Ау стри ју већ и за Ита ли ју, као што по ка зу ју не за ко ни ти срп ски 
пре сту пи у Ал ба ни ји”.200 Ал бер ти ни је, с дру ге стра не, сма трао да су „инте-
ре си Ср ба у мно гим тач ка ма исто вет ни на шим”, по др жа ва ју ћи Ср би ју и 
ти ме ири ти ра ју ћи вла де у Бе чу и Ри му због „по спе ши ва ња од је ка срп ског 
јав ног мње ња”.201 

IV

Упр кос то ме што је по ду хов ним стру ја њи ма остао бли жи кла сич ној 
ли бе рал ној епо хи по зног XIX ве ка и ње ним кон зер ва тив ним вред но сти ма, 
Ко ри је ре де ла Се ра, као нај чи та ни ји ита ли јан ски днев но-по ли тич ки лист, 
сте као је на из ма ку пр ве де це ни је XX ве ка ре пу та ци ју пред вод ни ка кри ти-
ке и ре ви зи о ни зма ау стро у гар ске спољ не по ли ти ке на Бал ка ну у ита ли јан ској 
штам пи. Узи ма ју ћи у об зир кон ку рент ска гла си ла, у по чет ку у то ме ни је пред-
ња чио, али је од 1912. по чео да сти че огром ну за слу гу у од вра ћа њу ита ли-
јан ске ди пло ма ти је од сле пе по слу шно сти Бе чу. Лист је по ка зи вао на кло ност 
те ри то ри јал ним аспи ра ци ја ма свих чла ни ца Са ве за, на ро чи то Ср би је и Црне 
Го ре, али је за ла га ње за не за ви сну ал бан ску др жа ву и не по зна ва ње ком плек-
сно сти уну тар са ве знич ких од но са, на ро чи то у по гле ду Ма ке до ни је, до ве ло 
до бур них ре а го ва ња из Ср би је. За ин те ре со ва ност за Бу гар ску про из и ла зила 

199 Исто, 192–193. 
200 S. Co la ri zi, Il cor ri e re nell’età li be ra le..., 204 –205.
201 Исто, 204–205.
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је из за бри ну то сти да би осла бље на Бу гар ска, због сво је ге о по ли тич ке по зи-
ци је, учи ни ла ја чим Осман ско цар ство, оште ће но су ко бом у Три по ли та ни ји 
и се вер ној Афри ци. Ре пор та же из Ста ре Ср би је, Ска дра и дру гих ме ста по-
ве ћа ле су општ e за ни ма ње ита ли јан ског ђо ли ти јев ског вр ха и јав ног мње ња 
за сна жни ји уплив ита ли јан ске по ли ти ке на Бал кан ско по лу о стр во. Од свих 
ре пор та жа, Ћи ви ни ни је ве из ла зе из стро гих окви ра жур на ли зма и об у хва-
та ју књи жев ни на ту ра ли зам про жет лир ским еле мен ти ма (са о се ћај ност пре ма 
стра дал ним срп ским вој ни ци ма, ожи вља ва ње мно штва де та ља, од из гле да 
се љач ких уни фор ми и тр го ва, ди вље ње по жр тво ва но сти и хри шћан ској ети-
ци срп ског на ро да). Ман те га ци ни есе ји пр о же ти су на гла ша ва њем по ли тич ких 
и вој них чи ни ла ца у мо дер ној исто ри ји Ср ба и Бу га ра. 
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ПО ЛИ ТИЧ КО ОР ГА НИ ЗО ВА ЊЕ СР БА У  
БО СНИ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НИ ПО  

ЗА ВР ШЕТ КУ ПР ВОГ СВЈЕТ СКОГ РА ТА

СА ЖЕ ТАК: Слом ре пре сив ног ау стро у гар ског ре жи ма и ства ра ње ју го-
сло вен ске др жа ве 1918. го ди не ши ром је отво ри ло вра та сна жном по ли тич ком 
ор га ни зо ва њу у Бо сни и Хер це го ви ни. Као и у прет ход ном исто риј ском раз-
до бљу, по ли тич ко оку пља ње у по кра ји на ма има ло је на ци о нал но-вјер ско оби-
љеж је, иа ко су по је ди не стран ке пре тен до ва ле да стек ну оп ште ју го сло вен ски 
и над на ци о нал ни ка рак тер. Аграр но пи та ње и про блем уну тра шњег уре ђе ња 
но во ство ре не др жа ве би ли су глав не тач ке стра нач ких про гра ма и по ли тич ких 
раз ми мо и ла же ња. За гла со ве срп ских би ра ча бо ри ло се ви ше по ли тич ких стра-
на ка, ме ђу ко ји ма су на из бо ри ма из 1920. го ди не нај ви ше успје ха има ли ради-
ка ли, де мо кра те и те жа ци. 

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: Бо сна и Хер це го ви на, Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и 
Сло ве на ца, Пр ви свјет ски рат, по ли тич ке ор га ни за ци је

Ге о граф ски по ло жај Бо сне и Хер це го ви не, ет нич ка и вјер ска ша ро ли кост 
ста нов ни штва, ни зак ни во пи сме но сти и на сли је ђе ни фе у дал ни од но си, усло-
ви ли су мно ге спе ци фич но сти у про це су укљу чи ва ња по кра ји на у Кра ље ви ну 
СХС. Бо сна и Хер це го ви на је уз ве ли ке људ ске жр тве у пр ву ју го сло вен ску 
др жа ву сту пи ла као про стор опу сто шен вој ним ре кви зи ци ја ма и за мр лом 
при вре дом ко ја је то ком ра та би ла под ре ђе на ау стро у гар ској рат ној ма ши-
не ри ји.1 Вој но-по ли циј ска ре пре си ја ау стро у гар ских вла сти, усмје ре на нај-
при је пре ма Ср би ма, по че ла је да по пу шта у по сљед њој го ди ни ра та, што је 
до ве ло до по сте пе ног об на вља ња по ли тич ког жи во та. 

1 Ну срет Ше хић на во ди по да так да је то ком Пр вог свјет ског ра та у Бо сни и Хер це го ви ни 
жи во те из гу би ло око 360.000 љу ди или 19% од укуп ног пред рат ног бро ја ста нов ни ка. Н. Ше хић, 
„Пре ви ра ња на се лу и у рад нич ком по кре ту у Бо сни и Хер це го ви ни пот крај Пр вог свјет ског 
ра та и у пр вој го ди ни но во ство ре не Кра ље ви не СХС”, При ло зи, XXI, 22, Са ра је во 1986, 134. 
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На род но ви је ће СХС за Бо сну и Хер це го ви ну осно ва но је кра јем ок то бра 
1918. го ди не, а по том се при сту пи ло осни ва њу ло кал них од бо ра На род ног 
ви је ћа. На че лу цје ло куп не ор га ни за ци је на род них ви је ћа на ла зио се Глав ни 
од бор Нaродног ви је ћа за Бо сну и Хер це го ви ну.2 Но ве ор га не вла сти чи ни-
ли су про ју го сло вен ски опре ди је ље ни по ли ти ча ри и углед ни по је дин ци 
(про фе со ри, све ште ни ци, тр гов ци) и у њи ма ни је би ло мје ста за ли ца ко ја 
су сма тра на ослон цем не ка да шњег ау стро у гар ског ре жи ма.3 На род на вла да, 
ко ја је пре у зе ла власт 3. но вем бра 1918. го ди не, а на чи јем че лу се на ла зио 
Ата на си је Шо ла4, дје ло ва ла је у сло же ним окол но сти ма, на про сто ру ко јим 
су ха ра ли на о ру жа ни од мет ни ци и кроз ко ји су се по вла чи ли рас пу ште ни 
ау стро у гар ски вој ни ци5, не ри јет ко иза зи ва ју ћи не ре де и пљач ке.6 Упа ди 
од мет нич ких од ре да из Цр не Го ре, мо ти ви са них пљач ком и по ли тич ким 
ин те ре си ма кра ља Ни ко ле Пе тро ви ћа и ње го вих аги та то ра, угро жа ва ли су 
ис точ ну Хер це го ви ну кроз ци је лу 1919. го ди ну, па су у бор би про тив њих 
би ли ан га жо ва ни ре дов на вој ска и тзв. кр ста ре ће/ле те ће је ди ни це.7 Сто га је 
На род на вла да као свој кључ ни за да так по ста ви ла одр жа ва ње ре да и ми ра, 
па је од окру жних и ко тар ских обла сти за тра жи ла да се од не ком про ми то-
ва них лич но сти ус по ста ве ло кал ни ор га ни вла сти.8 По чет ком но вем бра 
до ни је ти су про пи си ко ји су има ли за циљ да убла же или уки ну ре пре сив не 
мје ре ау стро у гар ске упра ве у ве зи са цен зу ром и но вин ским огра ни че њи ма.9 
Они ма ко ји би се огри је ши ли о ред и мир, жи вот или ту ђе вла сни штво, за-
при је ће но је стро гим ка зна ма.10 Срп ска Вр хов на ко ман да овла сти ла је ге не-
ра ла Бо жи да ра Тер зи ћа за спе ци јал ног иза сла ни ка ко ји је имао за да так да 
спо ра зум но са На род ним ви је ћем ра ди на вој ном уре ђе њу по кра ји на, ус по-
ста вља њу и уре ђе њу пут них и дру гих ко му ни ка ци ја. Тер зић је у Са ра је во 
до пу то вао 15. но вем бра 1918. го ди не.11 

2 N. Še hić, „Na rod no vi je će SHS za Bo snu i Her ce go vi nu i nje go va dje lat nost na kon slo ma 
Au stro u gar ske (no vem bar–de cem bar 1918)”, Pri lo zi, god. XVI II, br. 19, Sa ra je vo 1982, 166. Пред-
став ни ци Со ци јал де мо крат ске стран ке БиХ од би ли су уче шће у ра ду но вих на род них вла-
сти. Glas na ro da, 30. ok to bar 1918, br. 85; 4. no vem bar 1918, br. 86. 

3 На род но ви је ће СХС за Бо сну и Хер це го ви ну по зва ло је 2. но вем бра на род да у трену-
ци ма ства ра ња ју го сло вен ске др жа ве бу де ми ло стив и ве ли ко ду шан, „опро сти и за бо ра ви 
све не во ље и увре де”, те ни ко ме не до зво ли „да нам злат ну сло бо ду осра мо ти и ока ља”. D. 
Jan ko vić, B. Kri zman, Gra đa o stva ra nju ju go slo ven ske dr ža ve (1. I–20. XII 1918), Be o grad 1964, 
456–457.

4 С. Илић, Ата на си је Шо ла. При лог про у ча ва њу кул тур не и по ли тич ке исто ри је Ср ба 
у Бо сни и Хер це го ви ни, Но ви Сад 2011, 117–127.

5 Ар хив Бо сне и Хер це го ви не, Са ра је во (=АБиХ), На род на вла да БиХ, през. бр. 13.893/1918.
6 АБиХ, На род на вла да БиХ, през. бр. 13.573/1918, през. бр. 13.521/1918.
7 АБиХ, Зе маљ ска вла да БиХ, през. бр. 294/1920; М. Га ко вић, „Аграр ни не ми ри у Бо-

сни и Хер це го ви ни по сли је Пр вог свјет ског ра та”, Гла сник ар хи ва и дру штва ар хив ских рад
ни ка Бо сне и Хер це го ви не, год. VI, књ. VI, Са ра је во 1966, 175–176; Т. Ду ти на, Д. Ма сти ло вић, 
Хер це го ви на кроз ви је ко ве (при ло зи за исто ри ју Хер це го ви не), Би ле ћа 2012, 458–465; K. 
Iso vić, „Pri li ke u rad nič kom po kre tu Bo sne i Her ce go vi ne 1919. i 1920. go di ne (Gra đa)”, Gla snik 
ar hi va i druš tva ar hiv skih rad ni ka Bo sne i Her ce go vi ne, knj. VI II–IX , Sa ra je vo 1968/69, 319–320. 

8 АБиХ, На род на вла да БиХ, през. бр. 13.381/1918.
9 АБиХ, На род на вла да БиХ, през. бр. 13.412/1918; през. бр. 13.549/1918.
10 АБиХ, На род на вла да БиХ, през. бр. 13.516/1918.
11 Ве ли ки рат Ср би је, књ. 31, Бе о град 1939, 84; N. Še hić, Bo sna i Her ce go vi na 1918–1925, 

pri vred ni i po li tič ki raz voj, Sa ra je vo 1991, 24.
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Глав ни од бор На род ног ви је ћа Бо сне и Хер це го ви не по чео је то ком но-
вем бра 1918. го ди не са ства ра њем На род не гар де, ко ја је тре ба ла по мо ћи у 
одр жа ва њу ре да и ми ра, те раз о ру жа ва њу оста та ка ау стро у гар ске вој ске.12 
Ипак, гар да ни је у пот пу но сти ис пу ни ла оче ки ва ња но вих вла сти јер су се 
у по је ди ним сре ди на ма гар ди сти по ве за ли са ло кал ним бан да ма или су по-
ло жај ко ри сти ли за пљач ку.13 С об зи ром на авер зи ју гра ђа на пре ма мо би ли-
за ци ји и дје ли мич ни не у спјех На род не гар де да за шти ти ста нов ни штво, вла-
да је по сло ве одр жа ва ња ре да и ми ра по вје ри ла срп ској вој сци.14 Је ди ни це 
срп ске вој ске ушле су у Бо сну и Хер це го ви ну по чет ком но вем бра 1918. го ди не. 
Ди је ло ви Ти моч ке ди ви зи је су 3. но вем бра осло бо ди ли Вар ди ште и До брун.15 
На ред ног да на срп ска вој ска ушла је у Ви ше град. Сли ке на род ног ус хи ће ња 
због до ла ска срп ске вој ске сти за ле су то ком но вем бра из свих сре ди на ши ром 
по кра ји на, без об зи ра на ет нич ки и вјер ски са став ста нов ни штва, а нај све ча-
ни је би ло је у Са ра је ву (осло бо ђе ном 6. но вем бра)16 и Ба њој Лу ци (осло бође-
ној 21. но вем бра).17 Окли је ва ње На род не вла де у Са ра је ву да про гла си ди рект-
но сје ди ње ње по кра ји на са Ср би јом иза зва ло је сна жну ре ак ци ју, на ро чи то 
у Бо сан ској Кра ји ни, у ко јој је би ла ве о ма жи ва срп ска уста нич ко-осло боди-
лач ка тра ди ци ја, па је низ мје сних од бо ра На род ног ви је ћа кра јем но вем бра 
1918. го ди не про гла сио сје ди ње ње са Ср би јом.18 Нај о длуч ни је по пи та њу ује-
ди ње ња би ле су вла сти у Ба њој Лу ци ко је су по ка зи ва ле ви со ку ау то но ми ју 
у од но су на Са ра је во19, због че га се раз ма тра ла чак и упо тре ба вој не си ле 
ка ко би се ус по ста вио ау то ри тет вла де у Са ра је ву.20 Од лу ку о при са је ди ње-
њу до ни је ле су и не ке ве ћин ски хр ват ско-му сли ман ске сре ди не.21 

Су прот но сти из ме ђу фе у да ла ца и кме то ва до се гле су вр ху нац кра јем 
ра та. Ври је ме пре вра та ка рак те ри сао је прав ни ва ку ум ко ји су се ља ци кори-

12 N. Še hić, „Na rod no vi je će SHS za Bo snu i Her ce go vi nu i nje go va dje lat nost na kon slo ma 
Au stro u gar ske (no vem bar–de cem bar 1918)”, 172–173.

13 АБиХ, На род на вла да БиХ, през. бр. 13.801/1918; през. бр. 29/1919; Glas slo bo de, 7. 
de cem bar 1918, br. 96.

14 АБиХ, На род на вла да БиХ, през. бр. 13.593/1918.
15 Опи су ју ћи рас по ло же ње на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни ко ман дант Са ра јев ског од-

ре да из ви је стио је ко ман ду да ве ћи на на ро да же ли сје ди ње ње са Ср би јом и Цр ном Го ром 
под ди на сти јом Ка ра ђор ђе вић, док се из За гре ба во ди ла про па ган да „за обра зо ва ње Ју го-
сло вен ске ре пу бли ке без Ср би је и Цр не Го ре”. Ве ли ки рат Ср би је, књ. 31, Бе о град 1939, 134.

16 Ве чер ње но во сти, 13. но вем бар 1918, бр. 20; Исто, 12. но вем бар 1918, бр. 19; Na rod no 
je din stvo, 13. no vem bar 1918, br. 11; Глас на ро да, 6. но вем бар 1919, бр. 110. 

17 Ар хив Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња Лу ка (=АРС), Ме мо ар ска гра ђа, 209-010-001; Вр ба
ске но ви не, 24. но вем бар 1936, бр. 1.146; Б. Ми ло ше вић, Ба ња лу ка у бор би за осло бо ђе ње и 
ује ди ње ње: по во дом јед ног ви је ка од за вр шет ка Пр вог свјет ског ра та, Ба ња лу ка 2018, 48–63.

18 N. Še hić, „Na rod no vi je će SHS za Bo snu i Her ce go vi nu i nje go va dje lat nost na kon slo ma 
Au stro u gar ske (no vem bar-de cem bar 1918)”, 182. Ди рект но сје ди ње ње са Ср би јом 27. но вем бра 
1918. го ди не про гла си ла су на род на ви је ћа у Ба њој Лу ци, Би ха ћу, Бо сан ској Ду би ци, Бо сан-
ској Кру пи, Бо сан ском Но вом, Сан ском Мо сту, При је до ру, Звор ни ку, Пр ња во ру, Те шњу и 
Кла шни ца ма, а дан ка сни је у Би је љи ни, Ку лен Ва ку фу, Кљу чу, Гра ча ни ци, Гац ку, Јај цу, Ма-
гла ју, Те сли ћу, Бо сан ском Шам цу, Ви ше гра ду, Гла мо чу, Бо сан ском Пе тров цу и Бо сан ској 
Ко стај ни ци. АБиХ, На род на вла да БиХ, през. бр. 14.442/1918. 

19 Б. Ми ло ше вић, Ба ња лу ка у бор би за осло бо ђе ње и ује ди ње ње, 63–68; Vr ba ske no vi ne, 
28. no vem bar 1933, br. 269.

20 АБиХ, Зе маљ ска вла да БиХ, през. бр. 14.233/1919. 
21 Хр ват ски др жав ни ар хив, За греб (=ХДА), Сре ди шња кан це ла ри ја НВ СХС у За гре-

бу, Те ле фон ске оба ви је сти, 124-4-2-37; Исто, 124-4-2-31.
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сти ли, ка ко би не че ка ју ћи до но ше ње прав них про пи са, ри је ши ли аграр но 
пи та ње, при че му су се на уда ру по себ но на шли му сли ман ски фе у дал ци.22 
С об зи ром на то да су у укуп ном бро ју фе у да ла ца у Бо сни и Хер це го ви ни 
до ми ни ра ли му сли ма ни, док су кме то ви у из ра зи тој ве ћи ни би ли хри шћа ни, 
под пи та њем вла сни штва над зе мљом пре кла па ли су се со ци јал ни и на ци-
о нал ни мо ти ви.23 На сли је ђе не на ци о нал не и вјер ске су прот но сти из ра ни јег 
раз до бља, ве ле и здај нич ки суд ски про це си, рат на стра да ња и зло чи ни над 
срп ским ста нов ни штвом, те чи ње ни ца да су му сли ма ни и Хр ва ти у ра ту пред-
ста вља ли сна жан осло нац ау стро у гар ске упра ве, до дат но су усло жња ва ли 
по сли је рат не при ли ке у по кра ји на ма.24 Срп ско ста нов ни штво, са по себ ном 
емо ци јом због осло бо ђе ња и ује ди ње ња, по вре ме но је пре ма слу жбе ним 
из вје шта ји ма по сту па ло на на чин ко ји је ври је ђао му сли ма не и ка то ли ке.25 
Окру жни на чел ник из Трав ни ка упо зо рио је 21. ја ну а ра 1919. го ди не да не-
реди, иза зи ва ња и пљач ка ња „тру ју наш но ви др жав ни жи вот, и сме та ју га, 

22 Б. Ми ло ше вић, Бо сна и Хер це го ви на у ври је ме на стан ка Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца 1918–1919. го ди не, Ан дрић град–Ви ше град 2020, 119–153.

23 M. Га ко вић, Са вез зе мљо рад ни ка 1919–1941, Ба ња Лу ка 2008, 32–33.
24 У на мје ри да се по диг не мо рал гра ђа на и њи хо во па три от ско рас по ло же ње у ау стро-

у гар ској штам пи че сто су об ја вљи ва ни тек сто ви ко ји су илу стро ва ли спрем ност Хр ва та и 
бо сан ско хер це го вач ких му сли ма на да сту пе у рат про тив Ср би је. Је дан од му сли ман ских 
по ли тич ких пр ва ка из Бо сне и Хер це го ви не Ше риф Ар на у то вић по ру чио је ге не ра лу Оска-
ру По ћо ре ку ка ко су му сли ма ни спрем ни жр тво ва ти жи во те и имо ви ну за спас Mонархије. 
Б. Ми ло ше вић, „Ау стро у гар ска рат на про па ган да у хр ват ској и бо сан ско хер це го вач кој 
штам пи 1914–1915. го ди не”, Збор ник Ма ти це Срп ске за исто ри ју, бр. 91, Но ви Сад 2016, 
57–72; Ре ис-ул -уле ма Meхмед Џе ма лу дин Ча у ше вић по звао је уо чи ау стро у гар ске об ја ве 
ра та Ср би ји му сли ма не да не жа ле ни ка кву жр тву, ма те ри јал ну или мо рал ну, у ко рист ца ра 
и Mонархије. А. Ja hić, „Iz bo san sko her ce go vač ke po li ti ke za vri je me Pr vog svjet skog ra ta. Nesta-
nak Uje di nje ne mu sli man ske or ga ni za ci je i us pon ne znat nih i neo zbilj nih ele me na ta”, Druš tve ne 
i hu ma ni stič ke su di je, 2, Tu zla 2017, 212; A. Ja hić, „Krug na de i raz o ča re nja: bo san sko mu sli man sko 
vjer sko vođ stvo i Ve li ki rat (1914–1918)”, Vrh bo snen sia, XIX, 2, Sa ra je vo 2015, 308. Ка то лич ка 
цр ква да ла је без ре зер вну по др шку ау стро у гар ској агре си ји на Ср би ју 1914. го ди не. Би скуп 
Иван Ша рић на пи сао је пје сму по све ће ну пре сто ло на сљед ни ку Фран цу Фер ди нан ду у ко јој 
је по звао Бо га да су ди Ср би ма, на зи ва ју ћи их „зви је ри ма” и „гу ја ма”. V. No vak, Mag num 
cri men, po la vi je ka kle ri ka li zma u Hr vat skoj, Be o grad 1986 (re print), 32; Из би ја ње Прог свјет ског 
ра та схва ће но је у хр ват ским де сни чар ским и кле ри кал ним кру го ви ма као ду го при жељ ки-
ва на при ли ка да се јед ном за у ви јек осло бо де Ср ба. В. Ђ. Кре стић, Ге но ци дом до Ве ли ке 
Хр ват ске, Бе о град 2019, 131–133; Цје ло ку пан тон ан ти срп ској хи сте ри ји да ва ле су фран ко-
вач ке и пра ва шке по ли тич ке во ђе, по је ди ни ка то лич ки пре ла ти и њи ма бли ска штам па. Лист 
Хр ват ски днев ник из Са ра је ва био је но си лац нај при ми тив ни јег рат ног ху шка ња и ан ти срп ске 
про па ган де. За Ср бе су у овом ли сту би ли уо би ча је ни на зи ви: „срп ски пси”, „раз бој ни ци”, 
„бан ди ти”, „људ ски олош”, „бом ба ши”, „кр во ло ци”, „крв ни ци” и „ху ље”. В. Ман дић, Бо сна 
у лан ци ма, Бе о град 2014, 88; На об ја ву мо би ли за ци је му сли ма ни и ка то ли ци ода зва ли су се 
у ве ћи ни бо сан ско хер це го вач ких ко та ра „ра до сно и са па три от ским ен ту зи ја змом”. Ђ. Ми-
кић, „По ли ти ка му сли ма на Бо сне и Хер це го ви не у Пр вом свјет ском ра ту (1914–1918)”, Ислам, 
Бал кан и ве ли ке си ле (XIV–XX век), Бе о град 1997, 411; Moлитве за по бје ду Цен трал них си ла 
уче не су по бо сан ско хер це го вач ким џа ми ја ма то ком ра та, а на кон што је сул тан но вем бра 
1914. го ди не про гла сио џи хад, из по кра ји на су сти за ле ви је сти о оду ше вље њу ме ђу му сли-
ма ни ма ко је је овај про глас иза звао. Sa ra jev ski list, 17. no vem bar 1914, br. 281; По др шка бо сан-
ско хер це го вач ких му сли ма на ства ра њу ју го сло вен ске др жа ве кра јем 1918. го ди не би ла је, 
пре ма ми шље њу Ђор ђа Ми ки ћа, плод по ли тич ког опор ту ни зма, као што су 1914. го ди не 
ср ча но по др жа ли ау стро у гар ске рат не на по ре про тив Ср би је. Ђ. Ми кић, „По ли ти ка му сли-
ма на Бо сне и Хер це го ви не у Пр вом свјет ском ра ту (1914–1918)”, 424. 

25 АБиХ, Зе маљ ска вла да БиХ, през. бр. 3.647/1919; през. бр. 3.066/1919; през. бр. 1.645/1919.
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те за ва ђа ју јед но крв ну бра ћу и пот ко па ва ју те ме ље на ше др жа ве СХС”, жа-
ле ћи се при то ме на па сив ност ло кал них вла сти да се овим по ја ва ма ста не 
у крај.26 Ми ни стар ство уну тра шњих де ла Кра ље ви не СХС стра хо ва ло је да 
би та кав раз вој при ли ка мо гао рђа во дје ло ва ти на уну тра шње од но се у зе мљи, 
па је за тра жи ло да се од мах пре ду зму нај стро же мје ре да се му сли ман ско 
ста нов ни штво за шти ти од пљач ке.27 Због на па да на му сли ма не, Зе маљ ска 
вла да је ма ја 1919. го ди не из ра зи ла жа ље ње Уле ма-меџ ли су у Са ра је ву.28 На 
сми ри ва ње си ту а ци је по ку ша ли су ути ца ти и вр хо ви Срп ске пра во слав не 
цр кве. Вла ди ка Пе тар Зи мо њић ука зао је апри ла 1919. го ди не на по тре бу да 
се срп ски на род при во ли на „брат ску љу бав спрам на ше јед но крв не и исто-
пле ме не ино вјер не бра ће у зе мљи: му сли ма на и ка то ли ка”.29 

Прем да је ме ђу бо сан ско хер це го вач ким му сли ма ни ма би ло при бли жно 
тек де сет од сто фе у да ла ца, на ја вље на аграр на ре фор ма у јав но сти мак си мал-
но је по ли ти зо ва на и ту ма че на као на пад на све му сли ма не и њи хо ву ег зи-
стен ци ју, чи ме је му сли ман ски бе го ват на сто јао за шти ти ти свој до та да шњи 
при ви ле го ва ни дру штве ни по ло жај.30 Се ља штво је од ства ра ња ју го сло вен-
ске др жа ве, уз на ци о нал ну, оче ки ва ло и со ци јал ну сло бо ду. Вје ро ва ло се да 
ће рје ша ва ње аграр ног пи та ња по бољ ша ти ма те ри јал но ста ње те жа ка и у 
ње му про бу ди ти во љу за ин тен зив ним ра дом.31 Из вје шта ји сре ских на чел-
ни ка из по сли је рат ног вре ме на би ље же мно штво слу ча је ва да су те жа ци 
ши ром Бо сан ске Кра ји не са мо и ни ци ја тив но по че ли об ра ђи ва ти ту ђу зе мљу, 
ми сле ћи да ће им вла сти то на кнад но при зна ти.32 Се ља штво је по ли тич ки 
при ста ја ло уз оне по ли тич ке гру пе ко је су му обе ћа ва ле рје ша ва ње аграр ног 
пи та ња.33

Од но во по ста вље них јав них слу жбе ни ка за хтје ва ла се бес по го вор на 
ода ност но вим вла сти ма и спре ча ва ње би ло ка кве аги та ци је у ко рист ре пу-
бли ке или фе де рал ног уре ђе ња но ве др жа ве.34 Из слу жбе су по сте пе но укла-
ња ни чи нов ни ци ко ји су се ком про ми то ва ли у ра ни јем пе ри о ду или су оци-
је ње ни као по ли тич ки не по у зда ни.35 Оста так чи нов нич ког апа ра та био је 
озбиљ но на гри зен ко руп ци јом.36 По је дин це ко ји су на род тро ва ли „се па рати-
стич ким аги та ци ја ма”, за во ди ли га и раз је ди ња ва ли, но ве вла сти тре ти ра ле 
су као „остат ке не са вје сне и не на род не ау стро-угар ске упра ве, као ту ђин ске 

26 АБиХ, На род на вла да БиХ, през. бр. 588/1919.
27 АБиХ, На чел ство окру га Са ра је во, през. бр. 177/1919.
28 АБиХ, Зе маљ ска вла да БиХ, през. бр. 4.125/1919.
29 Јед на кост, 15. април 1919, бр. 67.
30 Лист Глас сло бо де оп ту жи вао је му сли ман ски бе го ват да је пред ста вља ју ћи аграр но 

пи та ње као оп ште му сли ман ско вјер ско пи та ње, ис ко ри шта вао вје ру за рад кла сних ин те ре-
са, тје ра ју ћи му сли ма не до гра ни ца вјер ског фа на ти зма, а сва ко га ко се за ла гао за аграр ну 
ре фор му огла ша вао је не при ја те љем свих му сли ма на. Glas slo bo de, 8. оktobar 1919, br. 172.

31 АРС, Окру жна област Ба ња Лу ка 1918–1922, АЈ бр. 10. Из вје штај сре ског на чел ства 
При је дор, 2. мај 1920.

32 АРС, Окру жна област Ба ња Лу ка 1918–1922, АЈ бр. 10. Из вје штај ко тар ске ис по ста ве 
До бој, не да ти ран.

33 АРС, Окру жна област Ба ња Лу ка 1918–1922, АЈ бр. 10. Из вје штај сре ске ис по ста ве 
Бос. Ко стај ни ца, 25. мај 1920.

34 АБиХ, На род на вла да БиХ, през. бр. 377/1919.
35 Е. Ome ro vić, Po li tič ko na si lje u Bo sni i Her ce go vi ni 1918–1921, Sa ra je vo 2015, 72.
36 АБиХ, Зе маљ ска вла да БиХ, през. бр. 9.323/1920.
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аген те, штет не за јав ни мир и по ре дак, за на род не ин те ре се и др жав ну иде ју 
Кра љев ства Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца”.37 У из вје шта ју с по чет ка 1919. го-
ди не, у ко јем се ко мен та ри шу те шке со ци јал не при ли ке, на во ди се ка ко „не 
фа ли мно го, па да овај на ку пље ни јед и ово ве ли ко огор че ње пре ђе гра ни це 
до пу ште ног”.38 По ли тич ко рас по ло же ње ста нов ни штва у про ље ће 1919. го-
ди не ни је пру жа ло мно го раз ло га за оп ти ми зам, јер је вла да оци је ни ла ка ко 
„не на пре ду је про цес спо ра зу ми је ва ња ме ђу по је ди ним вје ро и спо вје сти ма”. 
Koд ка то ли ка и му сли ма на опа жа ло се не за до вољ ство и по ти ште ност, јер 
се је ди но срп ски дио ста нов ни штва јав но пред ста вљао као др жа ви одан 
еле мент.39 

На ред ба о уво ђе њу пре вен тив не цен зу ре штам пе у Бо сни и Хер це го ви-
ни сту пи ла је на сна гу 24. ја ну а ра 1919. го ди не.40 У ка сни јим по ја шње њи ма 
на ред бе за бра ње но је пи са ње о слу ча је ви ма на си ља по сли је пре вра та, ка ко 
се не би уз не ми ра ва ла јав ност и на ру ша ва ли ме ђу ет нич ки од но си.41 Прем да 
је пре вен тив на вој на цен зу ра уки ну та 5. ма ја 1920. го ди не42, Зе маљ ска вла-
да би ла је ду жна ре дов но ин фор ми са ти Ми ни стар ство уну тра шњих де ла о 
из вје шта ва њу бо сан ско хер це го вач ке штам пе.43 Но ве вла сти по себ но су за-
бри ња ва ли по врат ни ци из ру ског за ро бље ни штва, као по тен ци јал ни пре но-
си о ци бољ ше вич ких иде ја.44 Сто га је од 1919. до 1922. го ди не на те ри то ри ји 
Кра ље ви не СХС, па та ко и Бо сне и Хер це го ви не, осно ван чи тав низ тзв. 
ло го ра за изо ла ци ју.45 Ло го ри ма је до но вем бра 1919. го ди не упра вља ла вој-
ска, а по том их је у сво ју над ле жност пре у зе ла по ли ци ја.46 Oрганизовањем 
пр ве За јед нич ке вла де (20. де цем бра 1918. го ди не) у знат ној мје ри огра ни че-
не су ком пе тен ци је На род не вла де СХС за Бо сну и Хер це го ви ну и пре ста ла 
је уло га На род ног ви је ћа.47 По кра јин ске вла де по ста ле су ад ми ни стра тив ни 
ор га ни вла де у Бе о гра ду.48

По ли тич ко оку пља ње уну тар но во ство ре не др жа ве но си ло је на ци о нал-
но-вјер ско оби љеж је, иа ко је би ло по ку ша ја да се по ли тич ко ор га ни зо ва ње 
из вр ши на јед ној ши рој ју го сло вен ској осно ви.49 Прем да је у Кра ље ви ни 
СХС би ло стра на ка ко је су би ле ак тив не на ци је лом др жав ном про сто ру, 
ве ћи на је за др жа ла ре ги о нал но зна че ње, дје лу ју ћи на ужем, на ци о нал но 

37 Вла да је сре ди ном ја ну а ра 1919. го ди не са оп шти ла ка ко у зе мљи по сто је еле мен ти 
ко ји ра де про тив је дин ства но во ство ре не др жа ве. Са жа ље њем је кон ста то ва но да се је дан 
дио ор га на вла сти пре ма та квим по ја ва ма од но сио па сив но. АБиХ, На род на вла да БиХ, през. 
бр. 377/1919.

38 АБиХ, Зе маљ ска вла да БиХ, през. бр. 243/1919.
39 АБиХ, Зе маљ ска вла да БиХ, през. бр. 4.704/1919. 
40 АБиХ, На род на вла да БиХ, през. бр. 150/1919.
41 АБиХ, На род на вла да БиХ, през. бр. 2.182/1919.
42 АБиХ, Зе маљ ска вла да БиХ, през. бр. 3.852/1920.
43 АБиХ, Зе маљ ска вла да БиХ, през. бр. 6.988/1919.
44 АБиХ, На род на вла да БиХ, през. бр. 14.329/1918.
45 Е. Ome ro vić, Po li tič ko na si lje u Bo sni i Her ce go vi ni, 97–102.
46 G. Mi lo ra do vić, „Lo go ri za izo la ci ju po li tič kih pro tiv ni ka na tlu Ju go sla vi je 1918–2000”, 

Isto ri ja 20. ve ka, br. 2, Be o grad 2000, 118–119.
47 АБиХ, На род на вла да БиХ, през. бр. 14.417/1918.
48 N. Še hić, Bo sna i Her ce go vi na, 42.
49 N. Še hić, „Po če ci for mi ra nja gra đan skih po li tič kih stra na ka u Bo sni i Her ce go vi ni na kon 

stva ra nja Kra lje vi ne SHS (1918–1919)”, Pri lo zi, 21, Sa ra je vo 1985, 143. 
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за о кру же ном про сто ру.50 На ци о нал но-вјер ска по дво је ност, не ста бил не дру-
штве не при ли ке и не ри је ше но аграр но пи та ње, усло ви ли су по ја ву ве ли ког 
бро ја по ли тич ких стра на ка и ли сто ва по пре вра ту.51 Го то во ни јед на пред-
рат на по ли тич ка стран ка из Бо сне и Хер це го ви не ни је по сли је 1918. го ди не 
об но ви ла рад.52 По је ди ни пред рат ни по ли ти ча ри на ста ви ли су са дје ло ва њем 
у окви ри ма но вих стран ка или су се по сто је ће стран ке уто пи ле у по ли тич ке 
по кре те са цен тром ван Бо сне и Хер це го ви не. По ли тич ко ди фе рен ци ра ње 
од ви ја ло се нај при је по на ци о нал ном и аграр ном пи та њу, те уну тра шњем 
уре ђе њу др жа ве и по ло жа ју Бо сне и Хер це го ви не у ње ним гра ни ца ма.53 Ве-
ћи на срп ских по ли тич ких стра на ка у Бо сни и Хер це го ви ни би ла је чвр сто 
ве за на за њи хо ве цен тра ле у Бе о гра ду.54 Ври је ме пре вра та и по сли је рат ног 
по ли тич ког ор га ни зо ва ња ка рак те ри сао је и фе но мен не здра вог и при ми тив-
ног па три о ти зма „иза ко јег су се са кри ва ли опор ту ни сти не ча сних на мје ра”.55 
Тзв. по ли тич ки ка ме ле о ни ју го сло вен ством су при кри ва ли вла сти ту пр ља ву 
по ли тич ку про шлост”.56

У по сљед њим рат ним го ди на ма ме ђу ју го сло вен ским по ли ти ча ри ма у 
еми гра ци ји раз вио се по крет за осни ва ње је дин стве не ју го сло вен ске по ли-
тич ке ор га ни за ци је.57 У Па ри зу је у ври је ме сло ма Ау стро у гар ске осно ва на 
Ју го сло вен ска де мо крат ска ли га чи ји је пред сјед ник био др Јо ван Цви јић. 
Ме ђу осни ва чи ма Ли ге на ла зи ло се не ко ли ко Ср ба из Бо сне и Хер це го ви не 
ко ји су ра ни је би ли ан га жо ва ни у Ју го сло вен ском од бо ру. Ор га ни за ци ја Ли ге 
у по кра ји на ма би ла је пре пу ште на Ду ша ну Ва си ље ви ћу.58 У При вре ме ним 
пра ви ли ма Ју го сло вен ске де мо крат ске ли ге на во ди се да је циљ ор га ни за ци-
је „да ра ди на пот пу ном ста па њу Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у кул тур но-на-
ци о нал ну це ли ну, да њи хо вом за јед нич ком сна гом раз ви ја ју го сло вен ску 

50 H. Mat ko vić, Po vi jest Ju go sla vi je, Za greb 1998, 102. 
51 T. Kra lja čić, „Na rod na ra di kal na stran ka u Bo sni i Her ce go vi ni na iz bo ri ma za usta vo-

tvor nu skupšti nu”, Pri lo zi, god. V, br. 5, Sa ra je vo 1969, 198. Прем да је број кон зу ме на та штам пе 
у Бо сни и Хер це го ви ни био скро ман, стра нач ка штам па пред ста вља ла је ва жно оруж је у 
при до би ја њу гла са ча и об ра чу ну са по ли тич ким не ис то ми шље ни ци ма; E. Ome ro vić, „Na ša 
iz bor na bor ba, me đu stra nač ki su ko bi u Bo sni i Her ce go vi ni uo či iz bo ra za Usta vo tvor nu skupšti nu 
1920. go di ne”, Hi sto rij ska tra ga nja, 11, Sa ra je vo 2013, 171–212.

52 Је ди на пред рат на стран ка ко ја је по ује ди ње њу на ста ви ла са ра дом би ла је Со ци јал-
де мо крат ска стран ка БиХ, ко ја је ути цај превасходнo обез бје ђи ва ла ме ђу ма ло број ним рад-
ни ци ма. Enes S. Ome ro vić, Po li tič ko na si lje u Bo sni i Her ce go vi ni, 44.

53 Пре ма ау стро у гар ском по пи су ста нов ни штва из 1910. го ди не, 88% ста нов ни ка по кра-
ји на ба ви ло се по љо при вре дом. Од укуп ног бро ја кме то ва, пра во слав них (Ср ба) би ло је 73.92%. 
Re zul ta ti po pi sa ži telj stva u Bo sni i Her ce go vi ni od 10. ok to bra 1910, Sa ra je vo 1912, 58–60; О зна-
ча ју аграр ног пи та ња у по ли тич кој про па ган ди по сли је 1918. го ди не свје до че на зи ви мно гих 
но во о сно ва них стра на ка: Са вез те жа ка, Му сли ман ска те жач ка стран ка, Хр ват ска те
жач ка стран ка, Хр ват ска аграр на стран ка, Хр ват ска пуч ка стран ка. N. Še hić, „Iz bo ri za 
Usta vo tvor nu skupšti nu na pod ruč ju Bo sne i Her ce go vi ne (28. no vem bar 1920)”, Pri lo zi, XXIV, 
25/26, Sa ra je vo 1990, 208. 

54 Д. Ма сти ло вић, Срп ска ели та из Бо сне и Хер це го ви не у по ли тич ком жи во ту Кра
ље ви не СХС/Ју го сла ви ја (1918–1941), Бе о град 2013 (нео бја вље на док тор ска ди сер та ци ја), 249.

55 Раз ви так, 1936, год. III, бр. 8–9, 251–270. 
56 Ju go sla ven ski list, 27. pro si nac 1918, br. 30.
57 B. Gli go ri je vić, De mo krat ska stran ka i po li tič ki od no si u Kra lje vi ni Sr ba, Hr va ta i Slove

na ca, Be o grad 1970, 32–33.
58 Д. Ма сти ло вић, Срп ска ели та из Бо сне и Хер це го ви не, 197–200.
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кул ту ру, и да жи вот но ве др жа ве ста ви на чи сто де мо крат ску осно ву”.59 „Наш 
са да шњи за да так је пр вен стве но ве за ти пот пу но на шу на ци о нал ну ствар са 
за пад но-европ ском и аме ри кан ском де мо кра ти јом, и про у ча ва ти и ди ску то-
ва ти ме ђу соб но но ве иде је и њи хо ву при ме ну”, на во ди Ни ко ла Сто ја но вић 
у пр вом бро ју Ју го сло вен ске де мо крат ске ли ге. Сто ја но вић до да је: „Са по бе дом 
Са ве зни ка за вла да ће у Евро пи и у ве ћем де лу све та иде је за пад не де мо крати-
је о пра ву и сло бо ди. По што је при ме на тих иде ја у на шој бу ду ћој др жа ви и 
дру штву услов на шег пре о бра жа ја и на прет ка, тре ба на сто ја ти да се ју го сло-
вен ска еми гра ци ја вра ти у до мо ви ну са сре ђе ним по гле ди ма, јер ће се од ње 
оче ки ва ти и оба ве ште ност и здра ва ор јен та ци ја”.60 Ли га је на гла ша ва ла да ће 
на ро чи ту па жњу по кло ни ти рад ни ци ма и се ља ци ма јер „дру штве на прав да 
зах те ва да бри га о ма ли ма и сла би ма бу де бри га оп шта”, и да ће ра ди ти на 
рје ша ва њу аграр ног пи та ња, „не са мо у сми слу укла ња ња по след њих оста-
та ка фе у дал ног ста ња, но и јед не оп ште ра ци о нал не при вред не по ли ти ке, 
ко ја ће исто та ко от кла ња ти узро ке оси ро ма ши ва ња и обес ку ћа ва ња ма лих 
се о ских по сед ни ка”.61 По пи та њу др жав ног уре ђе ња Ли га се за ла га ла за сред-
ње рје ше ње из ме ђу цен тра ли зма и фе де ра ли зма.62 Бо жи дар Мар ко вић на во-
ди ка ко је др жав но је дин ство за хтје ва ло да се у јед ном пар ла мен ту и јед ној 
вла ди кон цен три шу сви по сло ви ко ји пред ста вља ју др жав не те ме ље, док 
по сло ве ко ји пред ста вља ју ин те ре се по је ди них ди је ло ва др жа ве тре ба пре-
пу сти ти њи ма „оста вља ју ћи им ти ме мо гућ ност да се са мо стал но раз ви ја ју 
пре ма сво јим по тре ба ма”.63 Пр во бит ни про грам Ли ге пред ста вљао је по ку шај 
да се кроз јед ну по ли тич ку ор га ни за ци ју из ми ре прин ци пи на ци о нал но-уни-
тар не др жа ве са уну тра шњим фе де ра тив ним др жав ним уре ђе њем.64 

По ли тич ка плат фор ма Ра ди кал но-де мо крат ских на пред ња ка (РА ДЕ НА) 
по чи ва ла је на схва та њу о је дин ству Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. „Јед на је дин-
стве на др жа ва, јед на отаџ би на, јед но дру штво, је дан дру штве ни мо рал и једно 
осје ћа ње др жав не сви је сти”, би ла је де ви за ове по ли тич ке гру пе.65 По пи та њу 
др жав ног устрој ства гру па РА ДЕ НА за ла га ла се за је дин стве ну др жа ву без 
по кра јин ских вла да и са бо ра, са ди на сти јом Ка ра ђор ђе вић на че лу. За хтјева-
но је по што ва ње лич не и дру штве не сло бо де гра ђа на, одва ја ње за ко но дав не, 
из вр шне и суд ске вла сти, те оп ште, јед на ко и тај но пра во гла са му шкар ци ма 
и же на ма ста ри јим од 21 го ди не. Све вје ро и спо ви је сти тре ба да бу ду рав но-
прав не и одво је не од др жа ве. РА ДЕ НА се за ла га ла за је дин ствен про свјет ни 
план у ју го сло вен ској др жа ви”.66 

59 Ју го сло вен ска де мо крат ска ли га, св. 1, 1919, I.
60 Исто, св. 1, стр. V. Сто ја но вић је сма трао да су глав ни не при ја те љи ју го сло вен ске 

др жа ве ме ђу ет нич ки, ме ђу на ци о нал ни и ме ђу вјер ски су ко би. Вје ро вао је да је на род но је дин-
ство би ло пи та ње вре ме на ко је ће ис пра ви ти раз ли ке ме ђу Ју жним Сло ве ни ма. Б. На до ве за, 
„По ли тич ка ми сао Ни ко ле Сто ја но ви ћа о ор га ни за ци ји пр ве ју го сло вен ске др жа ве”, По ли
тич ка ре ви ја, бр. 1, Бе о град 2015, 103–120. 

61 Ју го сло вен ска де мо крат ска ли га, св. 1, 1919, 3.
62 М. Ра до је вић, Срп ски на род и ју го сло вен ска кра ље ви на 1918–1941, том 1, Од ју го сло

вен ске иде је до ју го сло вен ске др жа ве, Бе о град 2019, 291.
63 Ју го сло вен ска де мо крат ска ли га, св. 1, 1919, 7.
64 B. Gli go ri je vić, De mo krat ska stran ka, 35.
65 Сло вен ски југ, 3. де цем бар 1918, бр. 1.
66 Исто, 8. фе бру ар 1919, бр. 29.
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Гла си ло овог по ли тич ког по кре та би ло је Сло вен ски југ. Лист је оштро 
исту пао про тив би ло ка квих про вин циј ских ау то но ми ја или по кра јин ских 
вла да, сма тра ју ћи их не ле ги тим ним и не спо соб ним за рад, има ју ћи у ви ду 
да су ма хом би ле са чи ње не од ди је ло ва бив шег ау стр о у гар ског чи нов нич ког 
апа ра та освје же ног но вим ру ко вод ством.67 По је ди ни чла но ви гру пе на ив но 
су вје ро ва ли да ће вре ме ном до ћи до је дин ства вје ре, ко је ће би ти ре зул тат 
ево лу ци је ју го сло вен ске на ци је.68 С тим у ве зи Сло вен ски југ је упо зо ра вао 
на опа сно сти ре ли гиј ске по дво је но сти у дру штву: „Сви ка же мо да смо не и ма-
ри, сви хо ће мо да зи да мо. Али се сви уста вља мо и по би ја мо. Пред на ма су 
пре гра де ко је нам сме та ју на пу ту до јед не со лид не дру штве не згра де. Ви-
со ки су зи до ви ме ђу на ма: и вјер ски и пле мен ски и про вин ци јал ни и ин те ре-
сни”.69 Прем да су има ли та кве ам би ци је, РА ДЕ НА ни ка да ни је пре ра сла у 
по ли тич ку стран ку, оку пив ши око се бе тек узак круг гра ђан ске ин те ли ген-
ци је. РА ДЕ НА се кра јем 1918. го ди не ује ди ни ла са по ли тич ком гру пом оку-
пље ном око пред рат ног ли ста Отаџ би на, ко ју је во дио др Жив ко Ње жић.70 
Ко нач но, РА ДЕ НА се апри ла 1919. го ди не уто пи ла у Ју го сло вен ску де мо
крат ску стран ку, а ру ко вод ство РА ДЕ НЕ по зва ло је сво је при ста ли це да се 
при кљу че де мо кра та ма.71 Ма да је ме ђу при ста ли ца ма РА ДЕ НЕ би ло ви ше 
му сли ман ских ин те лек ту а ла ца, по пут Шу кри је Кур то ви ћа и Ха са на Реб ца, 
му сли ма ни и Хр ва ти у ве ћи ни ни су при хва ти ли иде је РА ДЕ НЕ због на гла-
ше ног ју го сло вен ства, што је исто вре ме но од ове по ли тич ке гру пе од би ло 
и мно ге Ср бе. За не у спјех у зе мљи во де ћи љу ди РА ДЕ НЕ оп ту жи ва ли су кон-
фе си о нал ну по дво је ност у по кра ји на ма, на во де ћи да је Бо сна и Хер це го ви на 
од у ви јек би ла „по при ште ме ђу соб них тр ве ња, ин то ле рант но сти, сит не и 
јет ке мр жње ко ја се упор ним ан та го ни зми ма пре но си ла с ко ле на на ко ле но”. 
Сло вен ски југ за кљу чу је да ће се у Бо сни и Хер це го ви ни уви јек на ћи ви ше 
„Ве ли ко-Ср ба и Ве ли ко-Хр ва та, ра ди кал них до по след њих кон се квен ца, 
не го из гра ђе них Ју го сло ве на”.72

На дан ка да је срп ска вој ска осло бо ди ла Са ра је во, из штам пе је иза шао 
пр ви бој ли ста Срп ска зо ра, чи ји је уред ник био Ђор ђе Чо ко ри ло.73 Гру па 
око Срп ске зо ре енер гич но је од ба ци ва ла ју го сло вен ство „као ау стриј ски им-
порт” и тра жи ла ус по ста вља ње срп ске др жа ве.74 Лист Срп ска зо ра за сту пао 

67 Исто, 12. де цем бар 1918, бр. 5.
68 Д. Ма сти ло вић, Срп ска ели та из Бо сне и Хер це го ви не, 208; Јо ван Зу бо вић у члан ку 

„Ју го сло вен ски чо век” из 1924. го ди не, на во ди ка ко је цр кве но је дин ство у до глед ном вре мену 
са мо илу зи ја. Зу бо вић до да је ка ко је ну жно от кло ни ти ште тан ути цај вје ре на људ ске духо-
ве и за кљу чу је: „Кле ри ка ли зам, ма с ко је стра не до ла зио, зна чи ве ли ку опа сност по иде ју 
је дин ства и мо ра се по би ја ти без око ли ша ва ња”, Но ва Евро па, 1924, књ. X, бр. 6, 153.

69 Сло вен ски југ, 15. фе бру ар 1919, бр. 32.
70 N. Še hić, „Po če ci for mi ra nja gra đan skih po li tič kih stra na ka u Bo sni i Her ce go vi ni”, 144–145.
71 Д. Ма сти ло вић, Срп ска ели та из Бо сне и Хер це го ви не, 210.
72 Сло вен ски југ, 17. де цем бар 1918, бр. 7; У члан ку „Три кон цеп ци је ју го сло вен ства” 

ча со пис Но ва Евро па осу ђу је ве ли ко срп ство и ве ли ко хр ват ство као кон цеп ци ју сит них и 
за о ста лих, ко ја из би ја на по вр ши ну у ври је ме мут них и не сре ђе них при ли ка, а чи ји је ва жан 
пред у слов би ла не про свје ће ност ста нов ни штва. Но ва Евро па, 1924, књ. X, бр. 2, 33. 

73 N. Še hić, „Po če ci for mi ra nja gra đan skih po li tič kih stra na ka u Bo sni i Her ce go vi ni”, 148.
74 „Бо сна и Хер це го ви на су срп ске зе мље и у њи ма тре ба да вла да по бед нич ки срп ски 

дух, ко ји је је ди ни у ста њу, да не бра ћу учи ни бра ћом и да још увек све за ну Прав ду осло боди 
од те шких ла на ца цр но жу те ажда је, ко ја им је да ла име. Хр ват ство, то је си но ним роп ства 
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је те зу да су Ср би и Ср би ја нај за слу жни ји за ства ра ње Кра ље ви не СХС, те у 
скла ду са тим њи ма тре ба да при пад не нај ва жни ја уло га у но вој др жа ви. На 
ве ли кој скуп шти ни одр жа ној 27. ја ну а ра 1919. го ди не у Са ра је ву за тра же но је 
да Ср би ја „уре ди на шу за јед нич ку ку ћу, она ко ка ко је уре ди ла сво ју, на шу 
ми лу осло бо ди тељ ску Ср би ју”.75 На род ном ви је ћу СХС за Бо сну и Хер це гови-
ну при го ва ра но је то што су кра јем 1918. го ди не иг но ри са ли ве ћин ско рас поло-
же ње ста нов ни штва у ве зи са ди рект ним сје ди ње њем Бо сне и Хер це го ви не 
са Ср би јом. Гру па око Срп ске зо ре од ба ци ва ла је чак и ју го сло вен ско име: 
„Ср бин се ни је бо рио за то да се пре кр сти у Ју го сло ве на”.76 Хр ват ски и мусли-
ман ски по ли тич ки пр ва ци увре дљи во су на зи ва ни „цр но-жу тим стје ни ца ма”, 
„па ра зи ти ма”, „ја њи ча ри ма” или „Хаб збур шким слу га ма”.77 Време ном се ова 
гру па тран сфор ми са ла у Срп ску на род ну стран ку, ко ја је у из бо ре 1920. го дине 
ушла са па ро лом: „Жи вје ла Ср би ја–До ле Ју го сла ви ја”.78 При ста ли це Срп ске 
на род не стран ке оп ту жи ва ли су ра ди ка ле да су из да ли срп ство ти ме што су 
се од ре кли иде је Ве ли ке Ср би је за рад ју го сло вен ства.79 Вла сти су не га тив но 
ре а го ва ле на по ја ву стран ке, оп ту жу ју ћи их да сво јим дје лова њем на ру ша вају 
на род но је дин ство и ме ђу на ци о нал не од но се80, те оме та ју „из ми ре ње за ва ђене 
бра ће”.81 Чо ко ри ло ви по ли тич ки про тив ни ци че сто су у од бра ни по ми ња ли 
да је он то ком ра та био по вјер љи ва лич ност ми тро по ли та Ев ге ни ја Ле ти це 
и од вла сти при мао хо но рар за члан ке у зва нич ном Са ра јев ском ли сту.82

У Са ра је ву је кра јем 1918. го ди не одр жан са ста нак ви ше срп ских на род-
них пр ва ка на ко ме је од лу че но да се у Бо сни и Хер це го ви ни осну је „ја ка 
ра ди кал на стран ка”.83 Усли је ди ле су дви је јав не скуп шти не одр жа не ја ну а ра 
1919. го ди не у Ба њој Лу ци. На скуп шти ни од 23. ја ну а ра осно ва на је На род на 
по ли тич ка ор га ни за ци ја за Ба њо луч ки и Би хаћ ки округ. За пред сјед ни ка скуп-
шти не име но ван је про та Ду шан Кец ма но вић.84 Основ ни про грам ски прин цип 
на ко јем је ор га ни за ци ја оку пља ла члан ство био је очу ва ње цен тра ли зо ва не 
мо нар хи је са ди на сти јом Ка ра ђор ђе вић, ко ја не би под ра зу ми је ва ла би ло ка кве 
уну тра шње по ли тич ке гра ни це, про вин ци јал не или пле мен ске ау то но ми је.85 

Срп ског На ро да”. Срп ска зо ра, 30. ав густ/12. сеп тем бар 1920, бр. 242; „Ср би те жа ци ши ром 
Бо сне и Хер це го ви не зна ду вр ло до бро, да ће мо ћи би ти сло бод ни са мо у сво јој ује ди ње ној 
Ср би ји, у сво јој Ве ли кој Ср би ји, као што су се осло бо ди ла бра ћа у Шу ма ди ји. Зна ду вр ло 
до бро, да њи хо ве же ље не ће мо ћи, ни хте ти, ни раз у ме ти, ни ис пу ни ти, они, ко ји су ли за ли 
та ба не цр но жу тим ин кви зи то ри ма”. Исто, 8. ок то бар/21. ок то бар 1920, бр. 249. 

75 Срп ска зо ра, 29. ја ну ар 1919, бр. 38.
76 N. Še hić, „Po če ci for mi ra nja gra đan skih po li tič kih stra na ka u Bo sni i Her ce go vi ni”, 148.
77 Е. Ome ro vić, Po li tič ko na si lje u Bo sni i Her ce go vi ni, 214–215; Срп ска зо ра, 19. април/2. 

мај 1920, бр. 208; Исто, 1/14. март 1920, бр. 201; Исто, 17/30. мај 1920, бр. 212.
78 N. Še hić, „Iz bo ri za Usta vo tvor nu skupšti nu”, 227.
79 Д. Ма сти ло вић, Срп ска ели та из Бо сне и Хер це го ви не, 218.
80 АБиХ, Зе маљ ска вла да БиХ, през. бр. 7.968/1920.
81 АБиХ, Зе маљ ска вла да БиХ, през. бр. 6.554/1920.
82 Д. Ма сти ло вић, Срп ска ели та из Бо сне и Хер це го ви не, 219. Чо ко ри ло ва стран ка, са 

скром ним бро јем при ста ли ца, уга си ла се ње го вом смр ћу 1923. го ди не.
83 Т. Кра ља чић, „Ор га ни зо ва ње и струк ту ра Ра ди кал не стран ке у Бо сни и Хер це го ви ни”, 

Го ди шњак Дру штва исто ри ча ра Бо сне и Хер це го ви не, год. XIX, Са ра је во 1970–71, 208.
84 Др жа ва, 26. ја ну ар 1919, бр. 12–13.
85 Т. Kra lja čić, „Or ga ni za ci ja Ra di kal ne stran ke u Ba njoj Lu ci (1919–1925)”, Ba nja Lu ka u 

no vi joj isto ri ji (1878–1945), Ba nja Lu ka 1978, 240.



101

Му сли ман ски и хр ват ски на род ни пр ва ци од би ли су да уче ству ју у ра ду 
На род не по ли тич ке ор га ни за ци је, па ни је успио по ку шај да се уну тар јед ног 
по ли тич ког окви ра пре ва зи ђу на ци о нал не и вјер ске раз ли ке.86 Не ду го по том, 
са ра јев ски Ср би одр жа ли су 27. ја ну а ра 1919. го ди не на род ну скуп шти ну у 
ау ли град ске Ви јећ ни це. Скуп шти на је до ни је ла ре зо лу ци ју ко јом се зах ти-
је ва да се Кра ље ви на СХС уре ди као де мо крат ска, цен тра ли стич ка мо нархи-
ја без ика квих по ли тич ких уну тра шњих гра ни ца и про вин циј ских ау то но-
ми ја. За тра же на је јед на кост и сло бо да вје ро и спо ви је сти и за шти та вјер ских 
ау то но ми ја. Апе ло ва но је на „здра ву сви јест на шег на ро да” да са му сли манима 
жи ви у ми ру и сло зи, чу ва ју ћи њи хо ву без бјед ност и имо ви ну као вла сти ту. 
На кра ју је за тра же но да се ка зне и из др жав не слу жбе укло не сви при пад-
ни ци ау стро у гар ског ре жи ма ко ји су се „не дје ли ма огри је ши ли о наш на род, 
а ко ји и да нас по др жа ва ју раз дор”.87

Осни ва ње ба њо луч ког од бо ра Ра ди кал не стран ке 22. мар та 1919. го ди-
не пред ста вља ло је кљу чан ко рак у да љем ор га ни зо ва њу ра ди ка ла у Бо сни 
и Хер це го ви ни.88 У Ба њој Лу ци је 24. апри ла 1919. го ди не одр жа на сјед ни ца 
мје сног и по кра јин ског од бо ра На род не по ли тич ке ор га ни за ци је за Ба њо луч ки 
и Би хаћ ки округ, ко јој је при су ство ва ло не ко ли ко де ле га та из Бо сан ске Дуби це, 
Бо сан ске Кру пе и Ко тор Ва ро ша. При је длог да се ор га ни за ци ја ли кви ди ра 
јед но гла сно је усво јен, па је На род на по ли тич ка ор га ни за ци ја за Ба њо луч ки 
и Би хаћ ки округ пре ста ла са ра дом. Гла сник Од бо ра за ор га ни за ци ју На род не 
ра ди кал не стран ке по звао је „сву бра ћу Ср бе, Хр ва те и Сло вен це, без об зи ра 
на вје ру, на за јед нич ки рад” да се ста ве под вођ ство пр ва ка Ра ди кал не стран ке.89 
Ра ди кал ској скуп шти ни одр жа ној 27. апри ла 1919. го ди не у Ба њој Лу ци при-
су ство ва ло је ви ше хи ља да гра ђа на, чи ме је на род Бо сан ске Кра ји не ма ни-
фе сто вао при вр же ност овој стран ци. Осу ђен је рад Де мо крат ске стран ке и 
њен са вез са опо зи ци јом у Ср би ји, док је Све то зар При би ће вић оп ту жен да 
је уно сио раз дор у срп ски на род.90 

У фор ми ра њу Ра ди кал не стран ке ва жну уло гу имао је лист Срп ска ри
јеч, ко ји је по чео да из ла зи 15. мар та 1919. го ди не. Ра ди ка ли су по ла зе ћи од 
те зе о срп ском ка рак те ру по кра ји на и па ро ле „Ср би на окуп” мо би ли са ли 
ве ли ки број при ста ли ца и сим па ти зе ра.91 „Ју го сло вен ство је за нас са мо 
ге о граф ски по јам, а ни ка ко на ци о нал ни. Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци је дан су 
на род са три име на и сви они тре ба да се осје ћа ју у на шој др жа ви као рав-
но прав ни у ду жно сти ма и пра ви ма, има ју ћи уви јек пред очи ма да нас је 
Ср би ја осло бо ди ла и да се мо ра мо по вје ри ти ње ном про ку ша ном вођ ству”, 
пи сао је стра нач ки лист.92 Зах ти је ва ло се ства ра ње ја ке цен трал не вла де у 

86 Ђ. Ми кић, По ли тич ке стран ке и из бо ри у Бо сан ској Кра ји ни (1918–1941), Ба ња Лука 
1997, 18.

87 Зво но, 29. ја ну ар 1919, бр. 6. 
88 Ђ. Ми кић, По ли тич ке стран ке и из бо ри у Бо сан ској Кра ји ни (1918–1941), 23.
89 Гла сник Од бо ра за ор га ни за ци ју На род не ра ди кал не стран ке, 27. април 1919, бр. 1.
90 Т. Кра ља чић, „Ор га ни зо ва ње и струк ту ра Ра ди кал не стран ке у Бо сни и Хер це го ви ни”, 

216–217.
91 Срп ска ри јеч, 9. ок то бар 1920, бр. 202, 
92 Д. Ма сти ло вић, Срп ска ели та из Бо сне и Хер це го ви не, 231; Срп ска ри јеч, 2. (15.) март 

1919, бр. 1.
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Бе о гра ду ко ја ће енер гич но по би ја ти све ау то но ми стич ке те жње.93 За го ва-
ра ју ћи цен тра ли зам, ра ди ка ли су ис ти ца ли мо гућ ност да би у фе де рал ној 
др жа ви Ср би мо гли би ти ма јо ри зо ва ни у не ким ње ним ди је ло ви ма.94 

Ва жно мје сто у про гра му ра ди ка ла за у зи ма ло је аграр но пи та ње. „Потпу-
но осло бо ђе ње се ља ка од фе у дал них те ре та и да ва ње се ља ку у соп стве ност 
оне зе мље ко ју је он об ра ђи вао као кмет”, на во ди се у за кључ ци ма Зе маљ ске 
кон фе рен ци је Ра ди кал не стран ке из 1920. го ди не.95 Срп ска ри јеч на во ди да 
„оно што је ју нач ка и не по бје ди ва срп ска вој ска из вој шти ла кр вљу сво јих 
нај бо љих си но ва, ми тре ба да ис ко ри сти мо и да кул тур но и еко ном ски по диг-
не мо срп ски на род, (...). Зе мља мо ра да при пад не оном ко је об ра ђу је. Сред-
њо ви је ков но роп ство кме та тре ба да у сло бод ном Кра љев ству Ср ба, Хр ва та 
и Сло ве на ца пре ста не”.96 Срп ска ри јеч но вем бра 1919. го ди не пи ше да док се 
у Бо сни и Хер це го ви ни не ри је ши аграр но пи та ње ов дје не ће „ни ка да би ти 
ми ра и не ће до ћи до пра ве сло ге и искре ног спо ра зу ма из ме ђу му сли ма на и 
Ср ба пра во слав них”.97 Ан ти ко му ни стич ка про па ган да пред ста вља ла је ва жан 
сег мент ра ди кал ског по ли тич ког дје ло ва ња, на гла ша ва ју ћи да је бољ ше ви зам 
„ве ли ко со ци јал но зло, ко је сви мо ра мо по би ја ти, (...). Ко се од на ших со ци јали-
ста за но си бољ ше ви змом, тај свје сно по ди же ру ке про тив на ше мла де др жаве”.98

Зна тан број све ште ни ка на ра ди кал ским кан ди дат ским ли ста ма тре бао 
је стран ци да оси гу ра по др шку се ља штва ме ђу ко ји ма је све штен ство тра ди-
ци о нал но ужи ва ло по се бан углед.99 Осим њих, у со ци јал ној струк ту ри ради-
ка ла до ми ни ра ло је сред ње и сит но гра ђан ство, за на тли је, тр гов ци, бо га ти 
сељаци и сред њи слој се ља ка. Ин те лек ту ал ци, а по себ но они са нај ви шим 
на уч ним зва њи ма, ма хом су би ли уз де мо кра те.100 Рaдикали су нај ви ше ра-
чу на ли на се ља ке као по тен ци јал не би ра че у че му им је озбиљ ни кон ку рент 
био Са вез те жа ка, па је ова стран ка оп ту жи ва на да је ци је па ла по ли тич ко 
је дин ство Ср ба.101 Ра ди кал ска штам па пре по зна ла је као нај о па сни јег про тив-
ни ка у бор би за на кло ност би ра ча Ју го сло вен ску де мо крат ску стран ку. Де-
мо кра те су уо би ча је но на зи ва ни „ју го вин ци ма” и оп ту жи ва ни за раз би ја ње 
срп ског на ци о нал ног је дин ства.102 

Ра ди кал ско ру ко вод ство се у при до би ја њу гла са ча оби ла то ко ри сти ло 
по пу лар но шћу ко ју је Ни ко ла Па шић ужи вао ме ђу Ср би ма из Бо сне и Хер-
це го ви не, на ро чи то у Бо сан ској Кра ји ни, а којa је произилазилa, из ме ђу 
оста лог, из угле да Ср би је као зе мље по бјед ни це из ра та.103 Би ти про тив Па шића 

93 N. Še hić, „Po če ci for mi ra nja gra đan skih po li tič kih stra na ka u Bo sni i Her ce go vi ni”, 157. 
94 T. Kra lja čić, „Na rod na ra di kal na stran ka u Bo sni i Her ce go vi ni”, 207. 
95 А. Pu ri va tra, „Po li tič ke par ti je pre ma agrar noj re for mi u Bo sni i Her ce go vi ni ne po sred no 

po sli je 1918. go di ne”, Pri lo zi, br. 3, Sa ra je vo 1967, 110. 
96 Срп ска ри јеч, 2. (15) март 1919, бр. 1. 
97 Исто, 11. но вем бар 1919, бр. 233. 
98 Исто, 14. (27) март 1919, бр. 10; Бо сан ско хер це го вач ки ко му ни сти, на дру гој стра ни, 

ни су кри ли свој ани мо зи тет пре ма ра ди ка ли ма на зи ва ју ћи их „глав ним пред став ни ком свих 
ре ак ци о нар них еле ме на та”. Glas slo bo de, 22. av gust 1919, br. 135. 

99 T. Kra lja čić, „Na rod na ra di kal na stran ka u Bo sni i Her ce go vi ni”, 211. 
100 Д. Ма сти ло вић, Срп ска ели та из Бо сне и Хер це го ви не, 252.
101 N. Še hić, „Iz bo ri za Usta vo tvor nu skupšti nu”, 215; Срп ска ри јеч, 6. ок то бар 1920, бр. 199.
102 E. Ome ro vić, Po li tič ko na si lje u Bo sni i Her ce go vi ni, 212–213.
103 T. Kra lja čić, „Na rod na ra di kal na stran ka u Bo sni i Her ce go vi ni”, 202, 209; N. Še hić, 

„Iz bo ri za Usta vo tvor nu skupšti nu”, 214; Ра ди кал ска штам па из вје шта ва ла је ка ко су при ли ком 
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зна чи ло је у не ким сре ди на ма го то во исто што и не би ти до бар Ср бин.104 На 
стра нач ким ску по ви ма уо би ча је но су ис ти ца не за слу ге ра ди ка ла за во ђе ње 
уну тра шње и спољ не по ли ти ке Кра ље ви не Ср би је.105 Ра ди ка ли ма је при сту-
пио ма њи број му сли ма на, ме ђу ко ји ма и кон тро верз ни Ше риф Ар на у то вић.106 
Ипак, број му сли ма на ме ђу ра ди ка ли ма ни ка да ни је био ве лик, док су Хрва-
ти го то во у цје ли ни оста ли ван ра ди кал ских ре до ва.107 

Ју го сло вен ска де мо крат ска стран ка тре ба ло је да пред ста вља над на цио-
нал ну и над кон фе си о нал ну по ли тич ку ор га ни за ци ју ко ја је у сво јим ре до-
ви ма оку пља ла гра ђа не без об зи ра на вјер ску или на ци о нал ну при пад ност. 
Стран ка је осно ва на с пре тен зи ја ма да об у хва ти цје ло куп ну те ри то ри ју ју го-
сло вен ске др жа ве.108 Де мо крат ска стран ка би ла је по крет ин те лек ту ал не 
ели те али њи хо ва про ју го сло вен ска иде о ло ги ја ни је на и шла на ра зу ми је ва ње 
ме ђу срп ским гла са чи ма у Бо сни и Хер це го ви ни.109 Осни вач ка кон фе ренци-
ја Де мо крат ске стран ке одр жа на је 15. и 16. фе бру а ра 1919. го ди не у Са ра-
је ву у при су ству ви ше по ли тич ких гру па из Бо сне и Хер це го ви не, Хр ват ске, 
Сло ве ни је, Дал ма ци је и Вој во ди не.110 Раз ли чи те гру пе и по је дин ци кон цен-
три са ни уну тар Де мо крат ске стран ке оне мо гу ћи ли су из град њу је дин стве-
не пар тиј ске по ли тич ке иде о ло ги је. Стран ка се за ла га ла за цен тра ли зо ва ну 
др жа ву уну тар ко је је тре ба ло из бри са ти све пле мен ске, вјер ске и по кра јин ске 
раз ли ке, те огра ни че ње ау то ном них пра ва по кра јин ских вла да.111 Де мо кра-
те су сма тра ле да пле мен ске ау то но ми је у се би но се „кли цу рас па да др жа ве”, 

Па ши ће ве по сје те Бо сан ској Кра ји ни 1920. го ди не ста ри ји гра ђа ни у ње га гле да ли „као у 
ико ну и љу би ли му ру ку, бла го си ља ју ћи га и бла го да ре ћи му што их је осло бо дио”. Ђ. Ми кић, 
Ба ња Лу ка и Кра ји на за сло бо ду и отаџ би ну, Ба ња Лу ка 2002, 88.

104 M. Ра до је вић, Срп ски на род и ју го сло вен ска кра ље ви на 1918–1941, 327.
105 Срп ска ри јеч, 10. (23) ју ни 1919, бр. 72. 
106 О по тре би са рад ње са бо сан ско-хер це го вач ким му сли ма ни ма Ни ко ла Па шић је 

1920. го ди не из ја вио: „Ако се с њи ма спо ра зу ми мо, Бо сна ће би ти на ша ја ка твр ђа ва”. T. Kra-
lja čić, „Na rod na ra di kal na stran ka u Bo sni i Her ce go vi ni”, 207.

107 T. Кра ља чић, „Ор га ни зо ва ње и струк ту ра Ра ди кал не стран ке у Бо сни и Хер це гови-
ни”, 226; „Мо гу ли Хр ва ти, Сло вен ци и Му сли ма ни у ра ди ка ле”, пи та ла је Срп ска ри јеч, па 
за тим по ну ди ла од го вор: „За тим тре ба да зна ју сви Хр ва ти, Сло вен ци и Му сли ма ни, а на-
ро чи то се ља ци, тр гов ци и за на тли је, да ра ди ка ли ни су ни ка ко на ци о нал ни шо ве ни и ве ли-
ко-Ср би, не го су то они љу ди, ко ји ни су хте ли да с Ау стри јом мир скла па ју пре но што се 
ми сви не осло бо ди мо и ре ши мо не при ја тељ ског роп ства. Ра ди ка ли су уве ли рав но прав ност 
у Ср би ји и учи ни ли да бо га та ши и го спо да це не и по шту ју тр гов ца и за на тли ју. Ра ди то га 
са мо они Хр ва ти, Сло вен ци и Му сли ма ни ко ји во ле јед на кост, брат ство и сло бо ду не ка иду 
у ра ди ка ле, јер дру ги ма та мо не ма ме ста”. Срп ска ри јеч, 16. (29) март 1919, бр. 12; У слу жбе-
ном из вје шта ју из по ло ви не 1919. го ди не, на во ди се да су ба њо луч ки му сли ма ни, уз по је ди-
не из у зет ке, ана ци о нал ни еле мент, ко ји сто ји по стра ни и че ка шта ће до ни је ти бу дућ ност, 
док се оку пља ње по је ди них му сли ма на око ра ди ка ла ту ма чи тек као по ли тич ки опор ту ни-
зам. АРС, Окру жна област Ба ња Лу ка, през. бр. 241/1919; Ђ. Ми кић, По ли тич ке стран ке и 
из бо ри у Бо сан ској Кра ји ни (1918–1941), 44; Му сли ма ни су пре ма рје ша ва њу аграр ног пи та-
ња по де ша ва ли сво је по ли тич ко др жа ње и при ла зи ли су свим по ли тич ким су бјек ти ма ко ји 
ни су исту па ли про тив ин те ре са му сли ман ских фе у да ла ца; АРС, Окру жна област Ба ња 
Лу ка, през. бр. 491/1920.

108 Д. Ма ли ко вић, А. Ра сто вић, У. Шу ва ко вић, Пар ла мен тар не стран ке у Кра ље ви ни 
СХС – Ју го сла ви ји, књ. 1, На ста нак раз вој и по ли тич ки си сте ми, Бе о град 2007, 106.

109 Д. Ма сти ло вић, Срп ска ели та из Бо сне и Хер це го ви не, 252.
110 B. Gli go ri je vić, De mo krat ska stran ka, 46–49.
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ко је су нео ствар љи ве због ет нич ке из ми је ша но сти ста нов ни штва и не мо гућ-
но сти раз гра ни че ња.112

У стра нач ком про гра му из 1920. го ди не из вр ше ње аграр не ре фор ме и 
де фи ни тив но ре гу ли са ње аграр них од но са сма тра ло се бит ним ди је лом на-
ци о нал ног про гра ма осло бо ђе ња и ује ди ње ња.113 Лист Глас на ро да, гла си ло 
де мо кра та, за сту пао је став да кме то ви мо ра ју до би ти зе мљу без од ште те: „Прва 
је ду жност де мо кра ти је, да осло бо ди чо вје ка од свих од но са, ко ја га спу та-
ва ју у ње го вом сло бод ном раз вит ку, по ли тич ком, еко ном ском и дру штве ном. 
По ли тич ко, а и дру штве но осло бо ђе ње из вр ше но је, а иза то га до ла зи еко ном-
ско, као ва жан услов по ли тич ки и дру штве но пот пу но сло бод ног чо вје ка”.114 
Де мо кра те су по пи та њу аграр не ре фор ме за у зи ма ли ра ди ка лан став оп ту-
жу ју ћи по ли тич ке про тив ни ке из ре до ва Ра ди кал не стран ке да су по ве за ни са 
бе го ви ма и због то га оме та ју рје ша ва ње овог пи та ња.115 Ба њо луч ка Др жа ва 
пи ше да је „са свим ра зу мљи во, да бо га те аге и бе го ви тра же уто чи шта у 
Ра ди кал ној стран ци, јер су им ра ди ка ли да ли из ве сна обе ћа ња и га ран ци је, 
да ће се пи та ње агра ра пра вед но ри је ши ти”.116 Глас на ро да оп ту жи вао је ра-
ди ка ле да су од аграр ног пи та ња на пра ви ли по ли тич ку ку по ви ну, те их је 
по зи вао да ја сно де фи ни шу свој аграр ни про грам „јер на ро ду ни је до вољ но 
го во ри ти о Па ши ћу, не го му тре ба ре ћи да ли ће до би ти зе мљу”.117 

Ге о граф ска по дво је ност, раз ли чит др жав но-прав ни раз вој и стра ни 
ути ца ји пред ста вља ли су, пре ма пи са њу де мо крат ске штам пе, смет њу оства-
ри ва њу иде је на род ног је дин ства. Цен тра ли за ци јом др жав не вла сти, по ста-
вља њем јед не вла де и јед ног пар ла мен та за чи та ву др жа ву „по ма же мо про цес 
уни фи ци ра ња на шег на ро да, све на род не сна ге ве же мо у је дан сноп, по јед-
но ста вљу је мо и по јеф ти њу је мо др жав ну упра ву, од стра њу је мо опа сно сти 
ло кал них па три о ти за ма и раз ли ка, (...). Је дин стве ном на ро ду тре ба и је дин-
ствен те ри то риј, ко ји не ка се зо ве Ју го сла ви ја”.118 Лист Осло бо ђе ње про ти вио 
се фе де рал ном уре ђе њу др жа ве и по кра јин ским ау то но ми ја ма, опо ми њу ћи 
за го вор ни ке ова квих иде ја: „Ако би ипак до шло до фе де ра ли стич ког уре-
ђе ња – мо ра се у по ли ти ци ра чу на ти са сви ма евен ту ал но сти ма – он да Ср би 
ових зе ма ља же ле да ове по кра ји не оста ну у са ста ву Ср би је”.119

Пр ва скуп шти на Де мо крат ске стран ке у Хер це го ви ни одр жа на је 23. 
апри ла 1919. го ди не у Љу би њу. Скуп шти ну су са зва ли Са ва Љу би бра тић, 
Шу кри ја Кур то вић, Ђу ро Џа мо ња и Ва сиљ Гр ђић, ко ји је ис та као по тре бу 
да се гра ђа ни не удру жу ју у стран ке по вјер ском или на ци о нал ном кри тери-
ју му, не го срод но сти на че ла и јед на ко сти ин те ре са.120 Де мо кра те су наишлe 

112 B. Gli go ri je vić, Par la ment i po li tič ke stran ke u Ju go sla vi ji 1919–1929, Be o grad 1979, 283.
113 Љ. Кан дић, „Аграр но пи та ње и Устав СХС 1921. го ди не”, Ана ли Прав ног фа кул те та, 

год. XVI, бр. 2, Бе о град 1968, 268; M. Ра до је вић, Срп ски на род и ју го сло вен ска кра ље ви на 
1918–1941, 323.

114 Глас на ро да, 29. април 1919, бр. 3.
115 B. Gli go ri je vić, De mo krat ska stran ka, 101.
116 Др жа ва, 21. ма ја 1919, бр. 36.
117 B. Hra bak, „Ra di ka li u Bo sni i Sr bi ji o re še nju bo san skog agra ra 1919. i 1920. go di ne”, 

Zbor nik ra do va Isto ri ja XX ve ka, XII, Be o grad 1972, 307.
118 Осло бо ђе ње, 8/21. де цем бар 1918, бр. 1.
119 Исто, 29. ја ну ар 1919, бр. 5. 
120 Глас на ро да, 29. април 1919, бр. 3. 
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на до бар при јем ме ђу та мо шњим ста нов ни штвом, прем да су у по је ди ним 
мје сти ма за би ље же ни же сто ки су ко би са ра ди кал ским при ста ли ца ма.121 
Пр ви озбиљ ни ји су коб сим па ти зе ра две ју стра на ка де сио се апри ла 1919. 
го ди не у Тре би њу, ка да су ин тер ве ни са ле жан дар ме ри ја и вој ска. Оп ту жу-
ју ћи ра ди ка ле да су при мје њи ва ли на си ље у об ра чу ну са по ли тич ким про-
тив ни ци ма, Глас сло бо де на во ди да су ра ди кал ски пр ва ци иза бра ли лош 
на чин ка да су „по сла ли пи ја не гла ве да ба ти на ма уве ре на род о њи хо вим 
на че ли ма”.122 Под на зи вом Фи ја ско ра ди ка ла кра јем 1919. го ди не у Гла су 
сло бо де уста ли ла се ру бри ка у ко јој су об ја вљи ва не ви је сти о не у спје си ма 
ра ди кал ских скуп шти на и не за ин те ре со ва но сти гра ђа на за њи хов про грам.123 
Же ле ћи да ком про ми ту ју де мо кра те, ра ди кал ске при ста ли це ши ри ле су ви-
је сти ка ко је Де мо крат ска стран ка про тив ник мо нар хи је и ди на сти је Ка-
ра ђор ђе вић, те да стран ку во де љу ди ко ји же ле Бо сну и Хер це го ви ну при-
по ји ти Хр ват ској.124 У Ба њој Лу ци, Сан ском Мо сту, Бо сан ској Кру пи и не ким 
дру гим кра ји шким сре ди на ма то ком 1919. го ди не за би ље же ни су ма сов ни 
фи зич ки об ра чу ни при ста ли ца две ју стра на ка.125 Срп ска ри јеч оп ту жи ва ла 
је де мо крат ску штам пу да је „по ни зи ла уло гу Ср би је у пи та њу на род ног осло-
бо ђе ња и ује ди ње ња до ни шти це, са мо да пред ста ви сво је уље зе у ње зи но 
ср це као спа си о це тро и ме ног на ро да, (...). Они исти, ко ји су спре ма ли ван 
Ср би је и про тив Ср би је дру гу Ју го сла ви ју, да нас се усу ђу ју да оцр не пр ву 
срп ску стран ку као се па ра ти стич ку и не на род ну, а у исто ври је ме по ку ша-
ва ју да пак ти ра ју са истим еле мен ти ма, ко је на зи ва ју из да ји ца ма и ну де им 
ман да те”.126 Де мо кра те су оп ту жи ва не да про во де на сил ну уни фи ка ци ју и 
на сто је да што при је из бри шу све пле мен ске раз ли ке у Кра ље ви ни СХС.127

Оду го вла че ње са рје ша ва њем аграр ног пи та ња ути ца ло је на ства ра ње 
Са ве за те жа ка. У Град ској ви јећ ни ци у Са ра је ву 13. ју ла 1919. го ди не одр-
жан је збор те жа ка Са ра јев ског сре за. Ђо ко Пе рин, управ ник Са ве за срп ских 
зе мљо рад нич ких за дру га у Бо сни и Хер це го ви ни, го во рио је том при ли ком 
о ва жно сти рје ша ва ња аграр ног пи та ња и пре пре ка ма ко је се на ла зе на том 
пу ту. На збо ру је до ни је та ре зо лу ци ја те жа ка Са ра јев ског сре за у ко јој се, 
из ме ђу оста лог, на гла ша ва да „сви ве ли ки по сје ди ма у чи јим ру ка ма би ли 
и сви бе глу ци ко је те жа ци ра де, мо ра ју при па сти са мим те жа ци ма, јер ми не 
мо же мо би ти ви ше ни чи је ро бље ма у ком об ли ку”.128 На те жач кој скуп шти ни 
одр жа ној у Са ра је ву кра јем ав гу ста 1919. го ди не осно ва на је Те жач ка ор га
ни за ци ја Бо сне и Хер це го ви не. Скуп шти на је усво ји ла ре зо лу ци ју у ко јој су 
из не се ни за хтје ви те жа ка Бо сне и Хер це го ви не у ве зи са рје ша ва њем аграр ног 

121 Д. Ма сти ло вић, Срп ска ели та из Бо сне и Хер це го ви не, 228.
122 Глас на ро да, 3. мај 1919, бр. 5. 
123 Исто, 11. но вем бар 1919, бр. 113; Исто, 12. но вем бар 1919, бр. 114; Исто, 19. но вем-

бар 1919, бр. 120.
124 B. Gli go ri je vić, De mo krat ska stran ka, 102–103.
125 Ђ. Ми кић, По ли тич ке стран ке и из бо ри у Бо сан ској Кра ји ни (1918–1941), 28.
126 Срп ска ри јеч, 23. ок то бар 1919, бр. 134.
127 „Њи ма је по треб на јед на др жа ва са јед ним но вим на ро дом, у ко ме би не ста ло и Ср ба 

и Хр ва та и Сло ве на ца. Њи хо вим по ли тич ким пла но ви ма на ше пле мен ске осо би не мно го 
сме та ју па их же ле чим при је да укло не”. Исто, 22. но вем бар 1919, бр. 156.

128 На род но је дин ство, 15. јул 1919, бр. 162. 
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пи та ња.129 Ри сто Ђо кић, из Ко та ра Ви со ко, упо зо рио је ка ко је му сли ман ски 
бе го ват пре пла вио Бе о град, гдје су по ку ша ва ли да се од го ди из вр ше ње аграр-
не ре фор ме.130 Ка ко је ве ћи на кме то ва у Бо сни и Хер це го ви ни би ла срп ског 
по ри је кла та ко је Те жач ка ор га ни за ци ја од свог осни ва ња има ла ка рак тер 
срп ске по ли тич ке ор га ни за ци је. У пр вом бро ју Те жач ког по кре та, ли ста 
Те жач ке ор га ни за ци је у Бо сни и Хер це го ви ни, на гла ше но је ка ко је по тре ба 
ор га ни зо ва ња те жа ка у овим по кра ји на ма ве ћа не го у дру гим ди је ло ви ма зе-
мље због спе ци фич но сти аграр них при ли ка. „Наш лист тру ди ће се да по ка же 
ка ко је на пред но ре ша ва ње агра ра јед на ко у ин те ре су ве ћи не на шег на ро да 
од све три ве ре, ка то ли ка и му сли ма на јед на ко као и пра во слав них”, на во ди 
Те жач ки по крет.131 Лист је опо ми њао ка ко су се на кон осло бо ђе ња „сви они 
на зад њач ки еле мен ти, ко ји су тр го ва ли на шим ко жи ца ма на беч кој и пе-
штан ској пи ја ци, срам не ули зи це и про па ле ду ше, а нај вјер ни је слу ге на ших 
угње та ча” окре ну ли про тив но во ство ре не др жа ве.132 

Од лу ка о пре тва ра њу Те жач ке ор га ни за ци је у по ли тич ку стран ку Са вез 
те жа ка до ни је та је на сјед ни ци Глав ног од бо ра 6/7. ју на 1920. го ди не у Са-
ра је ву.133 Би ла је то по сље ди ца раз о ча ра ња те жа ка у по ли ти ку гра ђан ских 
пар ти ја не до вољ но ан га жо ва них на за шти ти се љач ких ин те ре са.134 На Пр вом 
кон гре су зе мљо рад ни ка Кра ље ви не СХС одр жа ном 1. и 2. ав гу ста 1919. го-
ди не у Бе о гра ду до ни је та је од лу ка о фор ми ра њу је дин стве не те жач ке ју го-
сло вен ске стран ке – Са ве за зе мљо рад ни ка. У на ци о нал ном са ста ву ове стран-
ке у Бо сни и Хер це го ви ни ве ћи ну су чи ни ли Ср би, па је вре ме ном Са вез 
зе мљо рад ни ка по стао нај о збиљ ни ји по ли тич ки ри вал ра ди ка ли ма.135 Са вез 
је у пр ви план пред из бор не аги та ци је ста вио аграр ну ре фор му, док се у по-
гле ду уну тра шњег уре ђе ња за ла гао за уни тар ну др жа ву, устав ну мо нар хи ју 
на че лу са ди на сти јом Ка ра ђор ђе вић.136 Са вез зе мљо рад ни ка за ла гао се за 
бес плат но школ ство и здрав ство.137 До бар из бор ни ре зул тат Са ве за у Бо сан-
ској Кра ји ни об ја шња вао се чи ње ни цом да је стран ка по свом про гра му би ла 
„нај бли жа осје ћа њи ма те жач ког на ро да”.138

У из бор ној тр ци за Кон сти ту ан ту, за срп ске гла со ве бо ри ле су се и двије 
по ли тич ке стран ке ко је су пре вас ход но за сту па ле ин те ре се рад ни ка – Кому

129 М. Га ко вић, Са вез зе мљо рад ни ка (Зе мљо рад нич ка стран ка), Ба ња Лу ка 2008, 51–54.
130 „Они та мо ше та ју од ми ни стра до ми ни стра и ми сле да мо гу одр жа ти још сво ју власт 

и да ље си са ти кме то ве. На на ма те жа ци ма ле жи ова др жа ва, ми смо је сво јим зно јем и сво јом 
кр вљу ство ри ли и у њој мо ра би ти ка ко ми хо ће мо или ове др жа ве не ће би ти”. Исто, 49–50.

131 Те жач ки по крет, 15. фе бру ар 1920, бр. 1. 
132 Исто, 16. март 1920, бр. 3.
133 М. Га ко вић, Са вез зе мљо рад ни ка, 31.
134 N. Še hić, „Iz bo ri za Usta vo tvor nu skupšti nu”, 218; Пред став ни ци те жа ка ука за ли су 

на оду го вла че ње при про во ђе њу аграр не ре фор ме: „Де вет мје се ци Те жач ка ор га ни за ци ја 
под сти ца ла је по ли тич ке стран ке да пра вед но ри је ше аграр но пи та ње. Све је би ло уза луд. 
По сли је ова квог рђа вог ис ку ства те жак се ви ше не мо же узда ти у до са да шње стран ке не го 
се мо ра сам ста ра ти за сво ју суд бу”. Те жач ки по крет, 15. ју ни 1920, бр. 9.

135 АБиХ, Зе маљ ска вла да, през. бр. 13.026/1920; N. Še hić, „Po če ci for mi ra nja gra đan skih 
po li tič kih stra na ka u Bo sni i Her ce go vi ni”, 158–160; А. Pu ri va tra, „Po li tič ke par ti je pre ma agrar noj 
re for mi u Bo sni i Her ce go vi ni”, 112. 

136 Те жач ки по крет, 28. ок то бар 1920, бр. 21; B. Gli go ri je vić, Par la ment i po li tič ke stranke 
u Ju go sla vi ji, 77.

137 Д. Ма ли ко вић, А. Ра сто вић, У. Шу ва ко вић, Пар ла мен тар не стран ке, 122.
138 АБиХ, Зе маљ ска вла да БиХ, през. бр. 13.026/1920.
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ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је и Со ци јал де мо крат ска пар ти ја (Зво на ши).139 
КПЈ је на гла ша ва ла исто вјет ност ин те ре са рад ни ка и се ља ка. За ла га ла се 
да зе мљу тре ба да ти оном ко је об ра ђу је без ика кве на док на де бив шим вла сни-
ци ма. Осим то га, пар ти ја је за го ва ра ла ус по ста вља ње со вјет ске ре пу бли ке 
Ју го сла ви је, те кон фи ска ци ју имо ви не рат них про фи те ра и бо га та ша.140 Стра-
нач ка аги та ци ја би ла је на ро чи то усмје ре на ка ве ли ким рад нич ким и ру дар-
ским цен три ма141, а ма ње ка се лу, гдје им се ни је да ва ло мно го шан се за успјех.142 
По ли тич ка гру па Зво на ша би ла је оку пље на око исто и ме ног ли ста, ко ји је 
по чео да из ла зи још 1914, па је на кон за бра не то ком ра та об но вио рад 1919. 
го ди не. Зво на ши су мно го енер ги је уло жи ли у при до би ја ње при ста ли ца у 
обла сти дрв не ин ду стри је. Оштро су кри ти ко ва ли ко руп ци ју и не по ти зам у 
дру штву, те спо ро про во ђе ње аграр не ре фор ме. Стран ка се за ла га ла и за из гон 
стра на ца из Бо сне и Хер це го ви не.143 Во ђа гру пе био је Јо во Шми тран.144 

Фор ми ра њем ве ли ког бро ја стра на ка на ма лом про сто ру срп ски по ли-
тич ки фронт био је раз би јен и усит њен. Срп ске по ли тич ке стран ке по ку шале 
су у сво је ре до ве при ву ћи што ви ше му сли ма на и Хр ва та, док су де мо кра те 
на сто ја ле да на плат фор ми ју го сло вен ске иде је оку пе све ју го сло вен ски рас-
по ло же не еле мен те у зе мљи.145 Као из ра зи то аграр на зе мља, Бо сна и Хер це-
го ви на ни је пред ста вља ла плод но тло за ма сов но ши ре ње рад нич ког по кре-
та. Став пре ма аграр ном пи та њу био је од лу чу ју ћи за из бор ни успјех би ло 
ко је срп ске по ли тич ке пар ти је ко је су ово пи та ње мак си мал но ко ри сти ле у 
пред из бор ној аги та ци ји.146 Пи та ње вла сни штва над зе мљом на ла зи ло се и 
у цен тру дје ло ва ња му сли ман ских стра на ка ко је су ин те ре се бе го ва та по-
ис то вје ћи ва ле са ин те ре си ма свих му сли ма на, а аграр ну ре фор му ту ма чи ле 
као атак на укуп не му сли ман ске ин те ре се у по кра ји на ма.147 По ли тич ка де-
ма го ги ја и ола ко да ва ње обе ћа ња би ли су ва жна ка рак те ри сти ка пред из бор-
них стра нач ких кам па ња.148 

Oд укуп но 22 стран ке из Кра ље ви не СХС ре ги стро ва не на из бо ри ма 1920. 
го ди не, у из бо ри ма за Уста во твор ну скуп шти ну, одр жа ним 28. но вем бра 1920. 
го ди не, уче ство ва ло је њих де сет из Бо сне и Хер це го ви не.149 Се дам стра на ка 
из Бо сне и Хер це го ви не обез би је ди ло је по сла нич ке ман да те, а оста ле су се 
вре ме ном по ву кле на мар ги не по ли тич ког жи во та или су се са свим уга си ле.150 

139 N. Še hić, „Iz bo ri za Usta vo tvor nu skupšti nu”, 229.
140 АБиХ, Зе маљ ска вла да БиХ, през. бр. 9.745/1920.
141 АБиХ, Зе маљ ска вла да, БиХ през. бр. 11.278/1920.
142 АБиХ, Зе маљ ска вла да БиХ, през. бр. 11.432/1920.
143 АБиХ, Зе маљ ска вла да БиХ, през. бр. 9.465/1920.
144 N. Še hić, „Iz bo ri za Usta vo tvor nu skupšti nu”, 232–233.
145 Д. Ма сти ло вић, Срп ска ели та из Бо сне и Хер це го ви не, 250.
146 АБиХ, Зе маљ ска вла да БиХ, през. бр. 9.323/1920.
147 АБиХ, Зе маљ ска вла да БиХ, през. бр. 11.557/1920, 10.115/1920; Še hić, „Iz bo ri za Usta-

vo tvor nu skupšti nu”, 223.
148 АБиХ, Зе маљ ска вла да БиХ, през. бр. 10.567/1920.
149 Би рач ки спи ско ви са ста вље ни су пре ма по пи су ста нов ни штва ко ји је ау стро у гар ска 

упра ва спро ве ла 1910. го ди не. АБиХ, Зе маљ ска вла да БиХ, през. бр. 8.909/1920.
150 Ра ди кал на стран ка осво ји ла je 12,48% гла со ва, Де мо крат ска стран ка 3,8%, Са вез 

те жа ка 11,45%, Ју го сло вен ска му сли ман ска ор га ни за ци ја 23,29%, Хр ват ска те жач ка 
стран ка 8%, Хр ват ска пуч ка стран ка 4,36% и Ко му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је 4%; N. 
Še hić, „Iz bo ri za Usta vo tvor nu skupšti nu”, 234–240.
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ОСТАВ КЕ НА ЧЛАН СТВО У  
СРП СКОЈ КРА ЉЕВ СКОЈ АКА ДЕ МИ ЈИ

СА ЖЕ ТАК: У ра ду су хро но ло шким ре дом на ве де ни сви слу ча је ви ка да 
су чла но ви Срп ске кра љев ске ака де ми је под но си ли остав ке на члан ство, као 
и они у ко ји ма су по је дин ци, са знав ши да се на ла зе на ли сти кан ди да та за 
чла но ве или да су иза бра ни, тра жи ли да се њи хо ва кан ди да ту ра по ву че или 
из бор по ни шти. Та кви слу ча је ви ни су би ли рет ка по ја ва али је њи хов крај њи 
учи нак био за не мар љив. Са чу ва ност до вољ ног бро ја пр во ра зред них исто риј-
ских из во ра омо гу ћа ва да се ја сно уо чи на чин по на ша ња Ака де ми је као уста-
но ве, али и ње них чла но ва у овим си ту а ци ја ма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Срп ска кра љев ска ака де ми ја, ака де ми ци, члан ство, 
остав ке, из бо ри, кан ди да ту ре

Нај ве ће при зна ње ко је су срп ски на уч ни ци и умет ни ци кра јем XIX и у 
пр вој по ло ви ни XX ве ка мо гли да до би ју у сво јој зе мљи би ло је члан ство у 
Срп ској кра љев ској ака де ми ји. То ком ше зде сет го ди на по сто ја ња ове уста-
но ве (1887–1947) у њу је иза бра но 108 пра вих чла но ва и 204 до пи сна чла на.1 
Иа ко је са мо члан ство за иза бра ног по је дин ца пред ста вља ло сво је вр сну 
на гра ду за до та да шњи рад на по љу на у ке и умет но сти, де ша ва ло се да не ки 
од њих, во ђе ни раз ли чи тим раз ло зи ма и по во ди ма, под не су остав ку на то 
зва ње. С об зи ром на то да, из у зев ра да ака де ми ка Ва си ли ја Кре сти ћа о остав ци 
Ва тро сла ва Ја ги ћа мар та 1903. го ди не,2 о овој те ми ни је пи са но, сма тра ли 
смо да би ње на об ра да, на осно ву до са да не ко ри шће них пр во ра зред них 

1 Љу бо мир Ни кић, Гор да на Жу јо вић, Гор да на Ра дој чић-Ко стић, Гра ђа за би о граф ски 
реч ник чла но ва Дру штва срп ске сло ве сно сти, Срп ског уче ног дру штва и Срп ске кра љев ске 
ака де ми је 1841–1947, Бе о град 2008, 392–399.

2 Ва си ли је Ђ. Кре стић, „Остав ке дво ји це ака де ми ка”, Зна ме ни ти Ср би о Хр ва ти ма, 
СКЗ, ко ло CIX, књ. 732, 321–338; Ра ни је об ја вље но у: Да ни ца: срп ски на род ни илу стро ва ни 
ка лен дар, X (2002), 152–170, и На ста ва исто ри је: ча со пис Са ве за исто ри ча ра Ју го сла ви је, 
VI II, 16 (2002), 76–86.
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исто риј ских из во ра, би ла ва жан при лог по зна ва њу исто ри је нај ви ше на уч не 
и умет нич ке уста но ве срп ског на ро да.

Пр ве чла но ве Ака де ми је име но вао је краљ Ми лан Обре но вић ука зом 
на Вас крс апри ла 1887. го ди не,1 док су оста ле би ра ли са ми ака де ми ци у скла-
ду са од ред ба ма ње ног за ко на и по слов ни ка.2 Основ ни за кон Кра љев ско-срп-
ске ака де ми је из 1886. го ди не про пи сао је по сто ја ње две ка те го ри је члан ства 
– пра вих чла но ва (ака де ми ка) и до пи сних чла но ва. Ака де ми ка је мо гло бити 
25, од ко јих су осмо ри ца мо гли би ти они ко ји су жи ве ли у ино стран ству. Број 
до пи сни ка мо гао је да бу де ду пло ве ћи од бро ја ака де ми ка, с тим што ни је 
од ре ђе на сра зме ра из ме ђу до ма ћих и стра них до пи сни ка. До по пу ња ва ња 
за цр та ног бро ја ака де ми ка и до пи сни ка тре ба ло је сва ке го ди не да бу де би-
ран по је дан ака де мик и два до пи сна чла на, а на кон што би тај број био до-
стиг нут но ви чла но ви би ли би би ра ни са мо у слу ча ју смр ти или остав ке 
не ког од до та да шњих чла но ва. Уко ли ко три уза стоп не го ди не не би био иза-
бран ни је дан но ви члан, он да би се на на ред ним из бо ри ма мо гло би ра ти ви ше 
чла но ва у ис тој го ди ни. Ово пра ви ло ни је увек би ло по што ва но, на ро чи то у 
пр вим го ди на ма по сле Пр вог свет ског ра та, ка да је због смр ти ве ли ког бро ја 
чла но ва то ком рат них го ди на и не би ра ња но вих би ло по треб но на док на ди ти 
де сет ко ва но члан ство Ака де ми је. Пра во да пред ла жу но ве пра ве и до пи сне 
чла но ве има ли су са мо ака де ми ци. Они су пред лог мо гли да под не су са мо-
стал но или за јед но са ви ше сво јих ко ле га. У од су ству дру гих пра ви ла о 
на чи ну пред ло га, на ро чи то у пр вим го ди на ма по сто ја ња Ака де ми је, де ша-
ва ло се да јед ног кан ди да та пред ло жи не ко ли ко ака де ми ка у одво је ним 
пред ло зи ма. Та ко ђе је би ло слу ча је ва да, при ме ра ра ди, члан Ака де ми је фи-
ло зоф ских на у ка пред ло жи кан ди да та за члан ство у Ака де ми ји умет но сти. 
Та кви пред ло зи углав ном ни су до бро про ла зи ли на из бо ру, па је због то га 
од сре ди не 1920-их го ди на уве ден оби чај да пред ло ге ви ше не под но се са мо 
по је дин ци или гру пе ака де ми ка већ и са ме струч не ака де ми је. То на рав но 
ни је зна чи ло да ака де ми ци ни су и да ље мо гли са мо стал но да под не су пред-
ло ге, али су пред ло зи иза ко јих је ста ја ла це ла струч на Ака де ми ја на из бо ру 
има ли ве ћу те жи ну и кан ди да ту лак ше обез бе ђи ва ли до во љан број гла со ва. 
Пред ло ге је тре ба ло пи сме ним пу тем до ста ви ти Ака де ми ји, а она се ста ра ла 
да сви ака де ми ци пре гла са ња бу ду упо зна ти са њи хо вим са др жа јем. Гла са-
ло се на глав ном го ди шњем ску пу Ака де ми је, а пра во гла са има ли су са мо 

1 Сви да ту ми пре 14. ја ну а ра 1919. го ди не на ве де ни су по ста ром ка лен да ру.
2 Из бо ру пр вих ше сна ест срп ских ака де ми ка прет хо дио је рад тро чла не ко ми си је 

Про свет ног са ве та Ми ни стар ства про све те и цр кве них де ла, ко ја је има ла за да так да са ста ви 
спи сак свих Ср ба ко ји су има ли за па жен са мо ста лан рад на по љу на у ке и умет но сти. Ка да 
је Ко ми си ја тај по сао оба ви ла, ми ни стар је од по пи са них ли ца тра жио да до ста ве спи сак 
сво јих ра до ва, као и ин фор ма ци ју о то ме ко јих стра них на уч них и умет нич ких дру шта ва 
су они би ли чла но ви. На осно ву те пред рад ње иза бра ни су пр ви срп ски бе смрт ни ци: Јо сиф 
Пан чић, Ди ми три је Не шић, Љу бо мир Кле рић, Јо ван Жу јо вић, Сто јан Но ва ко вић, Ми лан 
Ку јун џић, Све ти слав Ву ло вић, Све то мир Ни ко ла је вић, Че до миљ Ми ја то вић, Ми лан Ђ. 
Ми ли ће вић, Љу бо мир Ко ва че вић, Пан те ли ја Срећ ко вић, Љу бо мир Не на до вић, Ма ти ја Бан, 
Ми ха и ло Вал тро вић и Да во рин Јен ко. Пе де се то го ди шњи ца Срп ске кра љев ске ака де ми је: 
1886–1936. Књ. 1, Дру штво срп ске сло ве сно сти: 1841–1864; Срп ско уче но дру штво: 1864–1892; 
Срп ска кра љев ска ака де ми ја: 1886–1936 / из ве штај о њи хо ву ра ду, по во дом пе де се то го дишњи
це С. К. Ака де ми је, та да шњег се кре та ра С. К. Ака де ми је А. Бе ли ћа, Бе о град 1939–1941; Ми ле 
Ста нић, Гра ђа о име но ва њу пр вих чла но ва Срп ске кра љев ске ака де ми је, Бе о град 2010.
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ака де ми ци. Да би гла са ње би ло мо гу ће би ло је по треб но да ску пу при су ству-
је 3/4 од укуп ног бро ја ака де ми ка. Уко ли ко не ки од њих ни је мо гао да при су-
ству је ску пу, имао је пра во да у за пе ча ће ном ко вер ту бла го вре ме но по ша ље 
сво је гла со ве Пред сед ни штву. Члан ко ји би та ко по сту пио био би ура чу нат 
у кво рум, а гла со ви ко је је по слао ра чу на ли су се исто као и гла со ви оних 
ко ји су при су ство ва ли из бо ру. Гла са ло се тај но, по је ди нач но за сва ког кан ди-
да та, пи сме ним пу тем на ли сти ћи ма на ко ји ма би гла са чи ис пи си ва ли ре чи 
„за” или „про тив”, или би јед но став но пре да ва ли пра зан ли стић уко ли ко 
ни су по др жа ва ли из бор кан ди да та о ко јем се гла са ло. По за вр шет ку гла са ња 
са би ра ни су сви гла со ви, а да би кан ди дат био иза бран би ло је по треб но да 
од укуп ног бро ја мо гу ћих гла со ва осво ји нај ма ње 2/3. У слу ча ју ка да ни ко 
од пред ло же них ни је био иза бран на кон пр вог кру га гла са ња, уко ли ко би се 
о то ме са гла си ли, ака де ми ци су мо гли да по но ве гла са ње оно ли ко пу та коли-
ко је ве ћи на њих сма тра ла за по треб но. По за вр шет ку гла са ња Ака де ми ја је 
о ре зул та ти ма из бо ра оба ве шта ва ла ми ни стра про све те. Ми ни стар је имао 
пра во да из ја ви свој не при ста нак на из бор не ких кан ди да та (што се у прак си 
ни ка да ни је де си ло), а ако то не би учи нио у ро ку од 15 да на, кан ди дат би 
се и ко нач но сма трао иза бра ним и то би би ло об ја вље но на све ча ном ску пу 
Ака де ми је. Из гла са ног кан ди да та Ака де ми ја је из ве шта ва ла о из бо ру, а он је 
био ду жан да у што кра ћем ро ку по ша ље сво ју би о гра фи ју и би бли о гра фи-
ју, ко је би би ле об ја вље не у Го ди шња ку Ака де ми је. Уко ли ко је би ла реч о 
из бо ру за пра вог чла на (ака де ми ка) он би мо рао да при ја ви те му сво је при-
ступ не ака дем ске бе се де и тек по што би пред ко ле га ма на све ча ном ску пу 
отво ре ном за јав ност ту бе се ду и одр жао, сма тра ло би се да је за и ста по стао 
члан Ака де ми је и од та да би за ње га ва жи ла сва пра ва и оба ве зе ко је је та 
ти ту ла со бом но си ла. Уко ли ко је би ла реч о из бо ру за до пи сног чла на, он би 
то зва нич но по ста јао оног тре нут ка ка да се на све ча ном ску пу ње гов из бор 
јав но об ја вио. Не ки кан ди да ти би ра ни су од мах за ака де ми ке, док су не ки 
до ма ћи ства ра о ци нај пре би ра ни за до пи сни ке, што је би ла не ка вр ста пр вог 
сте пе на члан ства, а на кон не ког вре ме на би ли су би ра ни и за пра ве чла но ве. 
С об зи ром на то да ни је по сто ја ла ка те го ри ја ино стра них чла но ва, сви стра-
ни др жа вља ни би ра ни су са мо за до пи сне чла но ве. По ча сни чла но ви ни су 
би ра ни, већ су то зва ње но си ли сви бив ши чла но ви Срп ског уче ног дру штва, 
на кон што се оно спо ји ло са Ака де ми јом 1892. го ди не (осим осмо ри це чла-
но ва Дру штва ко ји су при ли ком тог спа ја ња иза бра ни за ака де ми ке).3 Ака-
де ми ци и до пи сни чла но ви до би ја ли су ди пло му као зва нич но све до чан ство 
о при је му у члан ство Срп ске кра љев ске ака де ми је.

Члан ство у Ака де ми ји би ло је до жи вот но и со бом је но си ло и не ке по-
вла сти це. Члан 16 За ко на о Ака де ми ји га ран то вао је ака де ми ци ма „го ди шњу 
по моћ за на уч на сред ства” чи ји из нос је био од ре ђен кра ље вим ука зом на 
пред лог ми ни стра про све те. По осни ва њу Ака де ми је та по моћ из но си ла је 
1.200 ди на ра го ди шње, али већ 1890. го ди не до би ли су је са мо ака де ми ци у 
ино стран ству, а ка сни је ви ше ни је ис пла ћи ва на. До но ше њем из ме на за ко на 

3 Осмо ри ца чла но ва СУД ко ји су при ли ком ње го вог спа ја ња са Ака де ми јом по ста ли 
ака де ми ци би ли су Јо ван Бо шко вић, Сто јан Бо шко вић, Ни ћи фор Ду чић, Јо ван Ми шко вић, 
Вла дан Ђор ђе вић, Ми лан Јо ва но вић, Јо ван Ава ку мо вић и Јо ван Ту ро ман (Пе де се то го ди
шњи ца Срп ске кра љев ске ака де ми је, књ. 1, 131).
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о Ака де ми ји, фе бру а ра 1892. го ди не, из ба чен је члан ко ји се ти цао ове нов-
ча не по мо ћи.4 Иа ко су ака де ми ци у не ко ли ко на вра та тра жи ли од над ле жног 
Ми ни стар ства да се слич на по моћ, по узо ру на дру ге европ ске ака де ми је, 
по но во уве де, то се ни ка да ни је де си ло. На зах тев Ака де ми је у За кон о чи нов-
ни ци ма и оста лим слу жбе ни ци ма из 1923. го ди не уне та је по себ на од ред ба 
ко јом је тре ба ло нов ча но збри ну ти ака де ми ке ко ји су као уми ро вље ни ци 
има ли ма ла при ма ња, а услед ста ро сти или те ле сне не спо соб но сти ни су 
би ли у мо гућ но сти да оства ру ју до дат не при хо де.5 У оста ле по вла сти це које 
је За кон о Ака де ми ји га ран то вао ње ним чла но ви ма спа да ју оне ко је се ти чу 
пра ва да у свом на уч ном ра ду сло бод но ко ри сте др жав не збир ке, ар хи ве, шко-
ле и дру ге уста но ве, као и мо гућ ност да бес плат но до би ја ју сва Ака де ми ји на 
из да ња. Пра вил ник о на гра ђи ва њу ау тор ства за ра до ве об ја вље не у Ака де-
ми ји ним из да њи ма ста вљао је ње не чла но ве у по вла шће ни по ло жај. На и ме, 
нов ча ни из нос хо но ра ра по ау тор ском та ба ку био је нај ве ћи за ра до ве ко је су 
на пи са ли ака де ми ци, не што ма њи био је за оне про из и шле из пе ра до пи сних 
чла но ва, а нај ма њи за ау то ре ван Ака де ми је.6 Слич но то ме, Пра вил ник за 
да ва ње нов ча не по мо ћи на уч ним рад ни ци ма про пи си вао је по сту пак по ко-
јем су сред ства до де љи ва на нај пре ака де ми ци ма, по том до пи сним чла но ви ма, 
па тек на кра ју на уч ним рад ни ци ма ван Ака де ми је, с тим што се увек имао 
у ви ду зна чај са мог ис тра жи ва ња, а не са мо ти ту ла ис тра жи ва ча.7 Све му 
то ме ва ља до да ти и углед у дру штву ко ји је ти ту ла ака де ми ка пру жа ла, како 
у Кра ље ви ни Ср би ји та ко и у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. Тај углед обез бе ђи вао 
им је по зив ни це на двор ске ба ло ве, кра љев ске ау ди јен ци је, по ча сна ме ста на 
ис пра ћа ји ма и до че ци ма вла да ра са пу то ва ња, спро во ди ма и ра зним дру гим 
ди на стиј ским и др жав ним све ча но сти ма.

И по ред не спор ног угле да и на ве де них по вла сти ца ко је су пра ти ле ака-
де миј ско зва ње, де ша ва ло се да не ки чла но ви Ака де ми је под не су остав ку на 
тај по ло жај. Прав ни основ за тај по сту пак да вао је члан 11 пр вог По слов ни-
ка Ака де ми је из 1887. го ди не у ко јем је ста ја ло: „Члан Ака де ми је мо же да ти 
остав ку. Це ло куп на Ака де ми ја има да пре су ди: хо ће ли се остав ка ува жи ти. 
Ако се остав ка, на ску пу це ло куп не Ака де ми је, про стом ве ћи ном гла со ва, 
ува жи, огла си ће се да је ме сто од у ста ло га чла на пра зно, и пи та ње о ње го ву 
по пу ње њу рас пра ви ће се на на чин ко ји је ни же про пи са но.”8 Члан 13 По-

4 Го ди шњак СКА, IV (1890), 36–37; Го ди шњак СКА, V (1891), 3–5; Пе де се то го ди шњи ца 
Срп ске кра љев ске ака де ми је, књ. 1, 319.

5 Овај пред лог из нео је ака де мик Јо ван То мић, ју на 1923. го ди не, на кон че га је Ака де-
ми ја фор му ли са ла текст чла на и про сле ди ла га Ми ни стар ству. Са не знат ним из ме на ма, тај 
члан је по стао 238. у на ве де ном за ко ну. Он је гла сио: „Пра вим чла но ви ма Ака де ми ја на у ка, 
ко ји ни су др жав ни чи нов ни ци, или ко ји су као др жав ни чи нов ни ци за вр ши ли ка ри је ру с 
пен зи јом ма њом од пен зи је ре дов них про фе со ра уни вер зи те та, а услед ста ро сти или те ле сне 
не спо соб но сти не би мо гли при вре ђи ва ти да се мо гу из др жа ва ти, мо же се, по на ро чи том 
пред ло гу Ака де ми је, а по ре ше њу Ми ни стар ског са ве та, ука зом од ре ди ти до жи вот на по моћ 
равна пен зи ји ре дов ног про фе со ра уни вер зи те та.” Го ди шњак СКА, XXXII (1923), 111–112; 
За кон о чи нов ни ци ма и оста лим др жав ним слу жбе ни ци ма гра ђан ског ре да, Слу жбе не но
ви не Кра ље ви не СХС, V, 199 (1923), 20–21.

6 Пра вил ник о хо но ра ри са њу ра до ва у из да њи ма Срп ске кра љев ске ака де ми је. АСА НУ 
СКА 684/1931.

7 Го ди шњак СКА, XXXIV (1925), 417–419.
8 Пе де се то го ди шњи ца Срп ске кра љев ске ака де ми је, књ. 1, 302.
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слов ни ка про пи си вао је да се у слу ча ју упра жње ња ме ста не ког чла на њего-
вом смр ћу или остав ком оно мо же по пу ни ти из бо ром но вог.9 Но ви Ака де ми-
јин По слов ник до нет 1895. го ди не та ко ђе је ака де ми ци ма оста вљао мо гућ ност 
за од ри ца ње од члан ства. „Ако би ко ји члан Ака де ми је дао остав ку и до 
глав ног го ди шњег ску па не би до ла зио на ње не ску по ве”, ста ја ло је у ње го-
вом 43. чла ну, „он да се на глав ном ску пу це ло куп не Ака де ми је и ње го во 
ме сто мо же по пу ни ти из бо ром но вог чла на.” Сле де ћи 44. члан да вао је Ака-
де ми ји пра во да по пу ни ме сто оног ака де ми ка ко ји и без фор мал но под не те 
остав ке две го ди не не би до ла зио на ску по ве сво је струч не ака де ми је.10 По сле 
ових нео п ход них увод них на по ме на из ло жи ће мо у на став ку хро но ло шким 
ре дом све слу ча је ве ка да су чла но ви Ака де ми је под но си ли остав ку на члан-
ство у овој уста но ви, као и оне ка да су по је дин ци, са знав ши да су на ли сти 
кан ди до ва них или иза бра них, зах те ва ли да се њи хо ва кан ди да ту ра по ву че 
или из бор по ни шти.

Пр ви слу чај ка да је пред ло же ни кан ди дат за члан ство у Ака де ми ји ре-
шио да се од рек не кан ди да ту ре до го дио се го то во исто вре ме но ка да је и 
је дан ака де мик од лу чио да под не се остав ку на члан ство. То се зби ло при ли ком 
би ра ња но вих чла но ва кра јем 1892. го ди не, из бо ра ко ји су оста ли упам ће ни 
као јед ни од нај кон тро верз ни јих у ду гој исто ри ји Ака де ми је. Све је по че ло 
ка да је сре ди ном но вем бра ме се ца 1892. го ди не Јо ван Жу јо вић пред ло жио да 
за но вог чла на Ака де ми је бу де иза бран Ми лу тин Га ра ша нин. Из бе ле шке у 
днев ном ли сту Ма ле но ви не, Га ра ша нин је са знао да ће би ти је дан од кан-
ди да та за но вог ака де ми ка. Иа ко је знао да је овај сен за ци о на ли стич ки лист 
у вла сни штву Пе ре То до ро ви ћа сва ко днев но пу њен на ру че ним на па ди ма на 
раз не лич но сти и на пи си ма о сва ко ја ким дру штве ним скан да ли ма, ре шио 
је да се тим по во дом обра ти пред сед ни ку Ака де ми је Ди ми три ју Не ши ћу. У 
оп шир ном пи сму ко је му је по слао нај скром ни је је за хва лио на ука за ној 
по ча сти и за мо лио да се ње го ва кан ди да ту ра по ву че јер је сма трао да ње му 
као по ли ти ча ру ни је ме сто ме ђу ака де ми ци ма, а да је све што је до та да ра дио 
ван по ли ти ке ма ло и не до вољ но да се пред њим „отво ре вра та тог хра ма на у ке, 
умет но сти и ве шти на”.11 Ме ђу тим, ње га су, као пред сед ни ка вла де за чи јег 

9 Исто.
10 Исто, 332.
11 Под се тио је да су он и оста ли са бор ци ко ји су осно ва ли Ака де ми ју и до не ли ње на 

прав на ак та пред ви де ли да у њу мо же да уђе са мо онај ко ји је иза се бе имао озби љан и са-
мо ста лан рад у обла сти на у ке. „Та кви су би ли мој по гле ди он да, те су та кви и да нас. Пре ма 
то ме, го спо ди не пред сед ни че, ја без ика кве пре те ра не скром но сти ве ру јем и при зна јем отво-
ре но, да оно ли ки део, ко ли ки би ја у Срп ску ака де ми ју на у ка унео, не тре ба да је до во љан, 
те да ми се пред њи ме отво ре вра та то га хра ма на у ке, умет но сти и ве шти на. У на у ци ја не мам 
ни ка квих ра до ва. Од оних на у ка, ко је сам у мла до сти учио, оста ле су ми са мо све доџ бе да 
сам их до и ста и из у чио. (...)” За сво је ра до ве сма трао је да су би ли ис кљу чи во по ли тич ког 
ка рак те ра и због то га по ја снио: „По ли ти ка пак ни је на у ка; она је два да је ве шти на а сва ко-
ја ко је вр ло да ле ко од то га да бу де ле па ве шти на. Оно пак, што сам из ван по ли ти ке пи сао, 
та ко је ма ло, да чак не знам ни да ли је до вољ но по зна то те да би у очи ма све та, па чак и у 
мо јим соп стве ним, мо гло оправ да ти из бор Ака де ми је и мој при ста нак на ње га. Пре ма ова-
квом ста њу ства ри, а пре ма ова квим по гле ди ма мо јим, на зна чај Ака де ми је на у ка, раз у ме ће те, 
го спо ди не пред сед ни че, ко ли ко би за ме не не згод но би ло да баш по во дом мо је лич но сти 
од сту пим од убе ђе ња, ко је сам имао кад је Ака де ми ја ства ра на, а ко је и да нас имам, ка да је 
ство ре на и у пу ном про це су раз ви ја ња. И за то Вас мо лим, г. пред сед ни че, да би сте би ли 
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је ман да та Ака де ми ја и уста но вље на 1886. го ди не, пред ло жи ла још осмо ри ца 
ака де ми ка. Све сни то га да је он пре вас ход но по ли ти чар а не рад ник на по љу 
књи жев но сти или на у ке, пред ла га чи су по себ но ис та кли да ње га не кан ди-
ду ју са мо као пред сед ни ка вла де ко ја је уста но ви ла Ака де ми ју не го „као по-
ли тич ког пи сца и бе сед ни ка пр ве вр сте и по та лен ту и по из вр ше њу, ко је га 
бе се де, рас пра ве и члан ци не мо гу про ћи а да не по ста ну у по то ња вре ме на 
озби љан из вор су вре ме не исто ри је Ср би је”.12 Њи ма се при дру жио и Че до миљ 
Ми ја то вић, ко ји је сво јим пи смом из Лон до на та ко ђе пред ло жио Га ра ша ни на 
за ака де ми ка.13 Пред сед ник Не шић обе ћао је Га ра ша ни ну да ће пи смо у ко-
јем се од ри че кан ди да ту ре про чи та ти на ску пу ака де ми ка на ко јем се бу де 
рас пра вља ло о из бо ру но вих чла но ва.14 Ипак, то ни је ути ца ло на од лу ку ака-
де ми ка и они су га на гла са њу 28. де цем бра 1892. го ди не иза бра ли за пра вог 
чла на Ака де ми је фи ло зоф ских на у ка, а он се при хва тио те по ча сти.15 

Из бо ре де цем бра те 1892. го ди не до дат но је за ком пли ко ва ла ли ста кан-
ди да та ко је је пред ло жио Жу јо вић, а на ко јој су се, по ред Га ра ша ни на, на шли 
још и бив ши краљ Ми лан Обре но вић и цр но го р ски књаз Ни ко ла Пе тро вић.16 
По што за из бор дво ји це мо нар ха Жу јо вић ни је обез бе дио по др шку ме ђу ака-
де ми ци ма, ко ле ге су пре са мог гла са ња од ње га тра жи ле да по ву че пред лог, 
али је он то од био. Ре зул та ти из бо ра би ли су та кви да је од свих кан ди да та 
са мо Га ра ша нин до био до во љан број гла со ва, а сви оста ли су про па ли. Са знав-
ши за овај до га ђај, ми ни стар про све те и цр кве них по сло ва Јо ван Ђор ђе вић 
за тра жио је од Ака де ми је по дат ке о то ме ко су све би ли кан ди да ти и ко ли ко 
је гла со ва сва ки од њих до био. До бив ши их, Ђор ђе вић је по том зва нич ним 
до пи сом оштро пре ко рио Ака де ми ју да се „у овом слу ча ју по сту па ло про-

до бри за слу чај ако пи та ње о мо јој лич но сти бу де по но во по кре ну то – ове мо је по гле де из не-
си те пред сед ни цу Ака де ми је на у ка и да се учи ни те за ступ ник њи хов, те да, без мо га по во-
да, не бу дем ба чен у муч но ис ку ше ње да би рам из ме ђу убе ђе ња, ко је имам и за ко јим ми је 
ве о ма ста ло, и ви со ке по ча сти, ко ја би ми се учи ни ла увр шћу ју ћи ме у ре до ве од лич них 
на уч ни ка, ко ји Ака де ми ју на у ка са ста вља ју. Из бор би био до и ста му чан, али не сум њив за 
сва ко га, ко ме је до убе ђе ња ста ло. (...)” АС МГ–1682, М. Га ра ша нин – Д. Не ши ћу, пред седни-
ку Ака де ми је 8. де цем бра 1892; Ви де ти и чла нак Дра го сла ва Стра ња ко ви ћа: „Из бор Ми лу-
ти на Га ра ша ни на за ре дов ног чла на Срп ске кра љев ске ака де ми је”, Прав да, 8. апри ла 1939. 

12 АСА НУ СКА 281/1892, Сто јан Но ва ко вић, Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, Љу бо мир Ко ваче-
вић, Ми ха и ло Вал тро вић, Све то мир Ни ко ла је вић, Јо ван Жу јо вић, Да во рин Јен ко, Ма ти ја 
Бан и Ди ми три је Не шић – СКА, Бе о град 19. де цем бра 1892.

13 АСА НУ СКА 1892, не за ве де на ак та Ч. Ми ја то вић – Д. Не ши ћу, Лон дон 24. де цем бра 
1892.

14 АС МГ–1717 Д. Не шић – М. Га ра ша ни ну, Бе о град 23 де цем бра 1892; Сво је ути ске са 
сед ни це на ко јој је про чи та но ње го во пи смо Га ра ша ни ну пре нео је Све то мир Ни ко ла је вић: 
„На тво је пи смо, ко је си по во дом не ка кве бе ле шке у „Мал. но ви на ма” упу тио пред сед ни ку 
Ака де ми је, и ко је нам је си ноћ, пре из бо ра, про чи та но, имао бих да при ме тим ово: аро гант-
ност је кад чо век свој рад пот це њу је као и кад га пре це њу је. Књи жев ник тре ба да оста ви дру-
гим љу ди ма да о ње го вим за слу га ма и књи жев ним вр ли на ма це не. Оно што он пи ше, ње го-
во је још са мо под пе ром и на ње го вом пи са ћем сто лу.” АС МГ–1714 С. Ни ко ла је вић – М. 
Га ра ша ни ну, Дом Св. Са ве, 29. де цем бра 1892.

15 У при ступ ној ака дем ској бе се ди „О по ли тич кој књи жев но сти”, ко ју је одр жао 8. 
фе бру а ра 1894. го ди не, Га ра ша нин је оп шир но го во рио о ди ле ма ма ко је је имао са знав ши 
да ће би ти кан ди до ван за ака де ми ка. „При ступ на бе се да ака де ми ка М. Га ра ша ни на”, Глас 
СКА, XLII, Бе о град 1894.

16 Ми ро слав Јо ва но вић, „Краљ Ми лан и књаз Ни ко ла као кан ди да ти за чла но ве Срп ске 
кра љев ске ака де ми је 1892. го ди не”, Ме шо ви та гра ђа (Mi scel la nea), XLI (2020), 193–204.
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тив но и нај о бич ни јим пра ви ли ма кур то а зи је” и да је на овај на чин дво ји ци 
срп ских вла да ра уме сто по ча сти на не та увре да.17 Иа ко као пред ла гач кру-
ни са них гла ва ни је био спо ме нут у ми ни стро вој кри ти ци, Жу јо вић се осе тио 
од го вор ним због на ста ле не при јат но сти и за то ре шио да под не се остав ку на 
члан ство у Ака де ми ји. Сво ју од лу ку са оп штио је се кре та ру Ака де ми је Ми-
ла ну Ђ. Ми ли ће ви ћу. Овај је, не про пу стив ши при ли ку да га пре ко ри што 
спор ни пред лог ни је по ву као ка да је ви део да ће про па сти, убе дио Жу јо ви ћа 
да остав ку не под но си јер би се на тај на чин око це ле ства ри са мо по ди гла 
још ве ћа пра ши на.18 Жу јо вић је по слу шао се кре та ра Ми ли ће ви ћа и од у стао 
од остав ке, а на сед ни ци Ака де ми је исте ве че ри ми ни стро во пи смо је са мо 
про чи та но, на кон че га се ова кри за у од но су Ака де ми је и над ле жног ми ни-
стар ства бр зо окон ча ла. 

На из бо ри ма за но ве чла но ве фе бру а ра 1896. го ди не ме ђу кан ди да ти ма 
се на шао и Јо ван Јо ва но вић Змај. Као члан не ка да шњег Срп ског уче ног дру-
штва, он је још 1892. го ди не по стао по ча сни члан Ака де ми је. За ака де ми ка 
је био кан ди до ван пр ви пут 1895. го ди не, али та да ни је до био до во љан број 
гла со ва.19 Ка да је са знао да је по но во кан ди до ван, по се тио је пред сед ни ка 
Ака де ми је Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа и уна пред се за хва лио на евен ту ал ном 
из бо ру. „(...) Уве че ми до ла зи др Јо ван Јо ва но вић – Змај, и ка же: ’Ме ни је вели-
ка част што ме кан ди ду ју за чла на Ака де ми је – али и ако бих био иза бран, 
ја се ни ка ко не мо гу при ми ти.’ Узро ка не ка за; ве ли да их има мно го”, за бе-
ле жио је у свом днев ни ку пред сед ник Ми ли ће вић.20 Ме ђу тим, на дан гла-
са ња 5. фе бру а ра 1896. го ди не Змај је иза бран за пра вог чла на Ака де ми је 
умет но сти и, пот пу но за не ма рив ши прет ход ну из ја ву, члан ства се ра до при-
хва тио. С об зи ром на то да ни са мом Ми ли ће ви ћу ни су би ли по зна ти раз ло зи 
прет ход ног Зма је вог ге ста, те шко је и да прет по ста ви мо због че га је та ко посту-
пио. До кра ја свог жи во та 1904. го ди не Змај је био члан Ака де ми је умет но сти.

У исто ри ји Срп ске кра љев ске ака де ми је са мо у два на вра та се де си ло 
да кан ди дат не бу де за до во љан из бо ром струч не ака де ми је за ко ју су га пред-
ла га чи пред о дре ди ли. Пр ви пут се то де си ло 1896. го ди не у слу ча ју Јо ва на 
Цви ји ћа, ко га су Јо ван Жу јо вић и Ни ћи фор Ду чић пред ло жи ли као кан ди дата 
за члан ство у Ака де ми ји дру штве них на у ка. Они су то учи ни ли пре вас ход но 
за то што су сма тра ли да ће Цви јић Ака де ми ји до ста до при не ти у тек по кре-
ну том Ет но граф ском збор ни ку, што су и ис та кли у свом пред ло гу.21 Цви јић 

17 Исто, 202.
18 „До ђе ми пре под не ака де мик Јов. Жу јо вић и из ја ви да хо ће да дâ остав ку на члан-

ство у Ака де ми ји за то што је ми ни стар Јо ван Ђор ђе вић пре ко рео Ака де ми ју за не у спех 
кра ља Ми ла на и кне за Ни ко ле. Ја га раз бих. Љу тим се на ње га и сâм што је ту кан ди да ци ју 
из но сио, или што је ни је тр гао кад је ви део да ће про па сти, али са да све је го ре ако [се] остав-
ком ствар бу де ши ри ла. Не го не ка до ђе до ве че и не ка ћу ти. И до ђе на скуп и про чи та се пи смо 
г. Фо те ра Јо ва на Ђор ђе ви ћа у ко јем учи Ака де ми ју кур то а зи ји. Сви се сло жи ше да се ’пи смо 
при ми к зна њу’, а сви др же да се свак кре тао у гра ни ца ма да тих му пра ва. А ако ми ни стар 
и дру го што тра жи – би ће но ви раз го во ра.” АСА НУ 9327/15 (Днев ник М. Ђ. Ми ли ће ви ћа, 
18. ја ну а ра 1893).

19 Дра го љуб Но ва ков, „Јо ван Јо ва но вић Змај као ака де мик”, Збор ник Ма ти це срп ске: 
Се ри ја дру штве них на у ка, 4 (1952), 105–114.

20 АСА НУ 9327/16 (Днев ник М. Ђ. Ми ли ће ви ћа, 4. фе бру а ра 1896).
21 АСА НУ СКА 6/1896, Јо ван Жу јо вић, Ни ћи фор Ду чић – СКА, 4. ја ну а ра 1896; На 

истим из бо ри ма Цви ји ћа је за до пи сног чла на пред ло жио и Пан те ли ја Срећ ко вић, али ни је 
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очи глед но за то ни је знао и био је не за до во љан ти ме што је по стао члан Ака-
де ми је дру штве них а не Ака де ми је при род них на у ка, за ко ју је сма трао да 
ви ше од го ва ра ње го вом жи вот ном по зи ву и прав ци ма на уч ног ра да. У по чет-
ку то ни је отво ре но по ка зао јер се на дао да ће мо ћи да пре ђе у же ље ну ака-
де ми ју. Ме ђу тим, по што се у том сми слу ни шта ни је де ша ва ло, ре шио је да 
по сег не за остав ком на члан ство, као чи ном ко јим би ја сно по ка зао не за до-
вољ ство и по кре нуо де ша ва ња у же ље ном сме ру. „До ла зи ми Јо ван Цви јић, 
про фе сор Ве ли ке шко ле, и љу ти се што ни је пре ве ден у Ака де ми ју при род-
них на у ка”, пи сао је о ње го вом по ступ ку та да шњи пред сед ник Ми ли ће вић. 
„Ре че да не ће да је члан Ака де ми је, са мо пи та ме не за на чин ка ко то да пре-
ста не. Ја га за мо лих да ми се ја ви кра јем фе бру а ра – мо жда ће се про ми сли ти. 
Ште та што је ово ли ко су је тан овај мла ди чо век.”22 Цви јић је, као уо ста лом 
и сви но ви чла но ви на кон из бо ра, до био при ме рак Го ди шња ка Ака де ми је, у 
ко јем су се на ла зи ли За кон и По слов ник Ака де ми је, та ко да му је си гур но 
би ла по зна та про це ду ра око пре стан ка члан ства, што са мо иде у при лог 
прет по став ци да се ни је ра ди ло о ње го вој же љи да на пу сти Ака де ми ју већ 
да бу де пре ба чен у њен же ље ни од сек. Пи та ње ње го ве остав ке из не то је на 
сед ни ци Пред сед ни штва 3. мар та 1897. го ди не и та да је од лу че но да се оно, 
за јед но са мно го ва жни јим пи та њем ор га ни зо ва ња пре но са по смрт них оста-
та ка Ву ка Ка ра џи ћа из Бе ча, од ло жи за пр ву сле де ћу сед ни цу це ло куп не Ака-
де ми је. О то ме ни је оста ла за бе ле шка у зва нич ним Ака де ми ји ним ак ти ма 
ни ти у Го ди шња ку, већ са мо у Ми ли ће ви ће вом днев ни ку.23 Ипак, то пи та ње 
ви ше ни је би ло по кре та но, а узрок Цви ји ће вог не за до вољ ства не стао је 4. 
фе бру а ра 1899. го ди не, ка да је иза бран за пра вог чла на же ље не Ака де ми је 
при род них на у ка.

Пр ви слу чај ка да је је дан члан Ака де ми је под нео остав ку на члан ство 
до го дио се мар та 1903. го ди не и од но си се на Ва тро сла ва Ја ги ћа, хр ват ског 
фи ло ло га, ко ји је био члан Ака де ми је фи ло соф ских на у ка од 23. ја ну а ра 1888. 
го ди не. По што је о ње го вој остав ци већ све о бу хват но пи са но у по ме ну тој 
рас пра ви ака де ми ка Кре сти ћа, ов де се на њој не ће мо за др жа ва ти. За на шу 
те му до вољ но је са мо да на по ме не мо да по вод за ње го ву остав ку ни је имао 
ни ка кве ве зе са Ака де ми јом и ње ним ра дом, да она ни је зва нич но пре тре са на 
од стра не Ака де ми је, већ су ути цај ни ака де ми ци, ина че бли ски при ја те љи 
са мог Ја ги ћа, ус пе ли да га убе де да је по ву че.24 

Кра јем фе бру а ра 1906. го ди не, по што је из ве штен да је иза бран за до пи-
сног чла на Ака де ми је, Бра ни слав Пе тро ни је вић се за хва лио и из ја вио да не 

на вео за ко ју струч ну ака де ми ју. АСА НУ СКА 29а/1896, П. Срећ ко вић – СКА, Бе о град 24. 
де цем бра 1896.

22 АСА НУ 9327/16 (Днев ник М. Ђ. Ми ли ће ви ћа, 21. фе бру а ра 1897). 
23 Исто, 3. мартa 1897.
24 Ја гић се на остав ку од лу чио јер је је дан бе о град ски лист, ре а гу ју ћи на ње гов текст 

у беч ком гла си лу Ne ue Fre ie Pres se, у ко јем је ни ма ло зло на мер но кри ти ко вао срп ску по ли-
ти ку у Ма ке до ни ји, из ра зио чу ђе ње ка ко је дан та кав на уч ник уоп ште мо же оста ти члан 
Срп ске кра љев ске ака де ми је. По гре шно ин фор ми сан да се ра ди ло о слу жбе ним но ви на ма 
вла де Кра ље ви не Ср би је, а не о при ват ним Бе о град ским но ви на ма, Ја гић је ре шио да под не се 
остав ку. О ње го вој остав ци у Ака де ми ји ној ар хи ви ни су са чу ва ни тра го ви, а на кон убе ђи ва ња 
од стра не ко ле га Сто ја на Но ва ко ви ћа, Јо ва на Цви ји ћа и Ми ха и ла Ву ји ћа, Ја гић је сво ју остав ку 
по ву као (В. Кре стић, нав. де ло, 326–338).
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мо же да се при хва ти тог из бо ра.25 Са др жај овог ње го вог пи сма про чи тан је 
на сед ни ци Пред сед ни штва 22. мар та исте го ди не и та да је од лу че но да се 
пре ко ње га пре ђе на пред ви ђе ни днев ни ред. Да ли Пред сед ни штво Пе тро-
ни је ви ће ву од лу ку ни је узе ло за озбиљ но или је ми сли ло да ће се он у међу-
вре ме ну пре до ми сли ти ни је ја сно из овог по ступ ка. У сва ком слу ча ју, њего-
ва остав ка ни је ува же на пу не три го ди не, па се он због то га кра јем фе бру а ра 
1909. го ди не обра тио се кре та ру са мол бом да на све ча ном ску пу Ака де ми је 
из ја ви да се ни је при хва тио члан ства и да се о то ме бла го вре ме но из ја снио 
од мах на кон из бо ра.26 Се кре тар Љу бо мир Ко ва че вић ни је по сту пио пре ма 
овој мол би, та ко да је пи та ње Пе тро ни је ви ће ве остав ке оста ло не ра шчи шће-
но. За све то вре ме ње го во име ре дов но је штам па но у спи ско ви ма чла но ва 
на по чет ку Го ди шња ка. С об зи ром на то да у ме ђу вре ме ну ни је до шао ни на 
је дан од ску по ва Ака де ми је, ње го ва остав ка је ко нач но при хва ће на на глав-
ном го ди шњем ску пу 3. фе бру а ра 1910. го ди не. О то ме да је на тај на чин 
пре стао да бу де до пи сни члан Ака де ми је фи ло зоф ских на у ка из ве стио га је 
пи смом се кре тар Ко ва че вић.27

Зо о лог Жи во јин Ђор ђе вић, ко ји је био до пи сни члан Ака де ми је при род-
них на у ка од 1906. го ди не, под нео је остав ку на члан ство 21. фе бру а ра 1911. 
го ди не. Са др жај пи сма ко јим је са оп штио сво ју од лу ку та кав је да се из ње-
га не мо же на зре ти по вод или раз лог за овај по сту пак.28 Пре не го што је 
ње го ва остав ка ста вље на на днев ни ред Ђор ђе вић је до би јао ре дов не по зи ве 
на са стан ке ње го ве струч не ака де ми је. Због то га је на по ле ђи ни јед ног по-
зи ва на сед ни цу на пи сао: „По што сам већ по о дав но дао остав ку на члан ство, 
мо лим да се учи ни шта тре ба, те да ми се ви ше не ши љу, ве ро ват но по гре шком 
екс пе ди те ра, ови по зи ви као ни оста ло, што је у ве зи с члан ством Ака де ми је.” 
На осно ву чла на 43 По слов ни ка Ака де ми је ње го ва остав ка је раз мо тре на и 
усво је на на глав ном го ди шњем ску пу 6. фе бру а ра 1912. го ди не, а три да на 

25 „Го спо ди не, из пи сма ва шег од 23. ов. м. до знао сам, да ме је Ака де ми ја на сво ме 
го ди шњем ску пу од 3. ов. м. иза бра ла за сво га до пи сно га чла на. За хва љу ју ћи Ака де ми ји на 
по ча сти, ко ју ми је ука за ла, част ми је, Го спо ди не Пред сед ни че, из ја ви ти Вам, да се то га 
та бо ра при ми ти не мо гу, и мо лим Вас да о овој мо јој од лу ци из ве сти те Ака де ми ју. Из во ли те, 
Го спо ди не Пред сед ни че, при ми ти уве ре ње о мо ме осо би том по што ва њу.” АСА НУ СКА 
91/1910, Б. Пе тро ни је вић – Сто ја ну Но ва ко ви ћу, Бе о град 25. фе бру ар 1906; Го ди шњак СКА, 
XX (1906), 65.

26 „Мо лим Вас, да на да на шњем све ча ном ску пу Ака де ми је из ја ви те да се, пре ма ак ту 
ко ји сам од мах по са оп ште њу о мо ме из бо ру за до пи сног чла на Ака де ми је упу тио Пред сед-
ни штву, ни сам при мио то га из бо ра.” АСА НУ СКА 91/1910 Б. Пе тро ни је вић – Љ. Ко ва че ви ћу, 
Бе о град, 22. фебруарa 1909.

27 „Го спо ди не, на да на шњем глав ном го ди шњем ску пу Срп ске Кра љев ске Ака де ми је 
из не то је на ре ша ва ње Ва ше пи смо од 22. фе бру а ра 1909 го ди не, упу ће но се кре та ру Ака де-
ми је, ко јим сте мо ли ли да се на све ча ном го ди шњем ску пу Ака де ми је са оп шти Ва ша остав ка 
на зва ње до пи сно га чла на Ака де ми је, ко ју сте упу ти ли Ака де ми ји 25. фе бру а ра 1906 год. 
На осно ву чл. 43. сво га По слов ни ка Ака де ми ја је од лу чи ла, да се Ва ша остав ка при ми к зна њу 
и да ти ме пре ста је те би ти до пи сни члан Ака де ми је фи ло зоф ских на у ка.” АСА НУ СКА 91/1910, 
Љ. Ко ва че вић, се кре тар СКА – Б. Пе тро ни је ви ћу, Бе о град 3. фе бру ар 1910; Го ди шњак СКА, 
XXI II (1909), 122–123.

28 „Го спо ди не пред сед ни че, част ми је под не ти Вам остав ку на по ло жај до пи сног чла-
на Ака де ми је на у ка. При ми те, го спо ди не пред сед ни че, из раз мог осо би тог по што ва ња.” 
АСА НУ СКА 132/1911, Жи во јин Ђор ђе вић – С. Но ва ко ви ћу, пред сед ни ку СКА, Бе о град 21. 
фебруарa 1911.
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ка сни је он је из ве штен да му је та ко зва нич но пре ста ло члан ство у Ака де-
ми ји.29 Тач но де сет го ди на од усва ја ња ње го ве остав ке, Ђор ђе вић је по но во 
иза бран и то за пра вог чла на Ака де ми је при род них на у ка 18. фе бру а ра 1922. 
го ди не. За ни мљи во је то да су ње го ви пред ла га чи на тим из бо ри ма у са мом 
пред ло гу спо ме ну ли да је он ра ни је иза бран за до пи сног чла на али су остав ку 
пре ћу та ли. На бра ја ју ћи све ње го ве нај зна чај ни је ра до ве, озна чи ли су га као 
„нај ве ћег би о ло шког струч ња ка у Ју го сла ви ји”, чи јим би из бо ром у сво је 
ре до ве Ака де ми ја да ла за слу жно при зна ње ње го вом до та да шњем ра ду.30 

Не за до вољ ство кан ди да та из бо ром струч не ака де ми је за ко ју је пред ло-
жен, по ред на ве де ног слу ча ја са Цви ји ћем, до го ди ло се и при ли ком из бо ра 
Бог да на По по ви ћа. Бит на раз ли ка из ме ђу ова два слу ча ја би ла је та што је 
По по вић пре са мих из бо ра са знао да је пред ло жен за ака де ми ју у ко јој не би 
же лео да бу де и сти гао на вре ме да ре а гу је. Он је сма трао да би Ака де ми ји 
на ви ше до при нео као члан Ака де ми је фи ло зоф ских на у ка, а ја ну а ра 1912. 
го ди не био је пред ло жен за Ака де ми ју умет но сти. Због то га је пи сао се кре-
та ру Ака де ми је Љу бо ми ру Сто ја но ви ћу: „Мој рад, и до са да шњи и бу ду ћи, 
кре тао се и кре та ће се у обла сти те о риј ске на у ке; мој пред мет је, и у пре да-
ва њи ма и у књи жев ним ра до ви ма, те о ри ја књи жев но сти, умет но сти, и лепо га. 
Ако сам што на шао, или бар, оно што сам тра жио – то је те о риј ско ре ше ње 
есте тич ких про бле ма. То би био је дан, на чел ни, раз лог да ме Ака де ми ја, ако 
ми учи ни част иза бра ти ме за сво га чла на, иза бе ре у Од сек фи ло зоф ски. 
Дру ги би раз лог био ли чан: пу бли ка би по гре шно раз у ме ла из бор ка кав ви 
пред ла же те. У Умет нич ки од сек ула зи ли су до сад, без из у зет ка, са мо умет-
ни ци, ausüben de Künstler,31 и ни је дан чо век од на у ке, те о риј ске на у ке. Ан дра 
Сте ва но вић је дру го: он пре да је при ме ње ну на у ку, и сам је ар хи тект, ausüben der 
Künstler. Ја ме ђу тим ни сам на пи сао ни јед ну но ве лу, ни јед ну пе сму у про зи. 
И кад бих ипак био иза бран у тај од сек, не сум њи во је да би то мно ги, хо ти-
ми це и не хо ти ми це, ту ма чи ли не по вољ но по ме не. Ко ми сли да дâ свој глас 
за ме не, не ка ти га дâ за Фи ло зоф ски од сек. Ако би у том по гле ду не што за-
пе ло, не мој те ме пред ла га ти; у по ло жај у ко ме се ја на ла зим, ме ни не би би ло 
пра во да про пад нем. Дру го би би ло да је гла са ње јав но; тад бих ствар под нео 
мно го лак ше, и, чи ни ми се, до ста ла ко.”32 Док је ње го во пи смо из Пе тро гра да 
сти гло до се кре та ра Сто ја но ви ћа, Сто јан Но ва ко вић, пред сед ник Ака де ми је, 
већ је био на пи сао зва ни чан пред лог за из бор По по ви ћа у Ака де ми ју умет-
но сти.33 На се кре та ре ву ин тер вен ци ју пред лог је ипак по ву чен, та ко да се на 
из бо ри ма те го ди не ака де ми ци ни су ни из ја шња ва ли о кан ди да ту ри Бог да-
на По по ви ћа.34 Ипак, већ 1914. го ди не, на по след њим пред рат ним из бо ри ма, 

29 АСА НУ СКА 132/1911, Се кре тар СКА – Ж. Ђор ђе ви ћу, Бе о град 9. фе бру а ра 1912; 
Го ди шњак СКА, XXV (1911), 178 –179.

30 АСА НУ СКА 230/1922, Ј. Цви јић, Б. Пе тро ни је вић – СКА, Бе о град 10. јануарa 1922.
31 На не мач ком „умет ник из во ђач”.
32 АСА НУ 12785/4, Б. По по вић – Љ. Сто ја но ви ћу, Пе тро град 22. јануарa 1912.
33 Но ва ко вић је у пред ло гу ис та као да По по ви ћа пред ла же за Ака де ми ју умет но сти 

ка ко би, као вр стан по зна ва лац умет но сти и кри ти чар, по пу нио до та да број ча но ве о ма 
сла бу струч ну ака де ми ју. „Уз то ће у г. Бог да ну и на ша Ака де ми ја фи ло зоф ских на у ка доби ти 
чла на, ко ји ће се за ње не по сло ве жи во ин те ре со ва ти.” АСА НУ СКА 68/1912, С. Но ва ко вић 
– СКА, Бе о град 23. ја ну ар 1912.

34 Го ди шњак СКА, XXV (1911), 179–180.
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По по вић је по но во био ме ђу кан ди да ти ма и то за исту струч ну ака де ми ју као 
две го ди не ра ни је. За јед но са Но ва ко ви ћем пред лог су овог пу та пот пи са ли 
још Сте ван То до ро вић и Љу бо мир Сто ја но вић. Пред ла жу ћи га за Ака де ми ју 
умет но сти, ис та кли су да би он по сво јим ра до ви ма мо гао да бу де и кан ди-
дат за чла на Ака де ми је фи ло зоф ских на у ка, али су га пред ло жи ли ипак за 
Ака де ми ју умет но сти „с то га што је за раз ви так те Ака де ми је вр ло по треб-
но да по ред умет ни ка ко ји ства ра ју, бу ду у њој за сту пље ни и те о ре ти ча ри 
умет но сти”.35 Са знав ши да се ње го во име по но во на шло ме ђу кан ди да ти ма 
за исто ме сто као про шли пут, По по вић је опет тра жио од Сто ја но ви ћа да 
се пред лог по ву че. „Мо лим те, не са мо да по ву чеш свој пред лог о мо јој кан-
ди да ци ји, но да у истом сми слу уло жиш и код дру гих сав свој ути цај и све 
сво је си ле. Из вр ло озбиљ них раз ло га ја мо рам од луч но од ре ћи свој при ста-
нак за мо ју кан ди да ци ју. Ака де ми ја не мо же ни ко га би ра ти про тив та ко 
из ри ком са оп ште не во ље ње го ве. У овом слу ча ју би то би ло пра во на си ље 
пре ма чо ве ку без од бра не, по што ми ни мо је вас пи та ње ни мо је по што ва ње 
пре ма Ака де ми ји не би до пу сти ли да по сле свр ше но га чи на, та ка ко он ис пао, 
ула жем јав но про те сте и об ја вљу јем сво је ра ни је огра де. Ја сам о сво јој одлу ци 
из ве стио и г. Но ва ко ви ћа; и што те би ни сам до ла зио, то је с то га што о јед ном 
не про мен љи вом ре ше њу ни сам хтео да ни ти ни ја тро ши мо уза луд ре чи.”36 
Ово га пу та пред лог ни је био по ву чен и Бог дан По по вић је 3. фе бру а ра 1914. 
го ди не иза бран за пра вог чла на Ака де ми је умет но сти. О ње го вим евен ту ал-
ним при мед ба ма на овај из бор ни су оста ли тра го ви, а он је до кра ја свог жи-
во та остао члан те ака де ми је и био је дан од ње них нај ак тив ни јих чла но ва. 
Ње гов мла ђи брат Па вле је још 1909. го ди не по стао до пи сни члан Ака де ми је 
фи ло зоф ских на у ка. Бог да но вим ула ском у Ака де ми ју По по ви ћи су по ста ли 
је ди на ро ђе на бра ћа ме ђу ака де ми ци ма и обо ји ца су, сва ко на свом ства ра-
лач ком по љу, и Ака де ми ји и срп ској кул ту ри да ли ве ли ки до при нос.

Пре по чет ка Пр вог свет ског ра та до го ди ла су се још два слу ча ја от ка-
зи ва ња члан ства у Ака де ми ји. Нај пре је то учи нио исто ри чар Јо ван Ра до нић, 
ко ји је био до пи сни члан Ака де ми је дру штве них на у ка од 1909. го ди не. До-
пи сом Ака де ми ји од 17. ја ну а ра 1914. го ди не вра тио је сво ју ди пло му и за мо-
лио да бу де из бри сан из члан ства у Ака де ми ји и ње ног Од бо ра за Исто риј ски 
збор ник.37 Ње го ва остав ка про чи та на је на сед ни ци Пред сед ни штва 1. фе бру-
а ра исте го ди не.38 Ни је без зна ча ја по да так да је на из бо ри ма 1912. го ди не 
Ра до нић био пред ло жен за пра вог чла на али ни је до био до во љан број гла-
со ва што је мо жда био, ако не глав ни, он да је дан од мо гу ћих раз ло га за 
остав ку.39 Ме ђу тим, осим што је на по ме ну тој сед ни ци Пред сед ни штва ње-
го ва остав ка са оп ште на и „при мље на к зна њу”, по во дом ње ни су пред у зе ти 

35 АСА НУ СКА 45/1914, Сте ван То до ро вић, С. Но ва ко вић, Љ. Сто ја но вић – СКА, Бео-
град 16. јануарa 1914.

36 АСА НУ 12785/16, Б. По по вић – Љ. Сто ја но ви ћу, Бе о град 3. фе бру ар 1914.
37 „По што не же лим ви ше да бу дем до пи сни члан Ака де ми је, вра ћам члан ску ди пло-

му и мо лим да ме из во ли те из бри са ти из спи ска Ака де ми ји них чла но ва и Од бо ра за Исто-
риј ски збор ник.” АСА НУ СКА 53/1914 Јо ван Ра до нић – Пред сед ни штву СКА, Бе о град 17. 
ја ну а ра 1914.

38 АСА НУ СКА 53/1914 Го ди шњак СКА, XXVII (1913), 138; Се кре тар СКА – Јо ва ну 
Ра до ни ћу, Бе о град 1. фебруарa 1914.

39 АСА НУ СКА 68/1912, Љу бо мир Ко ва че вић – СКА, Бе о град 23. јануарa 1912.
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да љи ко ра ци. Усле дио је Пр ви свет ски рат и че тво ро го ди шњи пре кид ра да 
Ака де ми је, ка да су мно го ва жни је и озбиљ ни је те ме Ра до ни ће ву остав ку 
по ти сле у дру ги план. Већ на пр вим по сле рат ним из бо ри ма фе бру а ра 1920. 
го ди не он је пред ло жен за пра вог чла на Ака де ми је дру штве них на у ка. Ње-
гов пред ла гач, Алек сан дар Бе лић, пред ло жио га је као „пре ђа шњег до пи сни-
ка” Срп ске кра љев ске ака де ми је, вр сног исто ри ча ра, ве ли ког по зна ва о ца и 
об ја вљи ва ча ар хив ске гра ђе о срп ској про шло сти и до пи сног чла на не ко ли-
ко стра них ака де ми ја.40 Као та кав је и иза бран 16. фе бру а ра 1920. го ди не, а 
да ње го во име ни је ни бри са но из спи ско ва чла но ва, већ је са мо уме сто као 
до пи сни у пр вом по сле рат ном из да њу Ака де ми ји ног Го ди шња ка на ве ден 
као пра ви члан Ака де ми је дру штве них на у ка и Од бо ра за Исто риј ски збор-
ник. У на ред ним го ди на ма Ра до нић је био је дан од нај вред ни јих чла но ва на 
по љу исто риј ских на у ка и ду го го ди шњи се кре тар Ака де ми је.

На из бо ри ма у фе бру а ру 1914. го ди не за пра вог чла на Ака де ми је дру штве-
них на у ка иза бран је исто ри чар Ми ха и ло Га ври ло вић. У то вре ме он је био 
срп ски по сла ник на Це ти њу, ода кле се, на вест о из бо ру, ја вио се кре та ру 
Љу бо ми ру Сто ја но ви ћу, за хва лио се на из бо ру прав да ју ћи сво ју од лу ку о не-
при хва та њу члан ства за у зе то шћу „лич ним сту ди ја ма”.41 Да ли слу чај ним 
или на мер ним про пу стом се кре та ра Сто ја но ви ћа, ова Га ври ло ви ће ва од лу ка 
ни је зва нич но са оп ште на Ака де ми ји, а не ко ли ко ме се ци ка сни је из био је Први 
свет ски рат и Ака де ми ја је пре ста ла са ра дом. Тек на кон осло бо ђе ња, ка да су 
се пред сед ник и се кре тар Ака де ми је, за јед но са број ним ака де ми ци ма, вра-
ти ли из ино стран ства у Бе о град и ка да су се сте кли усло ви за по нов но одр-
жа ва ње сед ни ца, по зи ве за исте до био је и Га ври ло вић. Због то га је пи сао пред-
сед ни ку Жу јо ви ћу 1. ју на 1919. го ди не сле де ће: „Го спо ди не пред сед ни че, год. 
1914. кад ми је са оп ште но да сам иза бран за ре дов ног чла на Срп. Краљ. 
Ака де ми је на у ка, ја сам имао част јед ним пи смом бла го да ри ти на из бо ру и 
од ре ћи се те по ча сти, јер сам сво ју ак тив ност већ био упу тио прав цем ко ји 
ми ни је до зво ља вао да сво је вре ме ви ше по све ћу јем на у ци или да при мам на 
се бе оба ве зе у ка квом на уч ном по слу као што су Ака де ми ја и Уни вер зи тет. 
Уско ро по сле то га на ста ле су не ре дов не при ли ке, те је и то пи смо ве ро ват но 
из гу бље но или за ту ре но – јер ви дим по ва шем по зи ву да ме још сма тра те 
ака де ми ком – за то ми је част још јед ном за хва ли ти Ака де ми ји на из бо ру и 
од ре ћи се.”42 Пре не го што се оти снуо у ди пло мат ске во де Га ври ло вић је 

40 АСА НУ СКА 34/1920, Алек сан дар Бе лић – СКА, Бе о град 17. јануарa 1920; Ка да је 
Бе лић, као се кре тар Ака де ми је, на ја вио Ра до ни ће ву ака дем ску бе се ду о Кри то ву лу, ви зан-
тиј ском исто ри ча ру из XV ве ка, спо ме нуо је да је Ра до нић иза бран за до пи сног чла на 1909. 
го ди не и да је СКА ду го че ка ла да би га иза бра ла за свог пра вог чла на, а остав ку ни је спо-
ме нуо. Го ди шњак СКА, XXXV (1926), 125–126.

41 „По што ва ни го спо ди не, при мио сам ва ше пи смо од 22. фе бру а ра ове го ди не, бр. 173, 
ко јим ми са оп шта ва те да сам иза бран за ре дов ног чла на Срп ске Кра љев ске Ака де ми је На-
у ка. Ме ни је част из ја ви ти Ака де ми ји мо ју ду бо ку бла го дар ност и из ве сти ти је да ми је 
не мо гу ће при ми ти се тог ви со ког од ли ко ва ња, јер за у зет сво јим лич ним сту ди ја ма, не мо гу 
узе ти уче шћа у ње ним ра до ви ма. Ја вас мо лим, по што ва ни го спо ди не, да из во ли те ово до-
ста ви ти Ака де ми ји и при ми ти уве ре ње о мо ме нај ду бљем по што ва њу.” АСА НУ 13770, М. 
Га ври ло вић – Љ. Сто ја но ви ћу, Це ти ње 8. мар та 1914.

42 АСА НУ СКА 127/1919, М. Га ври ло вић – Ј. Жу јо ви ћу, пред сед ни ку СКА, Бе о град 1. 
јунa 1919. 
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имао плод ну са рад њу са Ака де ми јом. Као пр ви управ ник Др жав ног ар хи ва 
Кра ље ви не Ср би је (1900–1910) об ја вио је у Ака де ми ји ном из да њу сво ју збир ку 
ис пи са о Пр вом срп ском устан ку из па ри ских ар хи ва,43 ста вље на му је на 
рас по ла га ње и гра ђа ко ју је по се до вао Ар хив Ака де ми је44 и био је иза бран 
за чла на Од бо ра за Ака де ми јин Исто риј ски збор ник.45 За до пи сног чла на 
Ака де ми је дру штве них на у ка пред ло жен је 1909. го ди не,46 али та да ни је био 
иза бран. По што jе 1910. го ди не на пу стио ме сто пр вог чо ве ка Др жав не ар хи ве, 
Га ври ло вић је ушао у ди пло ма ти ју и од тог тре нут ка су се ње го ви до ди ри 
са Ака де ми јом пре ки ну ли. Го ди не 1912. био је пр ви пут пред ло жен за пра вог 
чла на Ака де ми је дру штве них на у ка,47 али ни је до био до во љан број гла со ва. 
Ка да је ко нач но иза бран 1914. го ди не, ње го ва од лу ка је би ла да се те по ча сти 
не при хва ти. Од стра не Ми ни стар ства спољ них по сло ва Га ври ло ви ћу су на кон 
Це ти ња би ла по ве ра ва на ди пло мат ска пред став ни штва у Ва ти ка ну и Пе трогра-
ду, јед но вре ме је био и за ступ ник ми ни стра спољ них по сло ва, а на кон ра та 
име но ван је за по сла ни ка Кра ље ви не СХС у Лон до ну. Пот пу но се по све тив ши 
ди пло мат ској ка ри је ри, Га ври ло вић ни је имао же љу да се оства ри и као ака-
де мик, очи глед но сма тра ју ћи да би му то зва ње на ме та ло до дат не оба ве зе 
ко ји ма као ди пло ма та не би мо гао до вољ но да се по све ти. На ве де но пи смо у 
ко јем је по твр дио сво ју ко нач ну од лу ку да се од рек не члан ства у Ака де ми ји 
про чи та но је на пр вом по сле рат ном ску пу Пред сед ни штва 16. ју на 1919. го-
ди не.48 Ње го ва од лу ка би ла је ко нач на и као та ква по што ва на и од стра не 
ака де ми ка, ко ји га ви ше ни су пред ла га ли да бу де би ран за њи хо вог ко ле гу.

На из бо ри ма фе бру а ра 1922. го ди не ме ђу пред ло же ним кан ди да ти ма 
на шао се и пе сник Ми лан Ра кић. Ње га су за до пи сни ка Ака де ми је умет но-
сти пред ло жи ли Бог дан По по вић и Сло бо дан Јо ва но вић, уз на по ме ну да је 
на осно ву ви со ког по ло жа ја ко ји је Ра кић за у зи мао у срп ској књи жев но сти, 
„као је дан од на ших нај ве ћих жи вих пе сни ка”, за слу жио да бу де пред ло жен 
за пра вог чла на али су га пред ло жи ли за до пи сног са мо за то што је због 
сво је тре нут не ди пло мат ске ду жно сти мо рао да ста ну је ван зе мље.49 На 
гла са њу 22. фе бру а ра Ра кић је иза бран за до пи сног чла на Ака де ми је умет-
но сти. По што је зва нич но оба ве штен о из бо ру, Ра кић се при ват ним пи смом 
обра тио пред сед ни ку Цви ји ћу из Со фи је, где се та да на ла зио у свој ству ди-
пло мат ског пред став ни ка Кра ље ви не СХС: „Го спо ди не пред сед ни че, при мио 
сам Ва ше пи смо ко јим ми ја вља те да ме је Ака де ми ја на у ка иза бра ла за до пи-

43 М. Га ври ло вић, „Ис пи си из па ри ских ар хи ва. Гра ђа за исто ри ју Пр вог срп ског устан-
ка”, Збор ник за исто ри ју, је зик и књи жев ност срп ског на ро да, Дру го оде ље ње, спо ме ни ци 
на ту ђим је зи ци ма, књ. I, Бе о град 1904.

44 АСА НУ СКА 267/1905, М. Га ври ло вић, др жав ни ар хи вар – Си ми Ло за ни ћу, пред-
сед ни ку СКА, Бе о град 7. мајa 1905; Го ди шњак СКА, XIX за 1905. го ди ну, 47.

45 АСА НУ СКА 566/1907, С. Но ва ко вић, пред сед ник СКА – М. Га ври ло ви ћу, др жав ном 
ар хи ва ру, Бе о град 24. децембрa 1907. 

46 АСА НУ СКА 18/1909, С. Но ва ко вић, Љ. Ко ва че вић, С. То до ро вић, Ђ. Па вло вић, С. 
Ло за нић, Ј. Ту ро ман, Ј. Н. То мић, А. Бе лић – СКА, Бе о град 13. ја ну а ра 1909. 

47 АСА НУ СКА 68/1912, Сло бо дан Јо ва но вић, Јо ван То мић – СКА, Бе о град 10. јануарa 
1912. 

48 Го ди шњак СКА XXVI II (1914 –1919), 57.
49 АСА НУ СКА 230/1922, Б. По по вић, С. Јо ва но вић – СКА, Бе о град 15. јануарa 1922; 

Исти дво јац је те го ди не за до пи сни ка пред ло жио и Јо ва на Ду чи ћа, на во де ћи исто обра зло-
же ње као у Ра ки ће вом слу ча ју.
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сно га чла на. Ја сам ве о ма дир нут овом нео че ки ва ном по ча шћу и мо лим Вас 
да Ака де ми ји из ја ви те мо ју нај ду бљу за хвал ност што је за па зи ла и на овај 
на чин од ли ко ва ла мој скром ни књи жев ни рад. Ме ђу тим, при ну ђен сам од-
мах до да ти да се не мо гу при ми ти ово га из бо ра, иа ко га сма трам као ве ли ку 
по част за ме не лич но. Да Ака де ми ја има ме ђу сво јим ре дов ним чла но ви ма 
бар јед ног књи жев ни ка у ужем сми слу ре чи /пе сни ка, при по ве да ча, драм ског 
пи сца/, за ме не би би ло ве ли ко за до вољ ство да бу дем до пи сни члан и сма трао 
бих да је за ме не и мо ју ам би ци ју то од ли ко ва ње пот пу но до вољ но. Ова ко, 
чи ни ми се да бих сво јим при стан ком, у не ку ру ку и сам сма њио зна чај и рад 
на ших књи жев ни ка /а ме ђу њи ма има их ко ји се мо гу ме ри ти са да на шњим 
ве ли ким стра ним пи сци ма/ да бих бар за не ко вре ме спре чио да срп ска књи-
жев ност бу де за сту пље на ре дов ним чла ном у Ака де ми ји на у ка. То је раз лог, 
а не увре ђе на су је та или пре те ра на ам би ци ја, што се не мо гу при ми ти за до-
пи сно га чла на, а мо лим Ака де ми ју на у ка да ве ру је да ћу јој увек оста ти за-
хва лан на па жњи ко ју ми је овом при ли ком по ка за ла. Мо лим Вас, го спо ди не 
пред сед ни че, да из во ли те при ми ти уве ре ње о мо ме нај ду бљем по што ва њу.”50 
Ово пи смо ни је зва нич но са оп ште но ни на јед ној од Ака де ми ји них сед ни ца. 
Пре ко ње га се пре шло као да ни је ни при мље но, а Ра ки ће во име ни је укло-
ње но из спи ска до пи сних чла но ва Ака де ми је умет но сти. Да је све вре ме остао 
у том ста ту су по твр ђу је то што су га ко ле ге 1934. го ди не јед но гла сно предло-
жи ле за пра вог чла на. У пред ло гу је спо ме нут раз лог због ко јих је два на ест 
го ди на ра ни је пред ло жен са мо за до пи сни ка. „Да нас, кад је тај раз лог пре стао 
да ва жи, по што ће г. Ра кић, пен зи о ни сан, до ћи да жи ви у Бе о град”, ис та кли 
су пред ла га чи, „Ака де ми ја умет но сти га пред ла же за ’ранг’ ко ји му при па да; 
из бор ње гов за пра во га чла на чи ни ће Ака де ми ји част исто то ли ко ко ли ко и 
ње му.”51 Да на 12. фе бру а ра 1934. го ди не, на кон пре бро ја ва ња гла сач ких ли-
сти ћа, по ред ње го вог име на за бе ле же но је ви ше од по треб не 2/3 гла со ва, 
чи ме је ко нач но по стао пра ви члан Ака де ми је умет но сти. На тај на чин ис пра-
вље на је не прав да ко ја је на не та Ра ки ћу због по што ва ња Ака де ми ји ног оби-
ча ја по ко јем би пра ви чла но ви мо ра ли ре дов но да уче ству ју у сва ко днев ном 
ра ду уста но ве, а што он то ком ди пло мат ске слу жбе ни је мо гао да чи ни. На-
жа лост, ње гов кра так жи вот ни век и те шка бо лест спре чи ли су га да по по-
врат ку у зе мљу у Ака де ми ји оста ви ве ћи траг.

На кон спо ме ну те остав ке ко ју је Бра ни слав Пе тро ни је вић под нео, а ко ја 
је зва нич но при хва ће на фе бру а ра 1910, он је иза бран за пра вог чла на Ака деми-
је фи ло зоф ских на у ка 16. фе бру а ра 1920. го ди не. Све га три го ди не ка сни је 
ре шио је по дру ги пут да под не се остав ку на члан ство у Ака де ми ји, не за дово-
љан на чи ном на ко ји су оста ле ко ле ге при хва ти ле кан ди да те ко је је он пред-
ло жио за но ве чла но ве.52 Кан ди да ти ко је је те го ди не пред ло жио за до пи снике 

50 АСА НУ 13484/1073, М. Ра кић – Ј. Цви ји ћу, Со фи ја 7. априлa 1922. 
51 АСА НУ СКА 177/1934, Бог дан По по вић, Урош Пре дић, Бра ни слав Ну шић и Ђор ђе 

Јо ва но вић – СКА, Бе о град 25. ја ну ар 1934. 
52 „На го ди шњем ску пу Ака де ми је од 19-ог ов. м. до ле пот пи са ни је под нео, у дру штву 

са дру гим г. г. ака де ми ци ма, че ти ри пред ло га за из бор но вих чла но ва. Ка ко ни је дан од тих 
пред ло га ни је при мљен а ве ћи на од њих на и шла на ја ку опо зи ци ју – ја чу не го што сам оче-
ки вао – и ка ко ми је ти ме оне мо гу ће но под но ше ње но вих пред ло га, то сма трам да је мо је 
при су ство ме ђу чла но ви ма Ака де ми је по ста ло из ли шно. Же ле ћи сво је ме сто усту пи ти но вом 
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би ли су би о лог Пе тар Ђор ђе вић и пе да гог Ми лан Ше вић, за ака де ми ке Ми-
лу тин Ми лан ко вић и Иван Ме штро вић, а сва ки пред лог пот пи сао је за јед но 
са по јед ним ко ле гом ака де ми ком. Њи хо во про па да ње на из бо ри ма очи глед но 
је схва тио су ви ше лич но, а на ова кав ра ди ка лан по тез од лу чио се сма тра ју ћи 
да је баш он као пред ла гач био раз лог не из гла са ва ња тих кан ди да та. Већ на 
сле де ћим из бо ри ма дво ји ца од ових ње го вих кан ди да та би ла су иза бра на, 
што га је под ста кло да 24. мар та 1924. го ди не из ве сти Ака демију о про ме ни 
сво је од лу ке: „По што су дво ји ца од кан ди да та, ко је сам про шле го ди не пред-
ла гао за ре дов не чла но ве – г. г. Ме штро вић и Ми лан ко вић, – ове го ди не иза-
бра ни, то по вла чим остав ку на члан ство Ака де ми је.”53 Ме штро вић и Ми лан-
ко вић, до та да шњи до пи сни ци, иза бра ни су за ре дов не чла но ве Ака де ми је на 
пред лог чла но ва струч них ака де ми ја за ко је су би ли пред ло же ни. Пе тро ни је-
вић, као члан Ака де ми је фи ло зоф ских на у ка, го ди ну да на ра ни је ве ро ват но 
ни је био нај по зва ни ји пред ла гач за јед ног ва ја ра и фи зи ча ра. Тих го ди на се у 
Ака де ми ји све ви ше уста љи вао оби чај да струч не ака де ми је са ме пред ла жу 
кан ди да те за но ве чла но ве и та кви пред ло зи углав ном су има ли ви ше успеха 
од оних ко је су ака де ми ци под но си ли са мо стал но или у ма њим гру па ма.

Ка да је 1. сеп тем бра 1923. го ди не об ја вљен За кон о чи нов ни ци ма и оста-
лим слу жбе ни ци ма гра ђан ског ре да, је дан члан тог прав ног ак та био је по вод 
Љу бо ми ру Сто ја но ви ћу да под не се остав ку на ме сто се кре та ра Ака де ми је. 
У чла ну 4 тог за ко на из ме ђу оста лог ста ја ло је и да „др жав ни слу жбе ник не 
мо же би ти ли це ко је ис по ља ва на че ла про тив по сто је ће др жав не фор ме или 
на че ло про тив прав не про ме не др жав ног по рет ка”.54 С об зи ром на то да је 
Сто ја но вић био осни вач и пред сед ник Ју го сло вен ске ре пу бли кан ске стран-
ке, ко ја се за ла га ла за уво ђе ње ре пу бли ке као др жав ног об ли ка, сма трао је да 
га овај члан спре ча ва да оста не на ме сту се кре та ра Ака де ми је. Сво ју од лу ку 
са оп штио је Ака де ми ји у пи са ној фор ми истог да на ка да је по ме ну ти за кон 
сту пио на сна гу об ја вљи ва њем у слу жбе ним но ви на ма.55 То ни је би ла пр ва 
остав ка ко ју је Сто ја но вић под нео у сво јој до та да шњој ка ри је ри. Ис тра ја ва ју ћи 
у сво јим ви со ко мо рал ним на че ли ма и по ли тич ким уве ре њи ма, не ма ре ћи 
при том за по сле ди це, ни је се ли био да их под но си на нај ви ше др жав не и стра-

чла ну, ко ји ће мо ћи би ти ко ри сни ји Ака де ми ји од ме не, част ми је под не ти остав ку на сво је 
члан ство у Ака де ми ји. Мо лим Ака де ми ју, да ми ову остав ку ува жи.” АСА НУ СКА 218/1923, 
Б. Пе тро ни је вић – СКА, Бе о град 24. фебруарa 1923.

53 АСА НУ СКА 218/1923. Сво ју од лу ку Пе тро ни је вић је за пи сао на по ле ђи ни по ву че-
не остав ке; Ско ро го ди ну да на ка сни је, Жу јо вић је у свом днев ни ку Пе тро ни је ви ћа на звао 
„ака де ми ком у остав ци”, ко ји је по сле тро го ди шњег из о ста ја ња са Ака де ми ји них сед ни ца 
до шао баш на ону на ко јој се гла са ло о из бо ру но вих чла но ва. АС ЈЖ–82 (Днев ник Јо ва на 
Жу јо ви ћа, 16. фебруарa 1925).

54 За кон о чи нов ни ци ма и оста лим др жав ним слу жбе ни ци ма гра ђан ског ре да, Слу
жбе не но ви не Кра ље ви не СХС, V, 199 (1923), 1.

55 „Да нас је об ја вљен и оба ве зну сна гу до био За кон о чи нов ни ци ма и оста лим др жав-
ним слу жбе ни ци ма по ко ме ’др жав ни слу жбе ник не мо же би ти ли це ко је ис по ља ва на че ла 
про тив по сто је ће др жав не фор ме’ (чл. 4 по след ња али не ја). Ка ко ја не са мо ис по ља вам не го 
и жи во про по ве дам ре пу бли ка ни зам, то овим под но сим остав ку на се кре тар ску ду жност, 
јер при ма ју ћи пла ту из бу џе том од ре ђе не пла те на ука зног се кре та ра сма трам да до ла зим 
ако не у ред чи нов ни ка, а оно у ред ’оста лих др жав них слу жбе ни ка.’ За хва љу ју ћи Ака деми ји 
на до са да шњем од ли ко ва њу оста јем Љуб. Сто ја но вић.” АСА НУ СКА 933/1923, Љ. Сто ја но-
вић – СКА, Бе о град 1. септем брa 1923; Го ди шњак СКА, XXXII (1923), Бе о град 1924, 113. 
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нач ке функ ци је на ко је је био би ран.56 Због то га ова ква ње го ва од лу ка нико га 
ни је из не на ди ла и ка да је про чи та на на сед ни ци Пред сед ни штва 10. сеп тем-
бра од лу че но је да се кре тар ску ду жност при вре ме но пре у зме Алек сан дар 
Бе лић, а да о Љу би ној остав ци ко нач ну од лу ку до не се скуп це ле Ака де ми је.57 
Ка да се 5. но вем бра 1923. го ди не тај скуп са стао, ака де ми ци су про у чи ли 
мо ти ве ко је су Сто ја но ви ћа под ста кле на овај по тез и ре ши ли да не при хва-
те ње го ву остав ку.58 Тек ка да је за пре тио да ће, уко ли ко се ње го ва од лу ка 
не при хва ти, под не ти остав ку и на члан ство у Ака де ми ји, ко ле ге ака де ми ци 
ни су има ли куд.59 Остав ка је ува же на а Алек сан дар Бе лић је име но ван за 
но вог се кре та ра Ака де ми је. Ка ко не би свог уче ни ка и мла ђег ко ле гу оста вио 
не при пре мље ног на овој од го вор ној функ ци ји, Сто ја но вић је при стао да му 
по ма же у се кре тар ским по сло ви ма али под усло вом да то бу де ано ним но.60 
Не ко ли ко го ди на ка сни је, ка да је у јед ном бе о град ском ли сту об ја вље на вест 
да ће краљ Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић би ти иза бран за чла на Ака де ми је, Јо-
ван Жу јо вић је твр дио да би у том слу ча ју Љу ба Сто ја но вић под нео остав ку 
на члан ство.61 По што ова но ви нар ска гла си на ни ка да ни је би ла ни бли зу 
оства ре ња, Сто ја но вић ни је имао по тре бе да по дру ги пут по те же прет њу 
остав ком на члан ство у Ака де ми ји, као оруж је у од бра ни сво јих мо рал них 
и по ли тич ких убе ђе ња.

На кон смр ти Јо ва на Цви ји ћа у ја ну а ру 1927. го ди не ме сто пред сед ни ка 
Ака де ми је оста ло је упра жње но пу них го ди ну да на. Ва же ћи про пи си на ла-
га ли су да краљ сво јим ука зом за пред сед ни ка по ста ви оног ака де ми ка ко јег 
пред ло жи ми ни стар про све те. Тек у ја ну а ру 1928. го ди не ми ни стар Ко ста 
Ку ма ну ди по кре нуо је пи та ње име но ва ња но вог пр вог чо ве ка Ака де ми је, за-
тра жив ши, пр ви пут у до та да шњој прак си, да му Ака де ми ја са ма пред ло жи 
три кан ди да та за то ме сто, од ко јих би он иза брао и кра љу пре по ру чио јед ног 
ака де ми ка.62 На сед ни ци 21. ја ну а ра 1928. го ди не ака де ми ци су као тро ји цу 
кан ди да та иза бра ли Ми ха и ла Пе тро ви ћа, Сло бо да на Јо ва но ви ћа и Бог да на 
По по ви ћа. Јо ван Жу јо вић, ко ји је као нај ста ри ји ака де мик пред се да вао сед-
ни цом, за бе ле жио је у свој днев ник де ша ва ња ко ја су пра ти ла ово гла са ње. 
„По сле пр вог гла са ња Бог дан По по вић је пред ло жио да се он са свим из о ста-
ви из кан ди да ци је, јер се не би мо гао при ми ти те ду жно сти, а до знао је са 
по у зда не стра не да ће он би ти по ста вљен за пред сед ни ка ма ко ли ко број гла-
со ва да има”, за пи сао је Жу јо вић.63 Три да на ка сни је Жу јо вић се опет до та као 
ове сед ни це, до пу нив ши сво ја за па жа ња тврд њом да је По по ви ћу ми ни стар 
ра ни је ре као да ће ње га кра љу пред ло жи ти за но вог пред сед ни ка. „По сле 
из бор не сед ни це Бог дан је на пи сао био остав ку на члан ство Ака де ми је, али 

56 Ми ра Ра до је вић, „Љу бо мир Љу ба Сто ја но вић”, Ср би 1903–1914, исто ри ја иде ја, 
Бе о град 2015, 639–642.

57 Го ди шњак СКА, XXXII (1923), Бе о град 1924, 69.
58 Исто, 113–114.
59 АС ЈЖ–82 (Днев ник Ј. Жу јо ви ћа, 7. децембрa 1923).
60 Исто.
61 „Њ. В. Краљ члан Ака де ми је на у ка”, Прав да 18. но вем бар 1927, 1; АС ЈЖ–82 (Днев-

ник Ј. Жу јо ви ћа, 8. јануарa 1928).
62 АСА НУ СКА 59/1928, Ко ста Ку ма ну ди, ми ни стар про све те – СКА, Бе о град 18. ја-

ну а ра 1928. 
63 АС ЈЖ–82 (Днев ник Ј. Жу јо ви ћа, 21. јануарa 1928).
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је од у стао”, оста ло је за бе ле же но у Жу јо ви ће вом днев ни ку.64 По што ње го ва 
кан ди да ту ра ни је из о ста вље на, иа ко је то на сед ни ци тра жио, По по вић је 
као вид про те ста на пи сао остав ку на члан ство у Ака де ми ји. Овај Жу јо ви ћев 
за пис за пра во је је ди ни траг о По по ви ће вој на пи са ној а по том по ву че ној остав-
ци. С об зи ром на то да је ми ни стар кра љу за пред сед ни ка на кра ју пред ло жио 
Сло бо да на Јо ва но ви ћа, ти ме је и не стао По по ви ћев по вод за пи са ње остав ке.

На из бо ри ма за но ве чла но ве фе бру а ра 1930. го ди не ме ђу кан ди да ти ма 
је тре ба ло да се на ђе и име Иси до ре Се ку лић, ко ја је до та да већ би ла пред-
ло же на 1926. али ни је ус пе ла да до би је до во љан број гла со ва. Пред лог за њен 
из бор, као и че ти ри го ди не ра ни је, на пи сао је Бог дан По по вић, с тим што је 
овог пу та иза ње га јед но гла сно ста ла це ла Ака де ми ја умет но сти за ко ју је 
Иси до ра и пред ло же на.65 По што је са зна ла да се по но во на шла ме ђу кан ди-
да ти ма, она је пи смом за мо ли ла пред сед ни ка Сло бо да на Јо ва но ви ћа да њена 
кан ди да ту ра бу де по ву че на: „По што ва ни го спо ди не, ни сам ни шта зна ла, ина-
че бих Вас пре за мо ли ла: да за јед но са го спо ди ном ко ји је учи нио пред лог 
ски не те с днев ног ре да мо ју кан ди да ту ру за до пи сног чла на Ака де ми је. Ја 
ми слим да ве ћи на чла но ва те уста но ве не мо же же ле ти да тр пим оно што није 
не из бе жно. До ста је тр пље ња и без то га. Бу ди те до бри за шти ти те ме на на чин 
ко ји сам го ре на ве ла, и при ми те уве ре ње о мо јој за хвал но сти и мом сваг да-
шњем ду бо ком по што ва њу.”66 Сво ју пр ву кан ди да ту ру и рас пра ву у Ака де-
ми ји о њој као пр вој же ни ко ја би би ла иза бра на у члан ство Ака де ми је, Иси-
до ра је очи глед но до жи ве ла су ви ше лич но и емо тив но, па је на овај на чин 
ве ро ват но же ле ла се бе то га да по ште ди. Иа ко је текст По по ви ће вог пред ло-
га за њен из бор био на вре ме по де љен свим ака де ми ци ма, на дан из бо ра 15. 
фе бру а ра 1930. го ди не пред сед ник Јо ва но вић оба ве стио је при сут не о ње ној 
же љи да се кан ди да ту ра по ву че. До да тан раз лог за то ви део је и у то ме што 
По по вић као пи сац пред ло га ни је био при су тан на из бо ри ма. Јо ван Жу јо вић 
је сма трао да би ипак тре ба ло и ње ну кан ди да ту ру ста ви ти на гла са ње, али 
је ве ћи на при сут них би ла за то да се о њој ипак не гла са.67 Из бе ле жа ка о то ку 
гла са ња ви ди се да је би ло по сту пље но по Иси до ри ној же љи и да се ака де ми-
ци о ње ном из бо ру те го ди не ни су из ја шња ва ли.68 По но во је би ла на спи ску 
кан ди да та на не ко ли ко на ред них из бо ра, а ко нач но је иза бра на за до пи сног 
чла на Ака де ми је умет но сти 16. фе бру а ра 1939. го ди не.69

Слич но као што је то учи ни ла Иси до ра Се ку лић 1930. го ди не, по вла че ње 
сво је кан ди да ту ре за тра жио је Ми лош Три ву нац ја ну а ра 1934. го ди не. По што 

64 Исто, 24. јануарa 1928.
65 АСА НУ СКА 100/1930, Бог дан По по вић – СКА, Бе о град 20. јануарa 1930. 
66 АСА НУ СКА 100/1930, И. Се ку лић – Сло бо да ну Јо ва но ви ћу, пред сед ни ку СКА, 

Бе о град 13. фебруарa 1930. 
67 „Иси до ра Се ку лић пи са ла пред сед ни ку да се не ће ни ка да при ми ти за чла на ако бу де 

иза бра на. Због то га и због од су ства пред ла га ча Бог да на По по ви ћа пред сед ник пред ла же да 
се тај из бор ски не с днев ног ре да. Ја сам ре као да оба раз ло га не вре де и да тре ба при сту пи ти 
гла са њу. Ве ћи на је би ла да се не гла са. Раз лог је глав ни што би г-ђа Иси до ра опет про па ла 
на из бо ру. – Ин те ре сант на си ту а ци ја у С. К. Ака де ми ји.” АС ЈЖ–82 (Днев ник Ј. Жу јо ви ћа, 
Сре те ње 15. фебруарa 1930).

68 АСА НУ СКА 100/1930, Бе ле шке о то ку гла са ња. 
69 Јо ван Б. Вук че вић, „Иси до ра Се ку лић и Срп ска ака де ми ја на у ка”, Збор ник Ма ти це 

срп ске за књи жев ност и је зик, 28, 1 (1980), 117–122.
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је прет ход но це ло куп на Ака де ми ја до не ла од лу ку о то ме ко ли ко кан ди да та 
на из бо ри ма мо же има ти сва ка од струч них ака де ми ја, Ака де ми ји фи ло зоф-
ских на у ка при па ла су јед но ме сто за пра вог и два за до пи сне чла но ве. По том 
је Ака де ми ја фи ло зоф ских на у ка на свом ску пу 25. де цем бра 1933. го ди не 
јед но гла сно од лу чи ла да њен кан ди дат за ака де ми ка бу де до та да шњи до пи-
сник Ти хо мир Ђор ђе вић, а за до пи сне чла но ве Ан тон Пре мер штајн и Ми лош 
Три ву нац.70 Ме ђу тим, из не по зна тих раз ло га, Три ву нац је се кре та ра Акаде-
ми је оба ве стио да од у ста је од кан ди да ту ре. Је ди ни траг о то ме је до пис ше фа 
Ака де ми ји не ад ми ни стра ци је у ко јем је на вео да се због од у ста ја ња Три вун ца 
од кан ди да ту ре то јед но упра жње но ме сто за кан ди до ва ње до пи сног чла на 
усту па Ака де ми ји умет но сти.71 Због то га пред лог за Три вун чев из бор ни је 
ни на пи сан, а Ака де ми ја фи ло зоф ских на у ка иза шла је на из бо ре са мо са пре-
о ста ла два кан ди да та. Ипак, пет го ди на ка сни је, у фе бру а ру 1939. го ди не Ми-
лош Три ву нац по но во је био пред ло жен и иза бран, али не за до пи сног већ 
за пра вог чла на Ака де ми је фи ло зоф ских на у ка. 

По след ња остав ка на члан ство у Ака де ми ји ве за на је за име Пе тра Ко лен-
ди ћа, ко ји је до пи сни члан Ака де ми је фи ло зоф ских на у ка био од 1932. го ди не 
и до ста са ра ђи вао са Ака де ми јом у сво јим сту ди ја ма ду бро вач ке књи жевно-
сти и умет но сти. Као про фе сор ју го сло вен ске књи жев но сти на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Ско пљу, об ја вио је у Ака де ми ји ним из да њи ма не ко ли ко ра до ва 
из ду бро вач ке те ма ти ке и до би јао нов ча на сред ства за ис тра жи ва ња ко ја је 
спро во дио го то во сва ког ле та. Та ко је би ло све док ни је ре шио да тај плод ни 
од нос пре ки не и под не се остав ку на члан ство у Ака де ми ји, а сво је раз ло ге обра-
зло жио је у по ду жем пи сму, по сла том на Ви дов дан 1935. го ди не. С об зи ром 
на то да је оно до са да би ло пот пу но не по зна то струч ној јав но сти и да не 
пред ста вља са мо при лог по зна ва њу исто ри је Ака де ми је већ и по ло жа ја инте-
лек ту а ла ца у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји и њи хо вог ви ђе ња не ка да шњих иде а ла 
о ује ди ње њу Ју жних Сло ве на, за слу жу је да бу де пре не то у це ло сти: 

Srp skoj kralj. aka de mi ji
Be o grad

Kad sam bio ured nik ile gal nog pro pa gan di stič kog srp skog đač kog li sta „Po me”, 
bi lo je to go di ne 1903, is tje ran iz osmog raz re da Du bro vač ke gim na zi je, mo gao 
sam li je po ču ti po grd ne ri je či svo jih pro tiv ni ka, od ko jih su mno gi još i sad u ži votu: 
„To  su ti da li Sr bi i Sr bi ja.” Pre kor je dan s de nun ci ja tor skom ten den ci jom, isti na, 
ali u osno vi pun mr žnje ko ja je sa mo kri je pi la!

70 За пи сник ску па Ака де ми је фи ло зоф ских на у ка од 25. де цем бра 1933. го ди не. АСА НУ 
СКА 177/1934.

71 „Част ми је по на ло гу го спо ди на се кре та ра Ака де ми је са оп шти ти Вам да га је из ве-
стио г. д-р Ми лош Три ву нац, про фе сор Уни вер зи те та да се од ри че кан ди да ту ре за до пи-
сно га чла на Ака де ми је фи ло зоф ских на у ка. Пре ма од лу ци це ло куп не Ака де ми је од 18. 
де цем бра пр. год. ’Ако се ко ја Ака де ми ја за до во љи ма њим бро јем кан ди да та, он да сло бод-
на ме ста по ну ди ти ака де ми ји умет но сти’, г. се кре тар Ака де ми је из ве шта ва Ака де ми ју 
умет но сти да јој се ста вља на рас по ло же ње још јед но пра зно ме сто за кан ди до ва ње до пи сног 
чла на.” АСА НУ СКА 177/1934, Ма ли ша Ра до вић, шеф Ад ми ни стра ци је СКА – Се кре та ру 
Ака де ми је умет но сти, Бе о град 25. ја ну ар 1934. 
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Kad sam u to ku ra ta, bi lo je to go di ne 1916, po sli je du ge is tra ge i poš to mi 
je sko ro stal no bi la za pli je nje na pla ta, iz ve den pred rat ni sud opet zbog pro pa gan
di stič kog dje lo va nja, iz no va sam u Ši be ni ku, gdje je s teš kom mu kom tre ba lo tek 
stva ra ti sim pa ti je pre ma Sr bi ji, od mno gih in te li ge na ta ko ji su skorо svi u ži vo tu 
čuo iste ri je či: „To su ti da li Sr bi i Sr bi ja.” I opet, da ka ko, re zul tat mr žnje, sa mo 
što je on da opa snost ima la dra ži, a sva ko stra da nje la ko se sno si lo u na di, da će 
ipak jed nom bi ti bo lje.

Ne go pr vih da na ovog mje se ca moj sin An tun,72 ko ji je još uvi jek ma lo lje tan, 
osu đen je pred su dom za zaš ti tu dr ža ve na vr lo teš ku ka znu sa pu ne če ti ri go di ne, 
jer je po sto je ćim za ko ni ma kriv, što se, kao to li ki nje go vi dru go vi, za ni mao ko mu
ni stič kim po kre tom. Da i ne is ti čem, oprav da nu bo ja zan, ho će li on uop će živ 
iza ći iz za tvo ra Sri jem ske Mi tro vi ce, o pre su di na mjer no ne ću da go vo rim, ia ko 
bi iz vje sno upo re đe nje bi lo, mo žda, vr lo po uč no. Ne znam, na pri mjer, zaš to je sve 
su đen g. dr. Drag. Jo va no vić,73 ra ni ji pro fe sor Uni ver zi te ta, kao ni ko li ko su oprav
da ne za mjer ke ko je je na nje go vu adre su upu tio je dan ak tiv ni mi ni star u jed noj 
od po sljed njih sjed ni ca Na rod ne skupšti ne, sa mo mi, iskre no pri zna jem, ne ide u 
gla vu, da je moj sin če ti ri pu ta te žom ka znom uda ren. Ali mi je naj te že, što su tog 
mog si na za pr va dva mje se ca po li caj ske is tra ge u Sko plju, u ja nu a ru i fe bru a ru 
ove go di ne, uža sno mu či li i što mu za sve vri je me is tra ge, a, da ka ko, i pri li kom 
do no še nja pre su de niš ta ni je po ma gao kul tur nona ci o nal ni rad nje go va oca, nje
go vih stri če va i uja ka ko ji su svi ča sno iz vr ši li svo ju du žnost pre ma Sr bi ji i Srp stvu. 
Na pro tiv, iz gle da da su baš te za slu ge i bi le raz lo gom, bi će kao dra sti čan pri mjer, 
da se i s njim i sa mnom vr lo teš ko po stu pa, da se nje ga sa di stič ki sva ku put do 
ne svje sti ce mu či i pre bi ja!

Da se, ne kim slu ča jem, po ja vim sad ne gdje na Pri mor ju, u mom Du brov ni ku, 
na pri mjer, gdje su slič ni po stup ci uniš ti li i zad nje tra go ve ne kad cvjet nog Srp stva 
me đu ka to li ci ma, uvje ren sam, da bih na sva kom ko ra ku i od pri ja te lja i od nepri
ja te lja ko ji su ču li, ka ko se po stu pa lo sa mnom i s mo jim si nom, i ovaj put čuo sa svim 
iste ri je či ko je već pre ko tri de set go di na ču jem: „To su ti da li Sr bi i Sr bi ja” sa tom 
raz li kom, da je u nji ma dav no otu pio ka rak ter par tij ske mr žnje i da su one sad, a 
to i uni ža va na ro či to, sa mo od jek ko le gi jal nog osje ća ja sa u češ ća!

Ne mo ćan za dru go, ja mo gu sa mo da škri nem zu bi ma i da kao ni je mi pro test, 
što se i u sa moj Sr bi ji ta ko po stu pa s kul tur nim rad ni ci ma ko ji se za nju /ne za pa re 
i u za vje tri ni kao sad, ne go kad je to zna či lo igra ti se svo jom sud bi nom!/ ne se bič no 
i ne u stra ši vo bi li sprem ni da sve pod ne su, po da strem ostav ku na mje sto do pi snog 
čla na Srp ske kra ljev ske aka de mi je i mo lim da me od da nas bri še te iz spi ska tih 
čla no va.

Na šta mi ti to član stvo u ze mlji, gdje moj na uč ni rad ni je mo gao da me spa
si od uni ža va nja naj go re vr sti!74 

72 Ан тон Ко лен дић (1914–1999) био је члан Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је од 1933. 
го ди не. Осу ђен од Су да за за шти ту др жа ве, за твор ску ка зну од ле жао је у Срем ској Ми тро ви ци 
и Би ле ћи од 1935. до 1939. го ди не. То ком Дру гог свет ског ра та био је при пад ник пар ти зан ског 
по кре та а по ње го вом окон ча њу углед ни исто ри чар књи жев но сти, пу бли ци ста и ди пло ма та.

73 Реч је о Дра го љу бу Јо ва но ви ћу (1895–1977), прав ни ку, уни вер зи тет ском про фе со ру 
и по ли ти ча ру, во ђи ле вог кри ла Са ве за зе мљо рад ни ка. Као оштар кри ти чар лич ног ре жи ма 
кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, ви ше пу та је хап шен, а сеп тем бра 1932. го ди не осу ђен 
на го ди ну да на за тво ра и из ба чен са Прав ног фа кул те та.

74 АСА НУ СКА 763/1935, П. Ко лен дић – СКА, Ско пље, 28. јунa 1935. 
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Па вле По по вић, Ко лен ди ћев бли ски при ја тељ и са рад ник, по ку шао је да 
га од го во ри од овог по ступ ка али у то ме ни је ус пео. „Не ма пра во, на рав но, 
у ко ли ко се ти че Ака де ми је, али има пра во кад го во ри о ства ри ма уоп ште”, 
сма трао је По по вић. „Ње го во пи смо ре чит је до каз ка ко се с на ше стра не лу до 
ра ди пре ма Срп ству и Ду бров ни ку”, за кљу чио је.75 С об зи ром на то да је 
пи смо сти гло у Ака де ми ју у вре ме лет њих фе ри ја, ка да се ни су др жа ли ску-
по ви ака де ми ка, пи та ње Ко лен ди ће ве остав ке мо ра ло је да са че ка по нов но 
оку пља ње свих чла но ва у сеп тем бру ме се цу. На ску пу Пред сед ни штва 30. 
сеп тем бра исте го ди не са жа ље њем је при мљен са др жај ње го вог пи сма и 
од лу че но је да се оно са оп шти це ло куп ној Ака де ми ји ко ја га је иза бра ла за 
до пи сног чла на, као и Ака де ми ји фи ло зоф ских на у ка ко ја га је пред ло жи ла.76 
По том је Јо ван Ер де ља но вић, се кре тар Ака де ми је фи ло зоф ских на у ка, пи сао 
Ко лен ди ћу да Ака де ми ја „вр ло не ми ло је дир ну та овим Ва шим пи смом и 
ве о ма жа ли што је до ње га до шло. Ово је бол но осе ћа ње уто ли ко те же што 
су у Ва шем ак ту ис так ну ти као узрок остав ци до га ђа ји и по ступ ци ко ји не-
ма ју с Ака де ми јом ни ка кве ве зе и што Ака де ми ја, као што и са ми зна те, 
ни је у ста њу ма у ком по гле ду ути ца ти на Ва шим ак том окри вље не чи ни о це. 
За то је Ака де ми ја, ду бо ко це не ћи и Ваш на уч ни и до са да шњи на ци о нал ни 
па три от ски рад, од лу чи ла да Вас за мо ли да по ву че те остав ку ко ју сте под-
не ли.”77 Осе тив ши па жњу сво јих ко ле га, ува жа ва ње ње го вог до та да шњег 
на уч ног и на ци о нал ног до при но са, али и њи хо во жа ље ње што се ре шио да 
их на пу сти због раз ло га ко ји не ма ју ве зе са Ака де ми јом, Ко лен дић је ре шио 
да се пре до ми сли. „Na Va še vr lo poš to va no i neo bič no lju ba zno pi smo od 21. 
ok to bra ”, на пи сао је у од го во ру Ака де ми ји, „ia ko se stvar no sko ro niš ta ni je 
iz mi je ni lo u raz lo zi ma zbog ko jih sam vam upra vio mo je pi smo od 28. ju na, izja-
vlju jem da pod ne se nu ostav ku po vla čim.”78 На сле де ћој сед ни ци Пред сед ни штва 
про чи та но је ово ње го во пи смо, а у ка сни је штам па ном Го ди шња ку, у ко јем 
су об ја вље ни из во ди са свих Ака де ми ји них сед ни ца, Ко лен ди ће ва остав ка 
ни је спо ме ну та.79

На осно ву све га на ве де ног мо же мо за кљу чи ти да слу ча је ви од ри ца ња 
од кан ди да ту ре, не при хва та ња из бо ра и под но ше ња остав ки на члан ство у 

75 АСА НУ СКА 763/1935, П. По по вић – „По што ва ном го спо ди ну” (ве ро ват но се кре та ру 
Ака де ми је Алек сан дру Бе ли ћу), Бе о град 13. ју ла 1935.

76 АСА НУ СКА 763/1935, Бе ле шка се кре та ра Бе ли ћа од 30. сеп тем бра 1935. го ди не на 
по ле ђи ни Ко лен ди ће ве остав ке. 

77 АСА НУ СКА 763/1935, Ј. Ер де ља но вић – П. Ко лен ди ћу, 21. ок то бра 1935. 
78 АСА НУ СКА 763/1935, П. Ко лен дић – СКА, Ско пље 8. но вем бра 1935; У На род ној 

би бли о те ци Ср би је на ла зи се Ле гат Пе тра Ко лен ди ћа, где се, из ме ђу оста лог, чу ва и ње гов 
ру ко пис Мо ја сје ћа ња. С об зи ром на то да је ове успо ме не на ме нио са мо сво јој по ро ди ци, 
он да нас ни је до сту пан ис тра жи ва чи ма. Је ди ни је сво је вре ме но у ње га увид имао Ми ро слав 
Пан тић, при пре ма ју ћи за об ја вљи ва ње Ко лен ди ћев ру ко пис „Из ста рог Ду бров ни ка” и ис-
ко ри стио га у пред го во ру ове књи ге. Те шко да би Пан тић про пу стио да спо ме не остав ку на 
члан ство у Ака де ми ји, да је она би ла спо ме ну та у овом ру ко пи су. Та ко да се мо же са ве ли-
ком ве ро ват но ћом прет по ста ви ти да Ко лен дић та мо о њој ни је ни пи сао. Зла та Бо јо вић, 
На да Мир ков Бог да но вић, Де јан Ву ки ће вић, Ка та лог ле га та Пе тра Ко лен ди ћа – ру ко пи си, 
ко ре спон ден ци ја, ста ре књи ге, Бе о град 2015; Ми ро слав Пан тић, „Књи жев ни исто ри чар Пе-
тар Ко лен дић”, у: П. Ко лен дић, Из ста ро га Ду бр ов ни ка, СКЗ, ко ло LVII, књ. 388, Бе о град 
1964, 26–27.

79 АСА НУ СКА, За пи сник сед ни це Пред сед ни штва СКА од 9. де цем бра 1935. го ди не; 
Го ди шњак СКА, XLIV (1935).
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исто ри ји Срп ске кра љев ске ака де ми је ни су би ли рет ка по ја ва. Ме ђу тим, 
ре зул тат тих по сту па ка са мо је у јед ном слу ча ју био ко на чан и не про мен љив. 
Реч је остав ци ко ју је на члан ство у Ака де ми ји од мах на кон из бо ра 1914. 
го ди не под нео Ми ха и ло Га ври ло вић и ка сни је је по твр дио 1919. го ди не. Сви 
оста ли по је дин ци ко ји су се од ва жи ли на не ки од на ве де них ко ра ка или су 
од ње га од у ста ја ли или су ка сни је по но во по ста ја ли чла но ви Ака де ми је. Три 
под не те остав ке би ле су по ву че не – Ја гић (1903), Пе тро ни је вић (1923) и Ко-
лен дић (1935). Тро ји ца чла но ва су на кон под не тих остав ки по но во иза бра ни 
за чла но ве Ака де ми је и жи во уче ство ва ли у ње ном ра ду – Бра ни слав Пе тро-
ни је вић (1906), Жи во јин Ђор ђе вић (1911) и Јо ван Ра до нић (1914). Сви кан ди-
да ти ко ји су тра жи ли да се њи хов пред лог за из бор по ву че ипак су иза бра ни 
за чла но ве Ака де ми је – Ми лу тин Га ра ша нин (1892), Бог дан По по вић (1914), 
Иси до ра Се ку лић (1930) и Ми лош Три ву нац (1934). У три на вра та чла но ви су 
са мо пре ти ли остав ком и слу жи ли се њо ме као не ком вр стом при ти ска на 
Ака де ми ју ка ко би по сти гли сво је ци ље ве – Јо ван Цви јић (1896), Љу бо мир Сто-
ја но вић (1923) и Бог дан По по вић (1928). Ако оста ви мо по стра ни оне остав-
ке чи ји су нам раз ло зи због не до стат ка из во ра да нас не по зна ти, нај че шће су 
по во ди за остав ке би ла де ша ва ња у са мој Ака де ми ји. Би ло је и оних ко ји ни су 
има ли ни ка кве ве зе са Ака де ми јом, као у слу ча ју Ја ги ћа и Ко лен ди ћа. Упра во 
у тим си ту а ци ја ма ака де ми ци су уло жи ли нај ви ше тру да да до остав ке не 
до ђе, а у Го ди шња ку, као јав но об ја вљи ва ном пре гле ду ра да Ака де ми је, о тим 
де ша ва њи ма ни су оста ли ни ка кви тра го ви. Ма да је њен по слов ник ја сно про-
пи сао по сту пак де ло ва ња у слу ча ју остав ке чла на, Ака де ми ја се те про це-
ду ре ни је при др жа ва ла. Са мо два пу та се о под не тој остав ци из ја снио скуп 
це ло куп не Ака де ми је, на кон че га је сле ди ло и бри са ње под но си ла ца остав ке 
из члан ства. Реч је би ла о остав ка ма Пе тро ни је ви ћа (1910) и Ђор ђе ви ћа (1911). 
По слов ник ни је по што ван чак ни у слу ча ју је ди не ко нач не Га ври ло ви ће ве 
остав ке, ко ја је са мо са оп ште на на ску пу Пред сед ни штва. У оста лим слу ча јеви-
ма чин остав ке ни је ни ста вљан на днев ни ред Ака де ми ји них зва нич них те ла.

Број ов де пред ста вље них слу ча је ва омо гу ћу је нам да ја сно пре по зна мо 
на чин де ло ва ња Ака де ми је у слу ча ју ка да је члан под но сио остав ку или када 
кан ди дат ни је же лео да се при хва ти кан ди да ту ре и са мог из бо ра. У сва ком 
кон крет ном слу ча ју Ака де ми ја је на сто ја ла да ис цр пи сва мо гу ћа сред ства 
не би ли се по је ди нац пре до ми слио или ма кар пре и спи тао свр сис ход ност до-
не те од лу ке. По не кад са мо иг но ри са њем на ја вље не остав ке, а че шће слу жбе-
ним или при ват ним пу тем, Ака де ми ја је ути ца ла на под но си о ца остав ке 
ка ко би про ме нио од лу ку. Та кав на чин де ло ва ња да вао је ре зул та те и са мо 
за хва љу ју ћи ње му учи нак под не тих остав ки ни је био ве ли ки. У том сми слу 
мо же се на пра ви ти по ре ђе ње са Ју го сла вен ском ака де ми јом зна но сти и 
умјет но сти, ко ја је овом пи та њу при сту па ла знат но дру га чи је. Њен по слов-
ник о ра ду ни је пред ви ђао по сту пак у слу ча ју остав ке чла на, а ка да је због 
про тив срп ских де мон стра ци ја у За гре бу исту под нео Сто јан Но ва ко вић 1902. 
го ди не, ње гов гест је са мо са жа ље њем кон ста то ван а остав ка од мах ува же на.80 
За ма ли учи нак остав ки на члан ство у Ака де ми ји ни је без зна ча ја би ло и то 
што се ака де ми ци ни су по ка за ли као увре ђе ни и су јет ни те су по но во пред-

80 В. Кре стић, нав. де ло, 321–326; Lje to pis JA ZU, sv. 17 (1902), 45.
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ла га ли и из гла са ва ли оне чла но ве ко ји су под но си ли остав ке. Сви они оправ-
да ли су на кон из бо ра ука за но по ве ре ње и оста ви ли зна ча јан траг ка ко у 
срп ској на у ци та ко и у исто ри ји Ака де ми је.
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SUM MARY: The pa per pre sents chro no lo gi cally all ca ses of re sig na ti ons from mem-
ber ship in the Ser bian Royal Aca demy, as well as the ca ses when in di vi du als, kno wing that 
they we re on the list of can di da tes or elec ted per sons, re qu e sted wit hdra wal of can di dacy or 
an nul ment of elec ti ons. Alt ho ugh the se ca ses we re not un com mon in the six-de ca de long hi story 
of the Aca demy, the ir fi nal re sult was al most ne gli gi ble. The only re sig na tion that re ma i ned 
de fi ni ti ve was the one ma de by Mi ha i lo Ga vri lo vić, when he than ked for the elec tion in 1914 and 
re af fir med his de ci sion of not wan ting to be a mem ber of the Aca demy in 1919. He ex pla i ned 
his de ci sion with his pre oc cu pa tion with ot her jobs and furt her de ve lop ment of his ca re er, in 
which, as he be li e ved, the re was no pla ce to de di ca te him self to the ti tle of aca de mi cian and 
du ti es in the Aca demy. The re a sons for re sig ning, at le ast tho se with re li a ble hi sto ri cal da ta, 
we re mostly re la ted to the work of the Aca demy it self. Ho we ver, the re we re al so tho se which 
had not hing to do with the work of the in sti tu tion, such as the re sig na tion of Va tro slav Ja gić 
in 1903 and Pe tar Ko len dić in 1935. In the se ca ses, both the Aca demy and its mem bers ma de 
ef forts to wit hdraw the ir re sig na ti ons, and that ef fort paid off. Even af ter on ce ac cep ted re-
sig na ti ons, aca de mics did not avoid to re e lect tho se who on ce re no un ced the ir mem ber ship. 
Sin ce they we re high-ran king sci en tists, af ter re e lec tion they ju sti fied the gi ven trust with 
the ir gre at con tri bu tion to the work of the Aca demy and de ve lop ment of Ser bian sci en ce in 
ge ne ral.
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Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет
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О ДОК ТОР СКОЈ ДИ СЕР ТА ЦИ ЈИ  
ЂО КА СЛИ ЈЕП ЧЕ ВИ ЋА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се пред ста вља пр ва док тор ска ди сер та ци ја од бра ње-
на на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1936. го ди не, чи ји је 
ау тор био је дан од нај и стак ну ти јих срп ских цр кве них исто ри ча ра XX ве ка 
– Ђо ко Сли јеп че вић. Ди сер та ци ја је по све ће на ли ку и де лу ми тро по ли та кар-
ло вач ког Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа. Рад пред ста вља на уч ни кон текст на стан-
ка ди сер та ци је, њен са др жај, про це ду ру ње не од бра не и ње ну ре цеп ци ју у 
срп ској исто ри о гра фи ји. Циљ ра да је ука зи ва ње на зна чај овог де ла у исто ри-
ји срп ске исто ри о гра фи је као пр ве све о бу хват не и си сте мат ске мо но гра фи је 
о зна ме ни том кар ло вач ком ми тро по ли ту, ко ја ни да нас ни је из гу би ла на уч ну 
ре фе рент ност. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ђо ко Сли јеп че вић, Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет 
у Бе о гра ду, док тор ска ди сер та ци ја, ми тро по лит Сте фан Стра ти ми ро вић, Сте ван 
Ди ми три је вић, срп ска исто ри о гра фи ја

Ђо ко Сли јеп че вић,1 је дан од нај зна чај ни јих срп ских цр кве них исто ри-
ча ра XX ве ка, док то ри рао је на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту у 

1 Ре фе рент на би бли о гра фи ја о Ђо ку Сли јеп че ви ћу: П. Пу зо вић, „Др Ђо ко Сли јеп че вић 
(1907–1993) – Би о гра фи ја и би бли о гра фи ја”, Бо го сло вље 1–2 (1992), 103–116; Д. Ка ле зић, 
„Исто ри ја Цр кве у ра до ви ма Ђо ка Сли јеп че ви ћа”, Срп ска про за да нас: Пе ро и Ђо ко Сли јеп
че вић – жи вот и дје ло, прир. Р. Бра тић, Бе о град 1998, 155–160; П. Пу зо вић, „Се ћа ње на Ђо ку 
Сли јеп че ви ћа”, Бо го сло вље 2 (2002), 275–278; Р. По по вић, „Др Ђо ко Сли јеп че вић – исто ри-
чар Срп ске Пра во слав не Цр кве”, Бо го сло вље 2 (2002), 269–274; Н. Ан дри ја ше вић, „Об ја вљи-
ва ње чла на ка проф. др Ђо ка Сли јеп че ви ћа у Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци”, Бо го сло вље 2 (2018), 
110–125; Н. Ан дри ја ше вић, „О жи во ту и ра ду Ђо ка Сли јеп че ви ћа са би бли о гра фи јом ње го-
вих ра до ва до 1944”, Сим плек сис 1 (2018), 61–79; Н. Ан дри ја ше вић, „Рад проф. др Ђо ка 
Сли јеп че ви ћа у Ин сти ту ту за ју го и сточ ну Евро пу (Südo ste u ro pa In sti tut) у Мин хе ну 1955–
1975”, То ко ви исто ри је 1 (2019), 111–144; Н. Ан дри ја ше вић, „Про фе сор др Ђо ко Сли јеп че вић 
у Швај цар ској 1948–1954”, Цр кве не сту ди је 2 (2019), 359–378; Н. Ан дри ја ше вић, „Жи вот и 
рад проф. др Ђо ка Сли јеп че ви ћа у Са ве зној Ре пу бли ци Не мач кој 1954–1993”, Бо го сло вље 1 
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Бе о гра ду, 1936. го ди не.2 Ње го ва док тор ска ди сер та ци ја би ла је по све ће на 
ли ку и де лу ми тро по ли та кар ло вач ког Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа. Ова ди-
сер та ци ја би ла је пр ва си сте мат ска и све о бу хват на сту ди ја мо но граф ског 
ка рак те ра по све ће на овој зна чај ној лич но сти срп ске цр кве не исто ри је, ко ја 
је го то во по ла ве ка би ла на че лу Кар ло вач ке ми тро по ли је. По ја ва ове ди сер-
та ци је пред ста вља ла је ва жан на уч ни до га ђај, о че му све до чи зна чај на па жња 
ко ја јој је би ла по све ће на у срп ској на уч ној за јед ни ци. При ка зе и освр те на 
ову ди сер та ци ју пи са ли су та да шњи нај зна чај ни ји срп ски исто ри ча ри. 

СРП СКА ИСТО РИ О ГРА ФИ ЈА О МИ ТРО ПО ЛИ ТУ СТРА ТИ МИ РО ВИ ЋУ  
ПРЕ СЛИ ЈЕП ЧЕ ВИ ЋЕ ВЕ ДИ СЕР ТА ЦИ ЈЕ

Пи шу ћи од ред ни цу о ми тро по ли ту Сте фа ну Стра ти ми ро ви ћу, ко ја се 
1929. го ди не по ја ви ла у Ста но је ви ће вој На род ној ен ци кло пе ди ји, Ра до слав 
Гру јић је кон ста то вао да овај зна чај ни срп ски ар хи је реј „не ма још би о гра-
фи је”.3 Исте го ди не сли чан ис каз по но вио је и Ни ко ла Ра дој чић: „Има ве о ма 
ма ло та ко јед но ду шних же ља у на шој на у ци као што је жуд ња за јед ном мо-
но гра фи јом о Сте фа ну Стра ти ми ро ви ћу.”4 До та да шњи озбиљ ни на уч ни ра-
до ви по све ће ни кар ло вач ком ми тро по ли ту Сте фа ну Стра ти ми ро ви ћу би ли 
су ма ло број ни и нај че шће су за хва та ли са мо од ре ђе не по је ди но сти ње го ве 
ви ше слој не де лат но сти. Ње го ве уло ге у раз во ју срп ске цр кве не про све те 
до та као се 1886. го ди не Ила ри он Ру ва рац у ра ду по све ће ном пи та њу отва-
ра ња се ми на ри је за све ште нич ке кан ди да те у Кар ло вач кој ми тро по ли ји.5 
Ње го вом епи сто лар ном на сле ђу па жњу је по све тио Ра до слав Гру јић 1908. 
го ди не.6 Ве ћи на тек сто ва о ми тро по ли ту Сте фа ну Стра ти ми ро ви ћу, об ја-
вљи ва них у цр кве ним ча со пи си ма у Кар ло вач кој ми тро по ли ји у пе ри о ду до 
Пр вог свет ског ра та, би ли су при год ног и па не ги рич ног ка рак те ра. 

По сле Пр вог свет ског ра та по ве ћа на је на уч на па жња пре ма лич но сти и 
де лу ми тро по ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа. Ди ми три је Ру ва рац при пре мио 
је за штам пу сту ди ју о ми тро по ли то вом жи во ту и ра ду, али она ни је про шла 
ре цен зи ју за об ја вљи ва ње у из да њу Срп ске кра љев ске ака де ми је.7 Уме сто 
то га об ја вио је „На црт жи во та и спи сак књи жев них ра до ва Ми тро по ли та 

(2020), 97–127; В. Пу зо вић, „Пу те ви срп ске цр кве но и сто риј ске на у ке: срп ски бо го сло ви као 
ис тра жи ва чи исто ри је Срп ске Цр кве”, Осам ве ко ва ау то ке фа ли је Срп ске Пра во слав не Цр кве, 
II, ур. В. Пу зо вић и В. Та та ло вић, Бе о град 2020, 95–120. 

2 Сли јеп че ви ће ва док тор ска ди сер та ци ја би ла је пр ва од бра ње на док тор ска ди сер та-
ци ја на бе о град ском Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту.

3 R. Gru jić, „Stra ti mi ro vić Ste fan”, Na rod na en ci klo pe di ja srp skohr vat skoslo ve nač ka, knj. 
IV, Za greb 1929, 516. 

4 Н. Ра дој чић, „Исто риј ске сту ди је ми тро по ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа”, Гла сник 
Ис то ри ског дру штва у Но вом Са ду 3 (1929), 317.

5 И. Ру ва рац, Шта се и ка ко се и с ко је стра не до сле по ку ша ва ло да се и код нас осну је 
Се ми на ри ја за кан ди да те све ште нич ког ре да, Но ви Сад 1886. 

6 Р. Гру јић, „Књи жев на пи сма ми тро по ли та Сте ва на Стра ти ми ро ви ћа”, Бо го слов ски 
гла сник 3–4 (1908), 204–219; 5–6 (1908), 311–324. 

7 Овај по да так из нео је Јо ван Ра до нић, све до че ћи да је имао при ли ку да про чи та по-
ме ну ту не пу бли ко ва ну Ру вар че ву сту ди ју, ко ја је би ла „сла бо ком по но ва на и с осет ним 
пра зни на ма, ни је ни ма ло од го ва ра ла оче ки ва њи ма струч ња ка и по што ва о ци ма зна ме ни тог 
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Сте ва на Стра ти ми ро ви ћа” у При ло зи ма про фе со ра Па вла По по ви ћа, 1921. 
го ди не.8 Пет го ди на ка сни је у пр вом бро ју Бо го сло вља по ја ви ла се сту ди ја 
Сте ва на Ди ми три је ви ћа по све ће на ми тро по ли то вом ме мо а ру о осло бо ђе њу 
срп ског на ро да упу ће ном ру ском ца ру Алек сан дру I.9 Усле ди ли су 1929. го-
ди не ен ци кло пе диј ска од ред ни ца Ра до сла ва Гру ји ћа10 и рад Ни ко ле Ра дојчи-
ћа по све ћен ми тро по ли то вим исто ри о граф ским на сто ја њи ма.11 Две го ди не 
ка сни је Ди ми три је Ру ва рац об ја вио је још је дан рад о ми тро по ли ту Стра ти-
ми ро ви ћу, за о кру жу ју ћи сво ја до та да шња ис тра жи ва ња о ње му.12 На Са вин-
дан 1936. го ди не, на све ча ном ску пу у Ма ти ци срп ској, го вор по све ћен Стра-
ти ми ро ви ћу, а по во дом сто го ди шњи це ње го вог упо ко је ња, из нео је Ни ко ла 
Ра дој чић.13 У ње му ни је пре о вла да вао па не ги ри чан тон, иа ко је био из нет 
све ча ним по во дом. Био је то објек ти ван на уч ни по глед са из ба лан си ра ним 
оце на ма, у окви ру ко јег су пред ста вље ни и ана ли зи ра ни глав ни аспек ти Стра-
ти ми ро ви ће вог про свет ног, на ци о нал ног и књи жев ног ра да. Би ла је то своје-
вр сна схе ма за на уч ну мо но гра фи ју о ми тро по ли ту. Не ко ли ко ме се ци ка сни је 
по ја ви ла се док тор ска ди сер та ци ја Ђо ка Сли јеп че ви ћа по све ће на ми тро по-
ли ту Сте фа ну Стра ти ми ро ви ћу. 

Док тор ска ди сер та ци ја Ђо ка Сли јеп че ви ћа

Под сти цај за пи са ње ди сер та ци је о ми тро по ли ту Сте фа ну Стра ти ми-
ро ви ћу Ђо ко Сли јеп че вић до био је од про те Сте ва на Ди ми три је ви ћа, пр вог 
про фе со ра Исто ри је Срп ске пра во слав не цр кве на Пра во слав ном бо го слов-
ском фа кул те ту. О то ме је све до чио у јед ном ка сни јем члан ку по све ће ном свом 
мен то ру: „Сво је ин те ре со ва ње за ми тро по ли та Стра ти ми ро ви ћа Ди ми три-
је вић је пре нео и на пи сца овог са ста ва и пре по ру чио му за док тор ски рад 
те му Сте ван Стра ти ми ро вић, ми тро по лит кар ло вач ки, као по гла вар цр кве, 
про свет ни и на ци о нал нопо ли тич ки рад ник”.14 Ди ми три је вић је у свом ра ду 
о Стра ти ми ро ви ћу из 1926. го ди не ис та као да из у ча ва ње и пот пу но при ка зи-
ва ње ми тро по ли то вог жи во та и ра да тре ба да бу де „пред мет оп шир ног и све-
стра ног ис тра жи ва ња”.15 По год ног кан ди да та за та кво ис тра жи ва ње про на шао 

ми тро по ли та”. Ј. Ра до нић, „Ђо ко М. Сли јеп че вић, Сте ван Стра ти ми ро вић, Бе о град 1936”, 
Ју го сло вен ски ис то ри ски ча со пис 1–4 (1937), 386. 

8 Д. Ру ва рац, „На црт жи во та и спи сак књи жев них ра до ва Ми тро по ли та Сте ва на Стра-
ти ми ро ви ћа”, При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор 1 (1921), 71–85. 

9 С. Ди ми три је вић, „Сте ва на Стра ти ми ро ви ћа, ми тро по ли та кар ло вач ког, план за 
осло бо ђе ње срп ског на ро да”, Бо го сло вље 1 (1926), 38–66.

10 R. Gru jić, „Stra ti mi ro vić Ste fan”, Na rod na en ci klo pe di ja srp skohr vat skoslo ve nač ka, 
knj. IV, Za greb 1929, 515–516.

11 Н. Ра дој чић, „Исто риј ске сту ди је ми тро по ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа”, Гла сник 
Ис то ри ског дру штва у Но вом Са ду 3 (1929), 317–364. 

12 Д. Ру ва рац, „Ми тро по лит Сте ван Стра ти ми ро вић”, Гла сник Ис то ри ског дру штва 
у Но вом Са ду 3 (1931), 374–391. 

13 Ра дој чи ћев го вор је об ја вљен у Ле то пи су Ма ти це срп ске: Н. Ра дој чић, „Ми тро по лит 
Сте фан Стра ти ми ро вић”, Ле то пис Ма ти це срп ске 1 (1936), 40–60.

14 Ђ. Сли јеп че вић, „На ци о нал ни и на уч ни лик Сте ва на М. Ди ми три је ви ћа”, Искра 
656–657 (1978), 11.

15 С. Ди ми три је вић, „Сте ва на Стра ти ми ро ви ћа, ми тро по ли та кар ло вач ког, план за осло-
бо ђе ње срп ског на ро да”, Бо го сло вље 1 (1926), 66.
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је у ди пло ми ра ном сту ден ту Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та и су плен-
ту Че твр те му шке ре ал не гим на зи је у Бе о гра ду, Ђо ку Сли јеп че ви ћу. Ди ми-
три је ви ћу су до бро би ле по зна те на уч не спо соб но сти Сли јеп че ви ћа као и 
ње гов ин те рес за срп ску цр кве ну исто ри ју ко ји је про ја вљи вао то ком сту ди-
ра ња. То ком сва ке ака дем ске го ди не Сли јеп че вић је пи сао по је дан те мат из 
срп ске цр кве не исто ри је и сва ки је био на гра ђен.16 По себ но је би ла ва жна 
озбиљ на на уч на сту ди ја по све ће на па три јар ху Пај си ју Ја њев цу,17 ко ја је у мно-
гим аспек ти ма пред ста вља ла пи о нир ски по ду хват у на уч ном про у ча ва њу ли ка 
и де ла овог срп ског па три јар ха из XVII ве ка. Те мат ко ји је на стао то ком четвр-
те го ди не сту ди ја (1933/1934), по све ћен ми тро по ли ту Сте фа ну Стра ти ми ро вићу, 
био је сво је вр стан увод у ње го во ду бље про у ча ва ње де лат но сти овог ар хије-
ре ја ко је ће не ко ли ко го ди на ка сни је ре зул ти ра ти док тор ском ди сер та ци јом. 
У срп ској бо го слов ској јав но сти Сли јеп че вић је био по знат као је дан од по-
кре та ча бо го слов ских на уч них ча со пи са Све то са вље, Хри шћан ска ми сао и 
Пут, као и ау тор ве ћег бро ја чла на ка углав ном у по ме ну тим ча со пи си ма ко ји 
су би ли по све ће ни цр кве но и сто риј ским и ак ту ел ним цр кве ним те ма ма.18 

Док тор ска ди сер та ци ја Ђо ка Сли јеп че ви ћа под на сло вом Ми тро по лит 
кар ло вач ки Сте ван Стра ти ми ро вић као цр кве ни по гла вар, про свет ни и на
ци о нал нопо ли тич ки ра де ник на пи са на је на 284 стра ни це ма ши но пи са, уз 
још 10 увод них стра ни ца обе ле же них рим ским бро је ви ма и две по след ње 
стра ни це по све ће не са др жа ју.19 Ко ри шће на је ар хив ска гра ђа из че ти ри ар-
хив ска фон да. Глав ни ну ко ри шће них из во ра чи ни ли су ма те ри ја ли из Ми тро-
по лиј ско-на род ног цр кве ног ар хи ва у Срем ским Кар лов ци ма. Ко ри шће на је 
гра ђа из Ар хи ва Срп ске кра љев ске ака де ми је у Бе о гра ду, Др жав ног ар хи ва 
у Бе о гра ду, као и нео бја вље на пи сма из фон до ва На род не би бли о те ке у Бео-
гра ду. У уво ду ди сер та ци је Сли јеп че вић је ис та као да је у по ме ну тим фон-
до ви ма „пре гле дао сву ар хив ску гра ђу”, као и да је „пре гле дао сву ар хив ску 

16 То ком пр ве го ди не сту ди ја Сли јеп че вић је на пи сао рад на те му Не за ко ни тост уки
да ња Пећ ке па три јар ши је 1766 – узро ци и по сле ди це то га не за ко ни тог ак та. Рад је био 
на гра ђен са 2.000 ди на ра из Фон да Алек се Или ћа. То ком дру ге го ди не сту ди ја на пи сао је 
рад из оп ште цр кве не исто ри је на те му Пап ство и ва се љен ски са бо ри. Рад је на гра ди ла 
бе о град ска Са бор на цр ква. То ком тре ће го ди не сту ди ја на пи сао је рад на те му Пај си је архи
е пи скоп пећ ки и па три јарх срп ски као је рарх и књи жев ни рад ник. За овај рад до био је на гра ду 
Ње го вог Ве ли чан ства кра ља Алек сан дра I Ка ра ђор ђе ви ћа. Рад је био об ја вљен у фа кул тет-
ском на уч ном ча со пи су Бо го сло вље. То ком че твр те го ди не сту ди ја на пи сао је рад на те му 
О ми тро по ли ту Сте ва ну Стра ти ми ро ви ћу. Рад је био на гра ђен са 2.000 ди на ра. По след њи 
сту дент ски те мат на пи сао је на те му Бе о град ска ми тро по ли ја и ми тро по ли ти од об но вље
ња Пећ ке па три јар ши је до ње ног при са је ди ње ња Ца ри град ској (1557–1766). Рад је до био 
на гра ду Бе о град ске oпш тине у из но су од 2.000 ди на ра (Ар хив Пра во слав ног бо го слов ског 
фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду (да ље: Ар хив ПБФ), Про фе сор ски до си је Ђо ка М. Сли
јеп че ви ћа).

17 Ђ. Сли јеп че вић, „Пај си је, ар хи е пи скоп пећ ки и па три јарх срп ски као је рарх и књи-
жев ни рад ник”, Бо го сло вље 2 (1933), 123–144; 3 (1933), 241–283. 

18 Де таљ ни је о на уч ној де лат но сти Ђо ка Сли јеп че ви ћа, у по ме ну том пе ри о ду: Н. Ан-
дри ја ше вић, „О жи во ту и ра ду Ђо ка Сли јеп че ви ћа са би бли о гра фи јом ње го вих ра до ва до 
1944”, Сим плек сис 1 (2018), 61–79. 

19 При ме рак док тор ске ди сер та ци је Ђо ка Сли јеп че ви ћа под на сло вом Ми тро по лит 
кар ло вач ки Сте ван Стра ти ми ро вић као цр кве ни по гла вар, про свет ни и на ци о нал нопо ли
тич ки ра де ник, у ви ду ма ши но пи са, на ла зи се у би бли о те ци Пра во слав ног бо го слов ског 
фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, под сиг на ту ром Др-21.
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гра ђу ко ја је об ја вље на или по себ но или раз ба ца на по ра зним ча со пи си ма”. 
Као не до ста так на вео је из о ста нак ру ске ар хив ске гра ђе до ко је „ни је би ло 
мо гу ће до ћи”.20 Сли јеп че вић је упо тре био ра до ве из 22 ча со пи са, док се у 
спи ску ко ри шће не ли те ра ту ре на ла зи 86 на уч них ра до ва. Ау тор са нај ве ћим 
бро јем ра до ва у по ме ну том спи ску био је Ди ми три је Ру ва рац (7 ра до ва). У овом 
спи ску, из ме ђу оста лих, на ла зи ли су се ра до ви Ни ко ле Ра дој чи ћа, Сте ва на 
Ди ми три је ви ћа, Ми лен ка Ву ки ће ви ћа, Ма ној ла Гр би ћа, Ди ми три ја Ки рило-
ви ћа, Јо ва на Ра до ни ћа, Ми те Ко сти ћа, Ста но ја Ста но је ви ћа, Јо ва на Су бо ти ћа, 
Јо ва на Скер ли ћа.

Струк ту ру Сли јеп че ви ће ве ди сер та ци је чи не три цен трал на по гла вља 
уз увод не де ло ве и за кљу чак. Ди сер та ци ја по чи ње уво дом у ко јем су пред ста-
вље не те ма и циљ ди сер та ци је, ње на струк ту ра, ко ри шће ни из во ри и ли те-
ра ту ра (I–IV). Сле ди спи сак ко ри шће не би бли о гра фи је (V–X), а за тим по-
гла вље увод ног ка рак те ра под на сло вом Би о граф ски по да ци о ми тро по ли ту 
Сте ва ну Стра ти ми ро ви ћу до ње го ва из бо ра за ми тро по ли та (1790) и смрт 
(1–21). Пр во од три цен трал на по гла вља но си на слов Цр кве ни рад ми тро по
ли та Сте ва на Стра ти ми ро ви ћа (22–122). У овом по гла вљу пред ста вље но 
је Стра ти ми ро ви ће во ста ра ње о ма те ри јал ном обез бе ђе њу и вас пит ном по ди-
за њу све штен ства, об но ви мо на штва, за на вља њу епи ско па та, бор би про тив 
уни ја ће ња, уво ђе ња но вог ка лен да ра и уво ђе ња све тов них ли ца у кон зи сто-
ри је. Дру го цен трал но по гла вље но си на слов Про свет ни рад ми тро по ли та 
Сте ва на Стра ти ми ро ви ћа (123–215). У овом по гла вљу пред ста вље не су 
школ ске и кул тур но-про свет не при ли ке пре до ба ми тро по ли та Сте фа на Стра-
ти ми ро ви ћа, ње гов рад на уна пре ђе њу основ них и сред њих шко ла, за ла га ње 
за штам па ри ју, ње гов од нос пре ма Ву ку Ка ра џи ћу. Тре ће цен трал но по гла-
вље но си на слов По ли тич кона ци о нал ни рад ми тро по ли та Сте ва на Стра
ти ми ро ви ћа (216–281). У окви ру овог по гла вља об ра ђе ни су по ли тич ка ин те-
ре со ва ња и рад ми тро по ли та у кон тек сту ње го вог ме мо а ра упу ће ног ру ском 
ца ру Алек сан дру I, ње го ва уло га у Пр вом срп ском устан ку, ње гов од нос 
пре ма Ти ца но вој и Бе ло цр кван ској бу ни, ње гов од нос пре ма кне зу Ми ло шу. 
Ди сер та ци ја је за вр ше на крат ким за кључ ком (282–284).

При ли ком пи са ња ди сер та ци је Сли јеп че вић се су о чио са сло же ном те-
мом ко ја је у до та да шњој ли те ра ту ри би ла са мо де ли мич но до так ну та. Ода-
брао је три круп не це ли не мно го стра не де лат но сти ми тро по ли та Сте фа на 
Стра ти ми ро ви ћа, док је јед ну све сно из о ста вио. Ра ди ло се о књи жев ном и 
на уч ном ми тро по ли то вом ра ду. Ње гов цр кве ни, про свет ни и по ли тич ко-на-
ци о нал ни рад пред ста вио је пр вен стве но се осла ња ју ћи на ар хив ску гра ђу. 
Сли јеп че вић је су до ве о Стра ти ми ро ви ћу фор ми рао тру де ћи се да схва ти дух 
пре лом не епо хе, ко ји је до но сио мно ге кул тур не, ду хов не и по ли тич ке про-
ме не срп ском на ро ду. По ре де ћи ње го ве су до ве са су до ви ма до та да шњих ис тра-
жи ва ча ми тро по ли то вог ра да, а по себ но су до ви ма Јо ва на Скер ли ћа и Ди ми-
три ја Ру вар ца, мо же се кон ста то ва ти да се Сли јеп че вић тру дио да ко ри гу је 
пре о вла ђу ју ћи кри тич ки тон у од но су на Стра ти ми ро ви ћа.

Ђо ко Сли јеп че вић је при ја ву за по ла га ње док тор ског ис пи та, уз пет 
при ме ра ка док тор ске ди сер та ци је, пре дао де ка ну Пра во слав ног бо го слов ског 

20 Ђ. Сли јеп че вић, Ми тро по лит кар ло вач ки Сте ван Стра ти ми ро вић, III. 
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фа кул те та Ла за ру Мир ко ви ћу, 17. апри ла 1936. го ди не. У при ја ви је на вео да је 
ди сер та ци ју на пи сао „у спо ра зу му са го спо ди ном Сте ва ном Ди ми три је ви ћем, 
ре дов ним про фе со ром Уни вер зи те та”.21 Са вет фа кул те та је на сед ни ци одр жа-
ној 22. апри ла исте го ди не од ре дио ко ми си ју за по ла га ње док тор ског ис пи та.22 
Сли јеп че ви ћев усме ни део док тор ског ис пи та, ко ји је ујед но био пр ви у исто-
ри ји Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та, одр жан је 22. ју на 1936. го ди не. 
Од го ва рао је на пи та ња из Оп ште исто ри је Цр кве, Исто ри је Срп ске цр кве и 
Па тро ло ги је.23 На ред ног да на про фе со ри Сте ван Ди ми три је вић и Фи ла рет 
Гра нић под не ли су ко ми си ји за од бра ну Сли јеп че ви ће ве ди сер таци је кра так 
ре фе рат о са мој ди сер та ци ји. При мед бе у ре фе ра ту од но си ле су се на рас по ред 
од ре ђе них оде ља ка у ди сер та ци ји, као и на не по треб но ве ли ки обим одељ ка 
из дру гог цен трал ног по гла вља, ко ји је био по све ћен кул тур но-про свет ним 
при ли ка ма пре до ба ми тро по ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа. Ди сер та ци ја је 
по хва ље на као „ре зул тат јед ног до бро сми шље ног и са рет ком мар љи во шћу 
и ве ли ким на по ром на пи са ног на уч ног де ла”. Као јед ну од глав них вред но сти 
ра да ре фе рен ти су ис та кли до бро ко ри шће ње обим не нео бја вље не ар хив ске 
гра ђе. Ре фе рат су за вр ши ли кон ста та ци јом да је кан ди дат по ка зао да „потпу-
но вла да на уч ним ме то дом и да је спо со бан да са мо стал но ра ди на на у ци”.24 
Усме на од бра на ди сер та ци је усле ди ла је 29. ју на и тра ја ла је од 8.15 до 9.15 
ча со ва пре под не. Пред ко ми си јом ко јом је пред се да вао про фе сор Ла зар Мир-
ко вић, а ко ју су још чи ни ли про фе со ри Сте ван Ди ми три је вић, Дра гу тин 
Ана ста си је вић, Фи ла рет Гра нић и Алек сан дар Па вло вич До бро клон ски, 
Ђо ко Сли јеп че вић успе шно је од бра нио сво ју док тор ску ди сер та ци ју.25 Ди-
пло му док то ра бо го слов ских на у ка (бр. 3758, од 16. ок то бра 1936. го ди не), 
ко ју су пот пи са ли рек тор Бе о град ског уни вер зи те та Дра го слав Јо ва но вић и 
де кан Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та Ди ми три је Сте фа но вић, Сли-
јеп че вић је при мио на све ча ној про мо ци ји, 14. де цем бра 1936. го ди не.26 

РЕ ЦЕП ЦИ ЈА СЛИ ЈЕП ЧЕ ВИ ЋЕ ВЕ ДИ СЕР ТА ЦИ ЈЕ  
У СРП СКОЈ ИСТО РИ О ГРА ФИ ЈИ

У лет њем бро ју Хри шћан ске ми сли (за јул и ав густ 1936. го ди не) на ја вље-
но је пу бли ко ва ње док тор ске ди сер та ци је Ђо ка Сли јеп че ви ћа за сеп тем бар 
исте го ди не. На ја вље на је као „из у зе тан, кру пан при лог на шој исто ри о гра-
фи ји, а по сред но на шој кул тур ној и по ли тич кој ми сли”.27 Ди сер та ци ја се 

21 Ар хив ПБФ, Про фе сор ски до си је Ђо ка М. Сли јеп че ви ћа.
22 Ко ми си ју су чи ни ли сле де ћи про фе со ри: Ла зар Мир ко вић, Сте ван Ди ми три је вић, 

Дра гу тин Ана ста си је вић, Фи ла рет Гра нић и Алек сан дар Па вло вич До бро клон ски. За ре-
фе рен те су од ре ђе ни Ди ми три је вић и Гра нић (Ар хив ПБФ, За пи сник сед ни ца Са ве та Пра
во слав ног бо го слов ског фа кул те та, књ. II (1930–1937), 264). 

23 Из Оп ште исто ри је Цр кве до био је оце ну 9, из Исто ри је Срп ске цр кве оце ну 8, а из 
Па тро ло ги је оце ну 9 (Ар хив ПБФ, Про фе сор ски до си је Ђо ка М. Сли јеп че ви ћа).

24 Исто.
25 Исто.
26 Исто.
27 „Ђо ко Сли јеп че вић: Сте ван Стра ти ми ро вић, ми тро по лит кар ло вач ки”, Хри шћан ска 

ми сао 7–8 (1936), 120.
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по ја ви ла као мо но гра фи ја, у из да њу бе о град ске књи жа ре Вла де Н. Рај ко ви ћа.28 
Об ја вљи ва ње мо но гра фи је би ло је про пра ће но Сли јеп че ви ће вим тек стом 
по све ће ним ми тро по ли ту Сте фа ну Стра ти ми ро ви ћу у днев ном ли сту Прав да.29 
У овом тек сту са же то је пред ста вио кључ не аспек те де лат но сти ми тро по ли та 
и сво ју књи гу на ја вио као ис пра вља ње не прав де пре ма ње му, због сто го ди-
шњег за по ста вља ња и нео бјек тив ног при ка зи ва ња.30 По ја ва Сли јеп че ви ће ве 
мо но гра фи је иза зва ла је зна чај ну па жњу срп ске на уч не јав но сти. Пр ви при-
ка зи по ја ви ли су се већ кра јем 1936. го ди не, а при ка зи и сту ди је под стак ну-
те Сли јеп че ви ће вим де лом об ја вљи ва ни су то ком 1937. го ди не и ка сни је. У 
на уч ну рас пра ву о Сли јеп че ви ће вом де лу би ли су укљу че ни во де ћи срп ски 
исто ри ча ри ме ђу рат ног пе ри о да.

Кра јем 1936. го ди не по ја ви ла су се два при ка за мо но гра фи је по све ће не 
ми тро по ли ту Сте фа ну Стра ти ми ро ви ћу. Ста но је Ста но је вић об ја вио је при-
каз у Гла сни ку Ис то ри ског дру штва у Но вом Са ду31, а Љу бо мир Зло ко вић32 
у Све то са вљу33. Ста но је вић је Сли јеп че ви ће ву књи гу ви део као по пу ња ва ње 
„јед не ве ли ке пра зни не, ко ја се у на шој исто ри о гра фи ји ја ко осе ћа ла”.34 По-
хва лио је ау то ра за ис црп но ко ри шће ње до ма ћих из во ра, али и на по ме нуо да 
би рад био пот пу ни ји да су ко ри шће ни беч ки из во ри. Као нај бо љи део ра да 
оце нио је пр во цен трал но по гла вље по све ће но цр кве ном ра ду ми тро по ли та, 
а као нај сла би је оно по све ће но ње го вом по ли тич ко-на ци о нал ном ра ду. Ис та-
као је да ће се „у де та љи ма о оно ме што је из нео г. Сли јеп че вић у сво јој књи-
зи, без сум ње мно го што шта мо ћи до пу ни ти, ис пра вља ти се сва ка ко не ће 
има ти мно го”.35 Ста но је ви ћу се ни је до пао Сли јеп че ви ћев апо ло гет ски тон 
пре ма ми тро по ли ту, ко ји је по ње му по не кад био пре те ран, и ко ји је оте жа вао 
да се по сле чи та ња књи ге ство ри ја сни ји суд о де лат но сти овог ар хи је ре ја.

У Зло ко ви ће вом при ка зу ни је би ло кри тич ких то но ва пре ма Сли јеп че-
ви ће вом де лу, већ ис кљу чи во по хва ле. Ис та као је, као и Ста но је вић, да је овај 
рад по пу нио пра зни ну у срп ској исто ри о гра фи ји. По хвал но је пи сао о ко ри-
шће ној ар хив ској гра ђи, ин си сти ра ју ћи на то ме да је пи сац „дао све што је 
мо гао да ти; све оно са чи ме су рас по ла га ли на ши ар хи ви и на ше би бли о те ке, 
он је са ве сно ис ко ри стио”.36 За раз ли ку од Ста но је ви ћа Зло ко вић је сма трао 
да је Сли јеп че вић ус пео да ко ри гу је до та да шње кри тич ке су до ве о ми тро-

28 Ђ. Сли јеп че вић, Сте ван Стра ти ми ро вић, ми тро по лит кар ло вач ки као по гла вар 
Цр кве, про свет ни и на ци о нал нопо ли тич ки рад ник, Бе о град 1936. На по чет ку мо но гра фи је 
на ве де но је да је реч о док тор ској те зи при хва ће ној на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул-
те ту, на осно ву ре фе ра та про фе со ра Сте ва на Ди ми три је ви ћа и Фи ла ре та Гра ни ћа. 

29 Ђ. Сли јеп че вић, „По сле сто го ди на. Је дан на ци о нал ни ве ли кан до био је при зна ње. 
Жи вот и де ла Сте ва на Стра ти ми ро ви ћа”, Прав да 11.466 (24. септембра 1936), 6–7.

30 Исто, 7.
31 С. Ста но је вић, „Ђо ко М. Сли јеп че вић, Сте ван Стра ти ми ро вић, Бе о град, 1936”, Гла

сник Ис то ри ског дру штва у Но вом Са ду 4 (1936), 470–471. 
32 Зло ко вић је у вре ме об ја вљи ва ња по ме ну тог при ка за био сту дент Пра во слав ног 

бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду (Ар хив ПБФ, Сту дент ски до си је Љу бо ми ра Зло ко ви ћа). 
Реч је о по то њем епи ско пу гор њо кар ло вач ком Си ме о ну (1951–1990).

33 Љ. Зло ко вић, „Ђо ко М. Сли јеп че вић: Сте ван Стра ти ми ро вић”, Све то са вље 3–4 (1936), 
185–188.

34 С. Ста но је вић, Ђо ко М. Сли јеп че вић, 470.
35 Исто.
36 Љ. Зло ко вић, Ђо ко М. Сли јеп че вић, 186.
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по ли ту, са гле да ва ју ћи сло же ну епо ху и кон крет не исто риј ске при ли ке у 
ко ји ма је де ло вао. По себ но је по хва лио одељ ке по све ће не ми тро по ли то вом 
од но су пре ма Ву ку Ка ра џи ћу, ис ти чу ћи да је ау тор овом пи та њу при сту пио 
објек тив ни је од до та да шњих ис тра жи ва ча.37

На ред не 1937. го ди не при каз је у Ју го сло вен ском ис то ри ском ча со пи су 
об ја вио Јо ван Ра до нић.38 Он се при дру жио прет ход но ис ка за ним ста во ви ма 
о то ме да је Сли јеп че ви ће во де ло до при не ло по пу ња ва њу пра зни не у срп ској 
исто ри о гра фи ји. Сма трао је да „књи га г. Сли јеп че ви ћа иде ме ђу до бре ствари 
ко је су до са да на пи са не о Стра ти ми ро ви ћу”.39 Нај сла би је по гла вље књи ге 
би ло је увод но, по све ће но ми тро по ли то вим би о граф ским по да ци ма. Ра до нић 
је ов де уо чио и не ке фак то граф ске гре шке, ко је је у при ка зу ис пра вио.40 У 
оста лим по гла вљи ма Сли јеп че вић је до нео „пу но то га но во га”.41 Ње го во 
ко ри го ва ње до та да шњих не по вољ них су до ва о Стра ти ми ро ви ћу оце ње но је 
као на уч но уте ме ље но, по себ но у сег мен ту ве за ном за на вод ну ми тро по ли-
то ву ау то кра ти ју у по гле ду не са зи ва ња са бо ра и за ње гов од нос пре ма Ву ку 
Ка ра џи ћу. Ра до нић жа ли што Сли јеп че вић ни је унео и по гла вље о књи жев-
ном ра ду ми тро по ли та ра ди пот пу но сти мо но гра фи је, па кон ста ту је: „Да је 
то уне се но у ову до бру књи гу лич ност за слу жно га ми тро по ли та би ла би 
об ја шње на са сва ке стра не”. И без то га књи га је до бра и „је дан од нај бо љих 
ра до ва о ми тро по ли ту Стра ти ми ро ви ћу”.42

Исте го ди не ка да и Ра до ни ћев при каз по ја ви ла се сту ди ја Ни ко ле Ра дој-
чи ћа Око ми тро по ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа.43 Овај рад пред ста вљао 
је на ста вак до та да шњих Ра дој чи ће вих ис тра жи ва ња о ми тро по ли ту, по себ но 
ње го вог из ла га ња у Ма ти ци срп ској, по чет ком 1936. го ди не.44 Же лео је да 
до пу ни ово из ла га ње, а до дат ни под сти цај му је пред ста вља ло по ја вљи ва ње 
Сли јеп че ви ће вог де ла. У сту ди ји је раз мо тре но не ко ли ко пи та ња ве за них за 
ми тро по ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа: о из во ри ма и ли те ра ту ри о ње му, о 
ње го вим ро ди те љи ма, бор би про тив уни је, по уч ним пе сма ма, ме мо а ру упу-
ће ном ру ском ца ру, про свет ној де лат но сти, члан ству у сло бод ним зи да ри ма 
и пи сми ма. Сва по ме ну та пи та ња раз мо тре на су и у све тлу на уч них ре зул-
та та из не тих у Сли јеп че ви ће вом де лу. Ра дој чић је у Сли јеп че ви ће вом де лу, 
пре све га, ви део ко ри стан на црт би о гра фи је ми тро по ли та Сте фа на Стра ти-
ми ро ви ћа, ко ји тре ба да ука же на про бле ме у до та да шњим про у ча ва њи ма 
и отво ри но ве пер спек ти ве. Це ло ви та би о гра фи ја мо гу ћа је тек по сле ни за 
ма њих спе ци јал них сту ди ја. Иа ко је, на не ки на чин, од ре као це ло ви тост Сли-
јеп че ви ће вог де ла, при знао га је ко ри сним за на у ку. То је „од ли чан под сет ник 

37 Исто, 187.
38 Ј. Ра до нић, „Ђо ко М. Сли јеп че вић, Сте ван Стра ти ми ро вић, Бе о град 1936”, Ју го сло

вен ски ис то ри ски ча со пис 1–4 (1937), 385–388.
39 Исто, 386.
40 Исто, 386–387.
41 Исто, 387.
42 Исто, 388.
43 Н. Ра дој чић, „Око ми тро по ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа”, Гла сник Ис то ри ског 

дру штва у Но вом Са ду 2 (1937), 161–179. 
44 Н. Ра дој чић, „Ми тро по лит Сте фан Стра ти ми ро вић”, Ле то пис Ма ти це срп ске 1 (1936), 

40–60.
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за ре ше на и не ре ше на пи та ња из жи во та и ра да ве ли ко га ми тро по ли та”.45 
Сма трао је, ипак, да би бо ље би ло да се ау тор као бо го слов огра ни чио са мо 
на је дан сег мент Стра ти ми ро ви ће ве де лат но сти и то онај цр кве ни. Ра дој чић 
је из нео озбиљ не при го во ре у ве зи са ар хив ском гра ђом ко ја је ко ри шће на у 
ди сер та ци ји. Не ко ри шће ње беч ких, пе штан ских и ру ских ар хи ва, а по себ но 
не пот пу но ко ри шће ње до ма ћих ар хи ва би ли су ва жни раз ло зи Ра дој чи ће ве 
оце не о не це ло ви то сти де ла. Кри ти ко вао је не ко ри шће ње кон зи сто ри јал них 
ар хи ва у бив шој Кар ло вач кој ми тро по ли ји, по себ но цен трал ног у Срем ским 
Кар лов ци ма, ар хи ва Кар ло вач ке гим на зи је и бо го сло ви је, епар хиј ских и 
ма на стир ских ар хи ва. Кри ти ко вао је че сто не пра вил но на во ђе ње ко ри шће-
не пе ри о ди ке и ли те ра ту ре.46 У сва ком од оде ља ка сво је сту ди је Ра дој чић је 
ука зи вао на про пу сте и ис пра вљао фак то граф ске гре шке у Сли јеп че ви ће вом 
де лу. Сма трао је да је Сли јеп че вић мо гао да ма ње па не ги рич но при ка зу је 
Стра ти ми ро ви ћа, да ду бље упо зна ру со фил ску по за ди ну ње го вих ста во ва, 
да чи та о це упо зна са ње го вим по уч ним пе сма ма. Као ква ли тет ди сер та ци је 
ис та као је до бро ко ри шће ње Стра ти ми ро ви ће вих пи са ма. У Сли јеп че ви ће-
вој ди сер та ци ји ви део је још је дан ар гу мент у ко рист об ја вљи ва ња Стра ти-
ми ро ви ће ве пре пи ске.47 И по ред оштре кри ти ке, свој стве не Ни ко ли Ра дој-
чи ћу као во де ћем исто ри ча ру срп ске исто ри о гра фи је, при зна та је на уч на 
вред ност Сли јеп че ви ће вог де ла. Оце нио је да де ла по пут овог „мо гу на у ци 
учи ни ти сјај них услу га”.48 

Сли јеп че ви ће ва ди сер та ци ја би ла је под сти цај и за Ра до сла ва Гру ји ћа 
да 1939. го ди не у Бо го сло вљу об ја ви рад „Стра ти ми ро ви ће во ар хи па стир ство. 
По во дом док тор ске ди сер та ци је Ђо ке М. Сли јеп че ви ћа”.49 Го ди ну да на ра-
ни је (1938), у ре фе ра ту за Сли јеп че ви ћев из бор за при ват ног до цен та на Ка-
те дри за Исто ри ју Цр кве на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту, Гру јић 
се крат ко освр нуо на ње го ву ди сер та ци ју ис та кав ши да је „на уч на кри ти ка 
за па зи ла и до бро при ми ла ње го ву ди сер та ци ју о ми тро по ли ту Сте ва ну Стра-
ти ми ро ви ћу”.50 У ра ду об ја вље ном у Бо го сло вљу Гру јић је же лео да до пу ни 
Сли јеп че ви ће во ис тра жи ва ње у сег мен ту ве за ном за Стра ти ми ро ви ће во архи-
па стир ство ис ка за но кроз ду хов но ру ко во ђе ње па ством у ње го вој Срем ској 
ар хи ди је це зи, по себ но на по чет ку ње го ве упра ве. Из вор је на шао у Стра ти-
ми ро ви ће вим ар хи па стир ским по сла ни ца ма ко је су са чу ва не у цир ку лар ним 
про то ко ли ма па ро хи ја бив ше Кар ло вач ке ми тро по ли је. Сма трао је да је то 
ва жан сег мент ми тро по ли то ве де лат но сти о ко јој Сли јеп че вић ни је пи сао. 
Пред ста вио је и ана ли зи рао че ти ри ар хи па стир ске по сла ни це, чи ји је ин те-
грал ни текст дао у при ло гу ра да.51 На ред не, 1940. го ди не, Гру јић је опет 
пи сао ре фе рат за Сли јеп че ви ћа, ово га пу та за уни вер зи тет ског до цен та на 
Ка те дри за Исто ри ју Цр кве на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту. Том 

45 Н. Ра дој чић, Око ми тро по ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа, 162.
46 Исто, 163–167.
47 Исто, 178.
48 Исто, 162.
49 Р. Гру јић, „Стра ти ми ро ви ће во ар хи па стир ство. По во дом док тор ске ди сер та ци је 

Ђо ке М. Сли јеп че ви ћа”, Бо го сло вље 1 (1939), 14–40. 
50 Ар хив ПБФ, Про фе сор ски до си је Ђо ка М. Сли јеп че ви ћа. 
51 Р. Гру јић, Стра ти ми ро ви ће во ар хи па стир ство, 31–40.
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при ли ком је по но во ис та као да је ње го ва ди сер та ци ја „при мље на у на шој 
на у ци по вољ но”, на во де ћи као при мер при каз Ста но ја Ста но је ви ћа. На вео 
је да су „по вољ не ре фе ра те о њој, уз из ве сне при мед бе и до пу не, да ли и проф. 
Ни ко ла Ра дој чић и ов де пот пи са ни”.52 

* * *

Ђо ко Сли јеп че вић је док тор ском ди сер та ци јом по све ће ном ми тро по-
ли ту кар ло вач ком Сте фа ну Стра ти ми ро ви ћу озбиљ но за ко ра чио у срп ску 
на уч ну за јед ни цу. О то ме све до че освр ти глав них срп ских исто ри ча ра међу-
рат ног пе ри о да. Де ло о ми тро по ли ту Стра ти ми ро ви ћу чи ни део сво је вр сне 
Сли јеп че ви ће ве три ло ги је по све ће не ис так ну тим лич но сти ма срп ске цр кве не 
исто ри је. За по че та де лом о па три јар ху Пај си ју Ја њев цу, про ду же на ди сер-
та ци јом о Стра ти ми ро ви ћу, ова три ло ги ја за кљу че на је мо но гра фи јом о 
ми тро по ли ту Ми ха и лу Јо ва но ви ћу, об ја вље ном у Мин хе ну 1980. го ди не.53 
Зна чај ни де ло ви ди сер та ци је угра ђе ни су у нај ва жни је Сли јеп че ви ће во де ло 
Исто ри ју Срп ске Пра во слав не Цр кве.54

У Све то сав ској бе се ди одр жа ној у Ма ти ци срп ској 26. ја ну а ра 2007. 
го ди не Слав ко Га ври ло вић је, уз Ди ми три ја Ру вар ца, Ни ко лу Ра дој чи ћа и 
Те о до ру Ма ји цу Пе тро вић, ис та као Ђо ка Сли јеп че ви ћа као ме ри тор ног био-
гра фа ми тро по ли та Сте фа на Стра ти ми ро ви ћа.55 Ње го ва док тор ска ди сер та-
ци ја, од бра ње на на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1936. 
го ди не, и да ље пред ста вља јед но од глав них де ла срп ске исто ри о гра фи је о 
овом зна ме ни том кар ло вач ком ми тро по ли ту.
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ON ĐO KO SLI JEP ČE VIĆ’S DOC TO RAL THE SIS

SUM MARY: Đo ko Sli jep če vić’s doc to ral the sis, de di ca ted to the Me tro po li tan of Kar-
lov ci Ste fan Stra ti mi ro vić, was de fen ded at the Fa culty of Ort ho dox The o logy in Bel gra de in 
1936. It is im por tant in many aspects. It was the first doc to ral the sis de fen ded at the afo re-
men ti o ned fa culty. Its aut hor was one of the most pro mi nent Ser bian Church hi sto ri ans of the 
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53 Ђ. Сли јеп че вић, Ми ха и ло, ар хи е пи скоп бе о град ски и ми тро по лит Ср би је, Мин хен 1980.
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го ди не, по гла вље по све ће но ми тро по ли ту Сте фа ну Стра ти ми ро ви ћу пре у зе то је знат ним 
де лом из док тор ске ди сер та ци је. 

55 С. Га ври ло вић, „Ми тро по лит Сте фан Стра ти ми ро вић. По во дом 250-го ди шњи це 
ро ђе ња”, Ле то пис Ма ти це срп ске 3 (2007), 395.
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20th cen tury. This the sis, la ter pu blis hed as a mo no graph, was the first com pre hen si ve and 
syste ma tic study de di ca ted to the re now ned Me tro po li tan who, for al most half a cen tury, go-
ver ned the Me tro po li ta na te of Kar lov ci. Sli jep če vić wro te the the sis un der the men tor ship of 
Ste van Di mi tri je vić, the first Hi story pro fes sor of the Ser bian Ort ho dox Church at the Fa culty 
of Ort ho dox The o logy in Bel gra de. He re, he pre sen ted the key aspects of Stra ti mi ro vić’s work, 
mostly ac cor ding to un pu blis hed ar chi val ma te ri als. The ap pe a ran ce of Sli jep če vić’s work 
aro u sed gre at in te rest in the Ser bian sci en ti fic com mu nity, which can be seen in the over vi ews 
and re vi ews of the most pro mi nent Ser bian hi sto ri ans in the pe riod bet we en the two World 
Wars. They re cog ni sed the dis ser ta tion as a re fe ren ce work ena bling Sli jep če vić to se ri o usly 
en ter the Ser bian sci en ti fic com mu nity. This work, which to day re pre sents a bi blo grap hic 
ra rity, has kept its sci en ti fic re fe ren ce. 

KEYWORDS: Đo ko Sli jep če vić, Fa culty of Ort ho dox The o logy in Bel gra de, Doc to ral 
The sis, Me tro po li tan of Kar lov ci Ste fan Stra ti mi ro vić, Ste van Di mi tri je vić, Ser bian Hi sto ri o-
graphy
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БАЛ КАН СКИ СА ВЕЗ, ИЛИ ПУТ КО ЈИМ СЕ РЕ ЂЕ ИДЕ 
(Са ша Ста но је вић, Ства ра ње Бал кан ског са ве за 1912, Фи ло зоф ски фа кул тет  

Уни вер зи те та у При шти ни, са при вре ме ним сре ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци, 
Исто риј ски ар хив То пли це и На род ни му зеј То пли це, Ко сов ска Ми тро ви ца – 

Про ку пље 2020, 361 стр.)

Не дав но је у из да њу Фи ло зоф ског фа-
кул те та Уни вер зи те та у При шти ни, са при-
вре ме ним сре ди штем у Ко сов ској Ми тро ви-
ци, Исто риј ског ар хи ва То пли це и На род ног 
му зе ја То пли це из Про ку пља, на ве ћем бро ју 
стра на, иза шла из штам пе мо но гра фи ја по све-
ће ног ко ле ге Са ше Ста но је ви ћа Ства ра ње 
Бал кан ског са ве за 1912. го ди не. 

Бал кан ски ра то ви пред ста вља ју зна ча-
јан до га ђај у про це су осло ба ђа ња хри шћан-
ског ста нов ни штва од Ото ман ске им пе ри је. 
Ин спи ри са не на ци о нал ним ин те ре си ма, са-
мо стал не бал кан ске др жа ве – Ср би ја, Цр на 
Го ра, Бу гар ска и Грч ка сма тра ле су да је њи-
хо во уче шће у ре ша ва њу тзв. „Ис точ ног пи-
та ња”, од но сно бу дућ но сти „бо ле сни ка са 
Бос фо ра”, не са мо не за о би ла зно, већ и под 
прет њом да мо же да иза зо ве и не га ти ван од-
јек код ве ли ких си ла – од лу чу ју ће. 

Бло ков ски већ уве ли ко по де ље на Евро-
па, об у зе та тр ком у на о ру жа њу ко ју је ин-
спи ри сао дух ми ли та ри зма и им пе ри јал на 
пре тен ци о зност, ни је мо гла по мир љи во и 
ин до лент но да гле да на би ло ка ква вој но-по-
ли тич ка кри зна жа ри шта. 

Бал кан ска ге о по ли ти ка, мо жда ви ше 
не го дру ге кон фликт не по ја ве, при вла чи ла је 
ње ну па жњу. У њој су се укр шта ли раз ли-
чи ти ин те ре си и за то је она би ла сво је вр сни 
све док раз ли чи тих на ме ра, којe су се ве што 
кри ле иза ре то ри ке про бо ја де мо крат ских 
иде ја и ци ви ли за циј ских на че ла ко ји ма је 
тре ба ло кул ти ви са ти про стор пре по знат у 
прет ход ном ве ку као по при ште ра то ва и пре-
ко мер ног на си ља у ме ђу соб ним бес крај ним 
су ко би ма, за чи је се от по чи ња ње кри ви ла 
нео б у зда на и пре те ћа на ци о нал на и др жав на 
ам би ци ја „дру ге стра не”. 

На тај на чин бор ба за на ци о нал но осло-
бо ђе ње и ује ди ње ње пред ста вља на је као „ре-
ме ти лач ка по ја ва” ми ра и си гур но сти. Европ-
ска јав ност би ла је све бо ље оба ве ште на о 
си ту а ци ји на Бал ка ну, а из ве шта ји ко ји су 
би ли де ло но ви нар ског или пу то пи сног ду ха 
ис ти ца ли су ње го ву кул тур ну за пу ште ност 
и бес крај не пле мен ске су ко бе. 

Си но ним ове не са мо не при хва тљи ве 
већ и пре те ће по ја ве по европ ску ци ви ли за-
ци ју XX ве ка, опре де ље ну за ху ма ност и мир, 
био је тер мин „бал ка ни за ци ја”. Он је под ра-
зу ме вао ис кљу чи вост на су прот то ле ран ци ји, 
са мо до вољ ну емо ци ју на су прот ра зу му, па-
рок си зам на су прот раз у ме ва њу, си лу на су прот 
ди ја ло гу и ру ко во дио се ет нич ким чи шће-
њем и ег зо ду сом по бе ђе них.

У тој ла ко ћи оп ту жи ва ња „не до ра слих 
на ци ја” као да се за бо ра вља ло да су вер ски, 
на ци о на ли стич ки и др жав но екс пан зи о ни-
стич ки кон флик ти би ли бли ска про шлост 
Евро пе, а у сен ци ис пра зне при че о раз во ју 
ху ма ни зма, по ста ја ли су, су штин ски, ње на 
не из бе жна бу дућ ност. 
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У про це пу ома ло ва жа ва ју ћег тре ти ра-
ња и обез вре ђи ва ња оправ да них те жњи за 
ко нач ним осло бо ђе њем, мла де бал кан ске 
на ци о на ле др жа ве од лу чи ле су да по ку ша ју 
за јед нич ки да по ли тич ки, вој но и ди пло мат-
ски де лу ју. У том сми су ин те гра ци о не иде је 
на Бал ка ну по ста ле су пра ва про тив те жа 
европ ске бло ков ске по де ље но сти и све до чи-
ле су, сло бод но мо же мо да ис так не мо, о тре-
нут ку, прем да исто риј ски крат ко трај ном али 
зна чај ном, ка да је та и та ква „бал ка ни за ци ја” 
по ста ла при ма мљи ва ал тер на ти ва по сто је-
ћој ши рој ге о по ли тич кој рас цеп ка но сти и 
на ме ра ва ној су пре ма ти ји. 

Ства ра ње Бал кан ског са ве за био је изу-
зет но зах те ван по ду хват. Он је тре ба ло да 
пре мо сти број не про ти ву реч но сти, ани мо зи-
те те, на ци о нал не про јек ци је, „те шке су да ре” 
исто риј ског пам ће ња, по му ће не „култу ре 
се ћа ња” и ам би ци је вла сто љу бљу скло них 
по ли тич ких ели та. 

Из тог раз ло га ово је вр ло ин те ре сант на 
те ма и ис тра жи вач ки не до вољ но ра све тљен 
исто риј ски до га ђај. Иа ко се о бал кан ским ра-
то ви ма струч но и за нат ски до ста успе шно 
пи са ло (Ми ха и ло Вој во дић, Ва сиљ По по вић, 
Ди ми три је Ђор ђе вић, Са во Ско ко, Ан дреј 
Ми тро вић, Сте ван Па вло вић, Љи ља на Алек-
сић-Пеј ко вић, Ра до слав Рас по по вић и др.), 
до га ђа ји ко ји су им прет хо ди ли у ве зи са ди-
пло мат ском и ло ги стич ком по др шком би ли 
су тре ти ра ни као про ле го ме на ко ја је или не-
до вољ но исто ри о граф ски ин три гант на или 
се под ра зу ме ва ло да пред ста вља це ли ну са 
рат ним опе ра ци ја ма ко је, у ис тра жи ва њи ма, 
у пот пу но сти до ми ни ра ју. 

Ко ле га Са ша Ста но је вић пред ста вио је 
на чин ства ра ња Са ве за и про цес уса гла ша ва-
ња вр ло ис пре пле та них ин те ре са бал кан ских 
др жа ва. Ова мо но гра фи ја ре зул тат је по све-
ће ног ра да и си сте мат ског ис тра жи ва ња ар-
хив ске гра ђе, при ку пља не из мно го број них 
фон до ва ко ји се на ла зе у ар хи ви ма, му зе ји ма, 
ин сти ту ти ма и би бли о те ка ма у Ср би ји, Бу-
гар ској, Цр ној Го ри и Грч кој. 

На уч ну по у зда ност овој мо но гра фи ји 
обез бе ђу је гра ђа пре у зе та из Ар хи ва Ср би је, 
Ар хи ва Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти 
и Ар хи ва Ју го сла ви је. Ка да су у пи та њу цр но-
гор ски ар хи ви, ау тор је ма те ри јал пре у зео из 
Ар хив ског оде ље ња Исто риј ског ин сти ту та 
Цр не Го ре у Под го ри ци и Ар хив ског оде ље ња 
На род ног му зе ја Цр не Го ре на Це ти њу. Гра ђу 
бу гар ске про ве ни јен ци је са ку пио је из Цен-
трал ног др жав ног ар хи ва у Со фи ји. Ка да је 
реч о до ме ти ма грч ке исто ри о гра фи је, ау тор 

је об ра дио и њи хо во ак ту ел но ста но ви ште, 
као и по сто је ћа упо ри шта. 

Сна жан осло нац у ра све тља ва њу те ме 
би ле су и об ја вље не збир ке до ку ме на та. Од 
до ма ћих и стра них збир ки ау тор је ко ри стио: 
До ку мен ти о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не 
Ср би је: 1903–1914; Балканскатавойнаили
Рускатаоранжевакнига (ди пло ма ти че ски 
до ку мен ти, из да де ни отъ ру ско то външно 
ми ни стер ство, до ко сващи се до съби тията  
на Бал кан ския по лу о стровъ, ав густъ 1912 г./
юли 1913 г.), Со фия 1914; „Ди пло ма ти че ская 
под го тов ка Бал кан ской войны 1912 г.”, Кра
сный Ар хив, т. 1(8), т. 2(9), Ле нин град –Мо сква 
1925; Bri tish Do cu ments on the Ori gins of the 
War: 1898–1914, Vol. IX/1–2, ed. G. P. Go och, 
H. Tem per ley, Lon don 1933/1934; Междуна
родныеотношениявэпохуимпериализма.
Документыизархивовцарскогоивременно
гоправительств 1878–1917, Мо сква –Ле нин-
град 1938; Н. М. По та пов: ру ски вој ни агент 
у Цр ној Го ри. т. 1, Из вје шта ји, ра пор ти, теле-
гра ми, пи сма: 1902–1915. г., ред. од бор А. Н. 
Са ха ров, Р. Рас по по вић, одг. ур. А. В. Иг ња-
тјев и др., Под го ри ца –Мо сква 2003; Ot to man 
Di plo ma tic Do cu ments on the Ori gins of World 
War One: The Bal kan Wars 1912–1913, part I, 
ed. S. Ku ne ralp, G. To kay, Is tan bul 2012. 

На осно ву ове ра зно вр сне нео бја вље не 
и об ја вље не гра ђе, уз ко ри шће на ау тен тич на 
све до чан ства, ко је са знај но обо га ћу је број на 
струч на ли те ра ту ра, ка ко ак ту ел на та ко и ста-
ри ја, скло ни смо да кон ста ту је мо да је пред 
на ма зна чај но исто ри о граф ско де ло, ко је пред-
ста вља не сум њив до при нос раз во ју срп ске 
исто ри о гра фи је. 

„Хва та ње уко штац” са ди пло мат ском 
пре пи ском, ко ја је има ла и сво је ши фро ва не 
ка на ле пре пи ске, и ње но исто ри о граф ско ту-
ма че ње би ли су по се бан иза зов. Огра ни че не 
окол но сти са мо стал ног ди рект ног ди пло мат-
ског кон так та, јер ам ба са до ри, осим ве ли ким 
си ла ма, ни су би ли до зво ље ни, пред ста вља ли 
су мо гу ћи про блем ак те ри ма, услед не до вољ-
ног раз у ме ва ња или по гре шног ту ма че ња. 
Вр ло ве што Ста но је вић је у сво јој мо но графи-
ји на ди ла зио ове про бле ме, не до зво ља ва ју-
ћи за ин те ре со ва ној јав но сти да их при ме ти. 
Ње го ве ана ли зе и ја сно ћа из ра за у пот пу но-
сти их пре ва зи ла зе. 

Ком по зи ци ја ра да ни је хро но ло шка већ 
те мат ска. То са мо по се би ука зу је на ис по ље-
ну ве шти ну у пред ста вља њу вред них са зна-
ња до ко јег је ау тор до шао. У увод ном де лу 
ау тор упо зна је чи та о це са те мом свог ис тра-
жи ва ња и оправ да ном ис тра жи вач ком па-
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жњом ко ју усме ра ва ка вр ло за ни мљи вим 
окол но сти ма раз во ја сло же них од но са на 
Бал ка ну и у Евро пи по чет ком про шлог ве ка. 

Ана ли зи ра кон текст раз во ја срп ско-бу-
гар ских пре го во ра, као нај бит ни ју ка ри ку Бал-
кан ског са ве за, по што су би ли сна жно оп те-
ре ће ни про ти ву реч ним од но си ма из про-
шло сти и зах те ва ли су ве ли ко ди пло мат ско 
уме ће и ком про ми сни при ступ, за рад пре ва-
зи ла же ња број них не сла га ња. У то ме се, на 
кра ју, ус пе ло, што је би ло при лич но из не на-
ђу ју ћи крај њи ре зул тат за број не европ ске 
ди пло ма ти је, чи ја гор дост то ни је би ла у ста-
њу да при хва ти.

На ред но по гла вље од но си се на при сту-
па ње Грч ке Са ве зу и од нос пре ма ње ним на-
ци о нал ним и др жав ним ци ље ви ма. Не ма ње 
ин те ре сант но је и по гла вље ко је се од но си 
на Цр ну Го ру, ње ну на ци о нал ну и др жав ну 
по ли ти ку и при кљу че ње Са ве зу, уз осло нац 
на брат ску Кра ље ви ну Ср би ју. Ве ли ку па жњу 
при вла чи и по гла вље ко је се ба ви по је ди нач-
ним од но си ма ве ли ких си ла пре ма Бал кан-
ском са ве зу. Ау тор ана ли зи ра ру ско, по том 
ау стро у гар ско, не мач ко, бри тан ско, фран цу-
ско, ита ли јан ско ста но ви ште као и ста но ви ште 
Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва. 

Из не се ни ре зул та ти по ка зу ју у ко јој 
мери су до га ђа ји на Бал ка ну пред ста вља ли 
по при ште су сре та и су да ра ин те ре са моћ них 
др жа ва, и ко ли ко је за ла га ње чла ни ца Бал-
кан ског са ве за би ло пре суд но да се ус по ста ви 
ускла ђе ност ин те ре са и до би је по др шка за 
пред сто је ћи про је кат на ци о нал ног осло бо ђе-
ња. Не за о би ла зно је по гла вље о ста но ви шту 
Ото ман ског цар ства пре ма Са ве зу. Оно ујед-
но по ка зу је ко ли ко је сте ре о тип на сли ка о 
скром ним вој ним, по ли тич ким и ди пло мат-
ским до ме ти ма Цар ства, ко је се на ла зи ло 
усред ам би ва лент ног ка рак те ра соп стве них 
ре фор ми и про це са мо дер ни за ци је, би ла не-
одр жи ва и без раз ло жно пот це њи вач ка. 

Све де на ана ли тич ка раз ма тра ња ви-
дљи ва су у За кључ ку, ко ји је пре ве ден на ен-
гле ски и ру ски је зик. Мо но гра фи ја, обо га ће на 
и илу стра тив ним при ло зи ма, са др жи ре ги стар 
лич них име на и ре ги стар ге о граф ских на зи ва. 

У сре ди шту рас пра ве о ства ра њу Са-
ве за до ми ни ра ло је тзв. Ма ке дон ско пи та ње. 
Под јед на ко ин те ре сант но за на ци о нал не по-
ли ти ке и др жа во твор не иде је Ср ба, Бу га ра и 
Гр ка, до го ва ра ње око ове те ри то ри је пра ће но 
је број ним на пе то сти ма и, на ма хо ве, због 
под ра зу ме ва ју ће те ри то ри јал не при пад но-
сти, пре ти ло је да ства ра ње Са ве за до ве де у 
пи та ње. 

Ипак, прет ња за јед нич ког спољ ног не-
при ја те ља и ви ше ве ков ног узур па то ра очу ва-
ла је по мир љив дух ком про ми са. Ко ли ко је 
он био кр хак, ви де ло се убр зо на кон успе шне 
вој не у Пр вом бал кан ском ра ту. Је дин ство је 
по ра же но пред на ле том им пе ри ја ли зма и те-
ри то ри јал не пре тен ци о зно сти до ју че ра шњих 
са ве зни ка. Бал кан ско за јед ни штво, те шким 
прег ну ћи ма оства ре но, рас по лу ти ло се по 
ша во ви ма не при хва тљи вог бу гар ског екс пан-
зи о ни зма, ко ји је до био по др шку у Бе чу, а 
ин ди рект но и у Бер ли ну. 

Ње гов по раз у Дру гом бал кан ском рату 
зна чио је тек по че так су ко ба са ње го вим мен-
то ром Ау стро у гар ском мо нар хи јом, ко ји је 
све ма ње крио соп стве не на ме ре да про дре до 
Со лу на, а иза ко јег се крио „про дор на ис ток” 
да ле ко моћ ни јег ста ра те ља, оли че ног у Дру-
гом не мач ком рај ху. 

Тре ба ис та ћи да по раз Са ве за, пред ста-
вљен кроз ме ђу соб ни су коб у Дру гом бал кан-
ском ра ту, иа ко је ра зо рио, ни је мо гао да по-
ни шти исто риј ске од лу ке о је дин стве ном 
вој но-по ли тич ком и ди пло мат ском на сту пу. 

Ове од лу ке би ле су плод уме сне по ли-
ти ке ко ја је пред ста вља ла из раз про ми шље не 
ди пло мат ске де лат но сти, то ли ко рет ко при-
мет не и ме ђу оно вре ме ним европ ским др жа-
ва ма, ко је су се гр че ви то тру ди ле да при ла-
го де „тај минг” не ми нов ног су ко ба тре нут ку 
ка да су из вр ши ле успе шне при пре ме да се с 
њим су о че, на да ју ћи се, исто вре ме но, не у спе-
ху већ пре по зна тог, али не зва нич ног не при-
ја те ља, уз исто вре ме ни гр че ви ти по ку шај да 
из бег ну да по чи не гре шку и да ју по вод за по-
чи ња њу су ко ба. Ту при ли ку пру жи ла им је 
све сме ли ја бор ба Ср ба за на ци о нал но осло-
бо ђе ње и ује ди ње ње. 

Мо но гра фи ја ко ле ге Са ше Ста но је ви-
ћа пред ста вља де ло озбиљ ног и од го вор ног 
ис тра жи ва ча, ко ји је са вре ме ним не на уч ним 
по гле ди ма, у свом де лу, ко ли ко год они при-
ма мљи ви или од бој ни би ли, оне мо гу ћио да 
по ста ну „ша ра на ћи ли му”, исто риј ског де ла 
ко је је мај стор ски ткао. Уз зна лач ки кри тич-
ки при ступ и упо ри ште у број ној ар хив ској 
гра ђи до би ли смо де ло ко је ће до би ти не за-
о би ла зно ме сто у срп ској исто ри о гра фи ји овог 
пе ри о да, а и ау то ра од ко га се, на осно ву ове 
мо но гра фи је, још мно го оче ку је. 

Проф. др Са ша Мар ко вић,
Уни вер зи тет у Но вом Са ду,

Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру,
mil nik.mar ko vic @gmail.com 
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UDC 94(497.113 Srem)”1914/1918” (049.32)

ВО ДИЧ КРОЗ РАТ НИ СРЕМ
(Го ран Ва син и Не над Нин ко вић, Срем у Пр вом свет ском ра ту: ло јал ност и  

пре ки суд, Исто риј ски ар хив „Срем”, Срем ска Ми тро ви ца 2018, 133 стр.)

Мно го го ди на је про шло от ка ко је јед-
но пре лом но раз до бље у исто ри ји Сре ма, као 
што је Пр ви свет ски рат, до би ло пу ну ис тра-
жи вач ку па жњу. У кру го ви ма исто ри ча ра 
обич но се узи ма „Рас пе ће срп ског на ро да у 
Сре му 1914” (1936) као по след њи нај пот пу ни-
ји при каз тра гич ног ис ку ства Ср ба у Сре му 
за вре ме Пр вог свет ског ра та. Тре ба ло је да 
про ђе ви ше од 80 го ди на да се офор ме сна ге 
ко је би на ста ви ле та мо где су ста ле ра ни је 
ге не ра ци је. На рав но, на док на ђи ва ње про пу-
ште ног по ка за ло се као ве ли ки иза зов. У вре-
ме ка да су Ва син и Нин ко вић при сту пи ли 
ис тра жи ва њу, уче сни ци ра та већ одав но нису 
би ли ме ђу жи ви ма. Осим то га, у вре ме ну од 
1936. до 2018. из ме ни ло се не ко ли ко ге не ра-
ци ја ко је су од ра сле и обра зо ва ле се у иде о-
ло шки дру га чи јем окру же њу од оног у ко ме 
су жи ве ли и ства ра ли Ис кру љев и ње го ви са-
вре ме ни ци. Про ник ну ти у свест љу ди ко ји 
су про жи ве ли рат ну епо ху по ка за ло се уто-
ли ко ве ћим иза зо вом. 

Ме ђу тим, ау то ри на сло вље не књи ге, по-
ка за ли су се до ра сли ма за ре ша ва ње на го ми-
ла них пи та ња пред ко јим су се на шли сти ца-

јем исто риј ских окол но сти, мо же се ре ћи чак 
пот пу но уса мље ни. Као до бри по зна ва о ци 
ли те ра ту ре о исто ри ји Хаб збур шке мо нар-
хи је и исто ри ји Сре ма, до бро су оце ни ли да 
на у ка ни из да ле ка ни је да ла од го во ре на сва 
пи та ња, по го то во не на она ко ја се ти чу суд-
би не Ср ба пре ча на у дру гој де ка ди XX ве ка. 
За то су од го во ре тра жи ли не са мо у фон до-
ви ма Др жав ног ар хи ва у За гре бу и Ар хи ва 
СА НУ у Срем ским Кар лов ци ма, не го и у фон-
до ви ма Рат ног ар хи ва у Бе чу (Österreichisches 
Sta at sar chiv, Kri eg sar chiv). Њи хов ис тра жи-
вач ки при ступ уро дио је пло дом и пред чи-
та о цем се на ла зи књи га ко ја умно го ме на до-
пу њу је на во де ра ни јих ис тра жи ва ча, да ју ћи 
та ко је дин ствен и пре гле дан при каз рат ног 
ис ку ства Сре ма ца, би ло као вој ни ка на да-
ле ким фрон то ви ма, би ло као жр та ва рат них 
зло чи на.

Књи га са др жи три по гла вља. Увод но 
по гла вље „По след њи рат Ау стро у гар ске” 
(7–36) до но си у оп штим цр та ма сли ку Цр но-
-жу те мо нар хи је пред крај ње ног по сто ја ња. 
Та сли ка у пот пу но сти од го ва ра исти ни и са ма 
по се би об ја шња ва узро ке ка сни јег рас па да 
Мо нар хи је. Дру го по гла вље пред ста вља за-
пра во „Спи сак из во ра и ли те ра ту ре” (37–39), 
ко ји укљу чу је нај зна чај ни је исто ри о граф ске 
ре зул та те о исто ри ји Хаб збур шке мо нар хи је. 
Сре ди шње по гла вље „Срем у Ве ли ком ра ту” 
(41–102), ко је у хе у ри стич ком сми слу пред-
ста вља нај вред ни ји део књи ге, до де та ља опи-
су је све зна чај не мо мен те ко ји су обе ле жи-
ли исто ри ју Сре ма и Ср ба Сре ма ца за вре ме 
Пр вог свет ског ра та. По гла вље „При ло зи” 
(стр. 103–133) до но си фо то до ку мен та ци о ни 
ма те ри јал, ко ји укљу чу је и до са да не по зна-
те фо то гра фи је из рат ног Сре ма.

Око па жљи вог чи та о ца при ме ти ће да 
су ау то ри до бро овла да ли ар хив ском гра ђом 
беч ке про ве ни јен ци је. Јед на ким успе хом ана-
ли зи ра ли су до ку мен те Суд бе ног сто ла Срем-
ска Ми тро ви ца (Др жав ни ар хив За греб) и 
до ку мен те фон до ва беч ког Рат ног ар хи ва: 
Rayon sko man do Ba nat (RB), Grup pe Ko man do 
Syrmien (GKS) и Grup pe Ar mee Ko man do, 
Syrmien (GAK, S). Та ко ђе ће чи та лац пре по-
зна ти да ау то ри до бро по зна ју пи са ње беч ке 
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штам пе (Re ic hpost, Ne ue Fre ie Pres se), ко ја је 
по сле Са ра јев ског атен та та до не ла чи та ву се-
ри ју агре сив них чла на ка о Ср би ји и срп ском 
пи та њу. 

Ме сто од и гра ва ња опи са них до га ђа ја, 
Срем, де фи ни са но је у књи зи као Срем ска жу-
па ни ја, ко ја је укљу чи ва ла те ри то ри ју из ме ђу 
Ду на ва и Са ве од да на шњих ме сних за једни-
ца Но вог Бе о гра да све до Ђа ко ва, Да ља, Тење 
и Бе лог Бр да на за па ду. Ова жу па ни ја бро ја ла 
је пре ма по пи су из 1910. го то во 200.000 Ср ба, 
ко ји су чи ни ли пре ко 45% укуп не по пу лаци је. 
Би ла је по де ље на на де сет управ них ко та ра, 
ко ји су се де ли ли на управ не окру ге (обла сти). 
Ве ћин ски срп ски ко та ри на ла зи ли су се у 
цен трал ном и ис точ ном де лу Сре ма. Ко та ри 
са ап со лут ном срп ском ве ћи ном би ли су 
Ириг, Ми тро ви ца и Зе мун. У Рум ском, Ста-
ро па зо вач ком и Ин ђиј ском ко та ру Ср би су 
чи ни ли ве ћин ско се о ско ста нов ни штво (око 
90%), та ко да се и они сма тра ју тра ди ци о нал-
но ве ћин ским срп ским ко та ри ма. Ка ко ауто-
ри ис ти чу, упра во ови ко та ри (Зе мун ски, 
Рум ски, Ми тро вач ки, Ири шки и Ста ро па зо-
вач ки) би ли су у Пр вом свет ском ра ту ме ста 
ма сов ног стра да ња Ср ба.

Стра да ње Ср ба у Сре му пред ста вље но 
је не са мо кроз ста ти стич ке по дат ке, не го и 
кроз кон крет не слу ча је ве. То ком Јул ске кри зе 
гра до на чел ник Срем ске Ми тро ви це Те о дор 
Ва си лић сме њен је и ин тер ни ран, а у се ли ма 
су за тва ра ни ви ђе ни ји љу ди као та о ци. Срп-
ска кул ту ра и на уч на дру штва су га ше на. Та-
ко ре ћи, срп ско за јед ни штво би ло је за брање-
но. Као је ди на срп ска на ци о нал на уста но ва 
оста ла је Кар ло вач ка ми тро по ли ја, ко ја је и 
са ма де ли ла с на ро дом све рат не те го бе. Мно-
ги све ште ни ци и учи те љи про шли су кроз 
тор ту ру. Упр кос то ме, ми тро по ли ја је, хте ла 
– не хте ла, мо ра ла да уче ству је у рат ним на-
по ри ма Ау стро у гар ске. Рат на ре кви зи ци ја 
ли ши ла ју је цр кве них зво на.

Ујед но са хап ше њем и ин тер ни ра њем 
Ср ба 1914. од ви јао се па ра док са лан про цес. 
На и ме, Ср би су мо би ли зо ва ни за рат. Про-
це њу је се да су 1914. го ди не да ли око 127.000 
вој ни ка, од че га је на фронт упу ће но ма ње од 
66.000. Ср би су слу жи ли у 70. Пе тро ва ра дин-
ском пе ша диј ском пу ку за јед нич ке вој ске, 
где су чи ни ли 56% ње ног људ ства и у 28. Оси-
јеч ком лан двер (до мо бран ском) пе ша диј ском 
пу ку. Чи ни ли су и зна ча јан удео у 12. Оси јеч-
ком улан ском пу ку (33%, од че га 20% Ср ба 
Сре ма ца). Би ло их је и у 104. ланд штурм бри-
га ди. Не ки од ових пу ко ва уче ство ва ли су 

чак и у на па ди ма на Ср би ју и Ру си ју. Пре ма 
то ме, суд би на Ср ба при пад ни ка ових пу ко ва 
би ла је нео пи сиво тра гич на. До дат ну на пе-
тост у Сре му иза зи вао је сам по ло жај ре ги је. 
Срем ни је био са мо ре грут но под руч је, не го 
и под руч је са ко јег су из во ђе ни на па ди на 
Ср би ју. Кроз Срем су пр о шле број не ар ми је 
ко је су сво јим при су ством из ме ни ле ње гов 
пи то ми из глед. Сва ко днев ни жи вот под вој-
нич ком чи змом по стао је из у зет но те жак. 
Прак тич но је уве де но рат но ста ње. Ци вил не 
вла сти од го ва ра ле су вој ним вла сти ма. Суд-
би на Ср ба по ста ла је не из др жи ва у та квим 
усло ви ма. Тра чак на де да ла је офан зи ва срп-
ске вој ске у Срем 6–13. сеп тем бра 1914, ко ја је 
до не ла осло бо ђе ње Зе му на, пр вог ве ћег ме ста 
у Ау стро у гар ској. Ши ром Зе му на об ле пље-
ни су пла ка ти ма јо ра Све то ми ра Ђу ки ћа, са 
сле де ћим са др жа јем: „Гра ђа ни Зе му на! Срп-
ска вој ска је да нас осло бо ди ла наш град...” 
Ме ђу тим, на кон сло ма офан зи ве, усле ди ле су 
од ма зде над Ср би ма, у ко ји ма су пред ња чи ле 
ма ђар ске је ди ни це. Вој не вла сти при ме њи-
ва ле су прин цип ко лек тив не од го вор но сти 
та ко што су чи та ва се ла оп ту жи ва ли за не ло-
јал ност: Ша шин це, Ја рак, Бу ђа нов це, Си бач, 
Ни кин це, Гра бов це, Кле нак, Хрт ков це и дру-
га ме ста. Они ко ји су пре жи ве ли пре ки вој ни 
суд ни су би ли бо ље суд би не. Из ве де ни су 
пред ци вил не су до ве у Зе му ну и Ми тро ви ци 
(ко ји је из ме штен у Вин ков це), где им је за ве-
ле и зда ју изречена смрт на ка зна. Ин тер нира-
ни су ра ди ли нај те же по сло ве у Сла во ни ји и 
Сре му, а део њих до спео је чак и у Арад ски 
ло гор.

Као ре ак ци ја на то, Ср би су из Сре ма 
пре ла зи ли у Ср би ју, сту па ју ћи у до бро во љач-
ке је ди ни це. Већ то ком ав гу ста фор ми ран је 
Срем ски до бро во љач ки од ред. Они ма ко ји 
ни су 1914. ис ко ри сти ли при ли ку за пре ла зак 
на дру гу стра ну, дру га при ли ка ука за ла се 
тек 1915, ка да их је рат од вео у Ру си ју. Та мо 
су се по сле те шких бор би пре да ва ли ру ској 
вој сци. За ро бље ни Ср би, укљу чу ју ћи оне из 
Сре ма, сту па ли су у до бро во љач ке је ди ни це 
у Оде си. Ср би Срем ци да ли су ве ли ки до при-
нос по бе ди срп ског оруж ја у Пр вом свет ском 
ра ту. За те кли су се у круп ним до га ђа ји ма, као 
што је био про бој Со лун ског фрон та. Они 
ко ји су са мо де зер ти ра ли из сво јих је ди ни ца 
у Сре му од мет ну ли су се као зе ле ни ка дар 
на Фру шку го ру, ода кле су де ло ва ли као 
ствар на власт у ре ги о ну. Упра во за то ау то ри 
по све ћу ју на ро чи ту па жњу зе ле ном ка дру. По-
ја ву зе ле ног ка дра у Сре му до во де у ве зу са 
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про ду бље ном еко ном ском не ста бил но шћу, 
по ве ћа ним си ро ма штвом и уче ста лом ре кви-
зи ци јом.

Рат је мно ге по ро ди це ра ста вио и мно го 
де це учи нио си ро чи ћи ма. По што су др жав-
не ме ре би ле не до вољ не, срп ско гра ђан ство 
у Ау стро у гар ској сâмо се ор га ни зо ва ло у ак-
ци ји за шти те и збри ња ва ња си ро чи ћа из свих 
срп ских кра је ва. Упра во ће ова ху ма на акци ја 
по ста ти ну кле ус ка сни јих на род них од бо ра, 
од ко јих је сва ка ко нај зна чај нији Срп ски на-
род ни од бор у Но вом Са ду, ор га ни за тор и 
сази вач Ве ли ке на род не скуп шти не (25. но-
вем бра 1918). Упр кос то ме што су пре тр пе ли 
нај ве ће гу бит ке, Ср би Срем ци смо гли су сна-
ге да до га ђа ји ма да ју и свој пе чат. Ор га ни зо-
ва ли су се у на род на ве ћа, ко ја су пр во са ра-
ђи ва ла са На род ним ви је ћем Сло ве на ца, 
Хр ва та и Ср ба у За гре бу. Ме ђу тим, при ме-
тив ши да ово те ло не ма ствар ну власт и да 
оду го вла чи са до но ше њем од лу ке о при кљу-
че њу Ср би ји, пре у зе ли су ини ци ја ти ву и на 
са стан ку у Руми, 24. но вем бра 1918, усво ји ли 
за кљу чак о при са је ди ње њу Сре ма Кра ље ви ни 
Ср би ји. Овим, на рав но, ни је би ла за вр ше на 
ин те гра ци ја Сре ма у Ср би ју јер су и по сле 
1918. из ве сно вре ме на управ ним и суд ским 

по ло жа ји ма оста ли оста ци ста рог ре жи ма. Тек 
на кон из бо ра 1920, ко ји су до не ли по бе ду 
На род ној ра ди кал ној стран ци, по твр ђе на је 
при пад ност Сре ма Кра ље ви ни Ср би ји.

Књи га Не на да Нин ко ви ћа и Го ра на Ва-
си на пред ста вља ва жан до при нос исто рио-
гра фи ји и увод у си сте мат ско и све о бу хват-
но ис тра жи ва ње исто ри је Ср ба у Сре му. Она 
да ле ко над ма шу је ре зул та те ра ни јих ге не-
ра ци ја исто ри ча ра ове про бле ма ти ке, ко ји су 
из укуп них исто риј ских зби ва ња у Сре му 
из два ја ли са мо по је ди не де ло ве, тра же ћи за-
мет ке ко му ни стич ког ор га ни зо ва ња, као нпр. 
рат ног де зер тер ства. Нин ко вић и Ва син по-
ка за ли су, за пра во, да је исто риј ска сли ка Сре-
ма и ње го вог ста нов ни штва 1914–1918. да ле ко 
сло же ни ја не го што су то исто ри ча ри со ци-
ја ли стич ке епо хе, пре ви ше усред сре ђе ни на 
епи зо де, мо гли прет по ста ви ти, те да за ио ле 
пот пу ну сли ку тре ба уло жи ти још мно го ис-
тра жи вач ких на по ра. Од ва жних те ма на ро-
чи то се из два ја ју до бро во љач ке је ди ни це 
са ста вље не од Сре ма ца. Сва ка од њих пред-
ста вља у исто ри о граф ском сми слу по себ ну 
те му. Зна ти же љан чи та лац мо же се на да ти 
да ће и њих јед но га да на про у чи ти колеге Нин-
ко вић и Ва син.

Мср Вла ди мир Ним че вић 
Су бо ти ца

nvla do1991@gmail.com
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Крешевљаковић, Хамдија 9
Кризман, Богдан 92
Криспи, Франческо 56
Критовул 120
Кркљуш, Љубомирка 163
Крушевац, Тодор 8–10, 12, 26
Кујунџић, Милан 110
Кулен Вакуф 93
Културно-историјско наслеђе (Сарајево) 7–8
Куманово 64, 67, 70, 79, 81–82
Кумануди, Коста 124
Куртовић, Шукрија 99, 104
Куршумлија 82

L’ assedio di Scutari (Беријеви мемоари) 85
L’Indipendente (лист, периодика) 54
La Stampa (лист, Торино) 57, 62
Лајпциг 9
Ландштурм бригада 147
Лапски четнички одред 78
Ларко, Ренцо (Renzo Larco) 73
Легат Петра Колендића 128
Легија Гарибалдинска 77
Летопис Матице српске 133, 138 
Либија 56, 59–60, 65, 73, 78
Ливно 12
Ливорно 62
Лицеј (Београд) 26
Ловћен 60, 66, 69, 84
Лозанић, Сима 121
Ломбардија 55
Лондон 55, 66, 82, 114, 121
Лондонска конференција 66, 68
Лондонски уговор 69, 72
Лука, Антонио (Antonio Lucca) 77
Луцати, Луиђи (Luzzatti, Luigi) 53, 67, 73
Луцато, Ело Luzzatto Ello 62

Ljetopis JAZU 129
Љеш 59, 64
Љубибратић, Саво 104
Љубиње 104

Маглај 93
Магрини, Лучано (Luciano Magrini) 62
Мађари 65
Мајски преврат 74
Македонија 62–63, 65–66, 70–72, 76–79, 81–82, 

85, 88, 116
Македонско питање 145
Мале новине (лист) 113–114
Мали Ћурчилук (Сарајево) 9
Маликовић, Д. 103, 106
Манастир Високи Дечани 16
Манастир Милешева 16
Манастир Свете Тројице (Таслиџа) 16
Мандић, В. 94
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Мандић, Миховил 18–19
Мантегаца, Вико (Mantegazza Vicо) 53, 73, 76– 

78, 89
Марангони, Чезаре (Cesare Marangoni) 65
Маргетић, Ђоре 12
Марија Фјодоровна (руска царица) 11
Маријин двор 24
Маринковић (капетан) 79
Mario Nordio. Inviato speciale in Europa 62
Марковић, Божидар 98
Марковић, Петар Ј. 85
Марковић,Саша 145
Мартиновић, Митар 84–87
Мартиновић, Шћепо 69
Мартић, фра Грга 16
Мастиловић, Д. 92, 97, 99, 100, 103, 105
Масхар-паша Осман 18
Матица (периодика) 9
Матица српска 21, 133, 138, 140
Матје, Роже (Мathieu Roger) 79
Матковић, Х. 97
Матковић-Тодоровић, Сима 26
Mattino (лист) 62, 79
Macedonia (Mantegazza) 76–77
Маџар, Божо 18, 26
Мексико 73
Мердари 79
Messaggero (лист) 62, 64
Метохија 64, 67
Мештровић, Иван 123
Мијатовић, Чедомиљ 110, 114
Микић, Ђорђе 94, 101, 103, 105
Милан Обреновић 110, 114–115
Миланковић, Милутин 123
Милано 54–55, 72
Милићевић, Милан Ђ. 8–9, 110, 114–116
Миловановић, Милован 62, 78
Милорадовић, Г. 96
Милош Обреновић 26, 135
Милошевић,Боривоје 91, 93–94, 108
Милошевић, Јованка 22
Милутиновић, Сима Сарајлија 23
Министарство спољних послова 121
Минхен 131, 140
Минчин, Џејмс Џорџ Котон 17
Мирдити 85
Мирков Богдановић, Нада 128
Мирковић, Лазар 136
Мировни уговор (Букурешт) 72
Митровић, Андреј 144
Митрополијско-народна црквена архива (Ср. 

Карловци) 134
Митрополит карловачки Стеван Страти

мировић као црквени поглавар, просветни 
и национално-политички раденик (доктор-
ска дисертација, Ђ. Слијепчевић 131–141

Михаило Јовановић 140
Михаило Обреновић (кнез) 14

Мишковић, Јован 111
Младеновић, Љубица 15
Младотурска револуција 60, 62
Младотурци 86
Моја сјећања (П. Колендић) 128
Монастир 77, 79
Моравска дивизија 78
Мостар 17, 23
Музеј града Сарајева 16
Мурићани 85
Муслимани 82, 86, 94–96, 99, 100-103, 106–107
Муслиманска тежачка странка (странка, БиХ) 

97
Муслиманске странке 107
Муслимански политички прваци (БиХ) 100– 

101
Муслимански феудалци 94, 106
Мушка основна школа (Сарајево) 26

Надовеза, Б. 98
Nazione (лист, Фиренца) 62
Наполеон III Бонапарта (цар) 13
Напуљ 62
Народна библиотека Србије 128, 134
Народна влада БиХ 93, 95–96
Народна енциклопедија 132
Народна политичка организација (Бања Лука) 

100–101
Народна радикална странка 97, 100–101, 103, 

148
Narodne novine (лист) 10–12, 16, 21, 30 
Народни музеј Топлице 143
Народни одбор (Сарајево) 17–19
Народно вијеће (БиХ) 92–93, 96, 100
Народнo вијеће СХС (Загреб) 148
Narodno jedinstvo (лист) 93, 105
Народно позориште (Сарајево) 20
Национално-верски односи (БиХ) 96–107
Начелство округа Сарајево 95
Наше старине (периодика) 9
Немачка 56, 131
Немечек, Ханс (Hans Niemeczek) 20
Ненадовић, Љубомир 110
Neue Freie Presse (Беч) 116
Нешић, Димитрије 110, 113–114
Нигрисоли, Бартоло (Bartolo Nigrisoli) 83–84
Никинци 147
Никић, Андрија 11
Никић, Љубомир 109
Никола Петровић 56, 60, 69, 83–84, 92, 114–115
Николај II Романов 56
Николајевић, Светомир 110, 114
Нимчевић,Владимир 148
Нинковић, Ненад 146, 148
Ниш 75, 77, 80
Нова Европа 99
Новак (село) 80
Новак, Виктор 94
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Новаков, Драгољуб 115
Новаковић, Стојан 14, 110, 114, 116–119, 121, 129
Нови Београд 147
Нови Пазар 16
Novi pozor (периодика) 12
Нови Требевић (периодика) 8, 12, 17
Новопазарски санџак 87
Нордио, Марио (Mario Nordio) 62, 75
Нунцијанте, Фердинандо (Ferdinando Nun-

ziante) 87
Нушић, Бранислав 122

Његуши 84
Њежић, Живко 99

Облика (село) 82
Одбор за Академијин Историјски зборник 

119–121
Одеса 147
Одјек 82
Окружна област Бања Лука 95
Оливa, Доменико (Domenico Oliva) 55
Омеровић, Енес 95–97, 100, 102
Орден Меџидија 10
Оријент (Сарајево, хотел) 17
Осијек 9
Осијечки ландвер (домобрански) пешадиј ски 

пук 147
Осијечки улански пук 147
Ослобођење 104
Османска банка 74
Османско царство 18, 60, 62, 87, 89, 143, 145
Оснивачка конференција Демократске стран-

ке (Сарајево, 1919) 103
Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv 146
Отаџбина (лист) 99
Охрид 65, 70, 82
Охридско језеро 70

Павловић, Ђ. 121
Павловић, Стеван 144
Павловић-Барили, Милена 61
Пајсије (митрополит) 18
Пајсије Јањевац (патријарх) 134, 140
Памучина, Јоаникије 11 
Пантић, Мирослав 128
Панчево 81
Панчић, Јосиф 110
Папа, Карло (Carlo Papa) 67
Папић, Митар 13
Паприков, Стефан Георгиев 70
Паржик, Карл 24
Париз 54, 97, 121
Париски архиви 121
Пашић, Никола 64, 66, 70, 77, 88, 102–104
Педагошки факултет у Сомбору 145
Педраци, Орацио (Pedrazzi Orazio) 62
Пејановић, Ђорђе 14
Пелагић, Васа 15

Пенде, Дијана (рођ. Бунић) 24
Перин, Ђоко 105
Перниче, Анђело (Pernice Angelo) 58, 77
Perseveranza (лист) 54
Петар I Карађорђевић 74, 79
Петар Зимоњић 95
Петраковић, Петракије 18
Петрановић, Теофил 12–13, 26
Петроварадински пешадијски пук 147
Петровић, Константин 13 
Петровић, Михаило 124
Петровић, Петар Петракија 19, 26, 32
Петровић, Теодор – Мајица 140
Петровићи (династија) 68
Петроград 71, 121
Петронијевић, Бранислав 116–117, 122–123, 129
Пећ 59, 64, 69, 78, 82
Пећка патријаршија 16, 134
Пешта 9
Пива (река) 8
Piccolo (лист) 58, 62, 75
Пламенац, Јован 83, 86
Подгорица 63, 84, 144
Подузетништво за градњу и грађевински ма-

теријал Аугуст Браун д.д. 24
Позориште (Сарајево) 20–21
Политика (периодика) 14, 16
Политичке партије (БиХ) 97–107, 103, 106
Поме (лист) 126
Попис становништва (Бих) 97
Поповић, Алекса Ј. 11
Поповић, Богдан 118–119, 121–122, 124–125, 129
Поповић, Васиљ 144
Поповић, Милан 78
Поповић, Павле 119, 128, 133
Поповић, Р. 131
Порта 19
Пословник СКА 113, 117
Поћорек, Оскар 94
Правда (лист) 9, 22, 72, 114, 124, 137
Правни факултет (Београд) 127
Православни богословни завод 23
Православни богословски факултет (Београд) 

131–137, 139–140
Праг 20
Први балкански рат 62, 71–72, 79–80, 82, 145
Први светски рат 58, 62, 73–74, 78, 91–94, 110, 

119–120, 132, 146–147
Први српски устанак 121, 135
Предић, Урош 122
Председништво СКА 119 
Премерштајн, Антон 126
Преспанско језеро 82
Прибићевић, Светозар 101
Призрен 59, 64, 66–67, 78, 80, 82
Приједор 93, 95
Прилеп 64, 79–80
Прилепска битка 79
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Primorac (периодика) 12
Приштина 82, 143
Прњавор 93
Прокупље 143
Просветни савет Министарства просвете и 

црквених дела 110
Просвјета (СПКД, Сарајево) 20, 23
Професорски досије Ђока М. Слијепчевића 

134, 136, 139
Пузовић,Владислав 131–132, 140, 150
Пузовић, Предраг 131
Пуриватра, Ариф 102, 106 
Пут (лист) 134
Путописи (А. Ф. Гиљфрединг) 10
Пучини, Ђакомо (Puccini Giacomo) 78

Радикална странка 74, 103–105, 107
Радикално-демократски напредњаци (РА-

ДЕНА) 98–99
Радикалска скупштина (Бања Лука, 1919) 101
Радикалска штампа 102
Радовић, Малиша 126
Радовић, Тано 10
Радојевић, Мира 98, 103–104, 124, 163
Радојчић, Никола 132–133, 135, 138–140
Радојчић-Костић, Гордана 109
Радонић, Јован 119–120, 129, 132–133, 135, 138
Радуловић, Ифигенија 163
Развитак (периодика) 18, 97
Рајковић, Влада Н. 137
Рајковић, Ђорђе 19
Рајковић, Шпиро 13
Ракић, Милан 121–122
Распоповић, Радослав 144
Rassegna Contemporanea (лист) 87
Растовић, Александар 103, 106, 163
Рати, Федерико Валерио (Federico Valerio 

Ratti) 73
Ратни архив (Бечу) 146
Rayonskomando Banat (RB) 146
Ребац, Хасан 99
Република Српска 108
Ризан-паша, Хасан 85–86
Ријека 85
Ријека Црнојевића 56, 83
Рим 55, 57, 59, 62, 67–68, 88
Ристић, Јелка (рођ. Јефтановић) 8
Риџа-ефендија 11, 14
Родопи 70
Ројтер (агенција) 66
Роси, Адолфо (Adolfo Rossi) 56
Руварац, Димитрије 132–133, 135, 140
Руварац, Иларион 132
Рума 148
Румија 83
Румски котар 147
Румунија 18, 61, 65, 71–72
Русија 18, 56, 58, 60, 63–66, 69–72, 147

Руски конзулат (Сарајево) 10
Руско-јапански рат 73

Саборна црква (Београд) 134
Саборна црква Рождества Пресвете Богоро-

дице (Сарајево) 14–15
Сава (река) 80–81, 147
Сава Косановић 14–15, 18, 26, 80–81
Савез земљорадника (Земљорадничка стран-

ка) 106, 127
Савез српских земљорадничких задруга (БиХ) 

105
Савез тежака (странка, БиХ) 97, 102, 105–107
Савов, Михаил Георгиев 88
Савојски, Еуген 9
Салвемини, Гаетано (Gaetano Salvemini) 59
Самоуковић, Симо 13
Самоуправа 71, 82
Сан Ђовани ди Медуа 59, 65, 67–68, 85
Сан Ђулијано, Антонио (San Giuliano) 58–59, 

61, 63
Сански Мост 93, 105
Санстефански мир 18
Санџак 59, 69
Сарајево 7–10, 12–17, 19–24, 26, 92–93, 95, 99– 

100, 103, 105–106
Sarajevoer Adressbuch 1914 mit Fremdenführer 

und Situationsplan 24
Сарајевска православна црквена општина 

11–13, 15, 18, 20
Сарајевски атентат 147
Сарајевски лист / Sarajevski list (периодика) 

9–10, 15, 17, 20–21, 24, 33, 35–36, 38–39, 94
Сарајевски одред 93
Сарајевски срез 105
Сарић, Самија 10
Сафет-паша 8, 11
Сахаров, А. Н. 144
Светосавље 134, 137
Светосавска беседа 

Матица српска 140
Брчко 9

Светска изложба (Будимпешта) 24
Себиљ (Сарајево) 24
Северна Африка 89
Секулић, Исидора 125, 129
Серес (Сер) 67, 74
Серока (село) 85
Secolo (лист) 54, 62
Сибач 147
Сиди-Месри (Либија) 80
Сима (учитељ) 26
Симеон (епископ) 137
Симплексис 134 
Сједињене Америчке Државе 145
Сјеница 85
Скадaр 59, 62, 65, 67–69, 73, 77, 82, 84–87, 89
Скадарска криза 60, 83
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Скадарски фронт 83
Скадарско језеро 83
Скалеа, ди Пјетро Ланца Бранћифорте (Pietro 

Lanza Branciforte di Scalea) 57
Скарић, Владислав 8, 10, 12–14, 16, 18–19
Скарфољо, Карло (Carlo Scarfoglio) 62
Сквити, Никола (Nicola Squitti) 69
Скендерова, Хаџи Стака 11
Скерлић, Јован 135
Скоко, Саво 144
Скопље 64, 70, 77, 79, 81–82, 126–128
Славонија 147
Славонски Брод 17, 19
Сливница 76, 82
Слијепчевић, Ђоко М. 131–141
Словени 74
Словенија 103
Словенски југ 98–99
Словенци 65, 97–98, 101, 103, 105, 148
Слога (певачко друштво, Сарајево) 21, 23
Службене новине Краљевине СХС 112, 123
Службени војни лист 24
Собреро, Марио (Mario Sobrero) 58
Солун 64–65, 67, 74, 82, 145
Солунска лука 78
Солунски вилајет 63–64
Солунски фронт 147
Сомбор 13
Сонино, Сидни (Sidney Sonnino) 65, 72
Софија 72, 74–77, 121–122, 144
Социјалдемократска партија (Звонаши) 92, 

97, 107
Споменик Сими Милутиновићу Сарајлији 23
Срби (Срем) 146–148
Срби 61–72, 75–78, 80, 82, 84, 86–89, 91, 94, 96, 

98–105, 109, 114, 127, 143–144, 145, 147–148
Србија 9, 18, 26, 55, 58–59, 61–70, 72–78, 80–81, 

83–84, 88, 93–94
Србобран (лист) 20
Србске новине (лист) 15
Сребрна медаља за војну храброст 85
Средишња канцеларија НВ СХС (Загреб) 93
Срем 146–148
Срем у Првом светском рату (Н. Нинковић, 

Г. Васин) 146–148
Сремска архидијецеза 139
Сремска жупанија 147
Сремска Митровица 127, 146–147
Сремски добровољачки одред 147
Сремски Карловци 134, 139
Сремскомитровачки котар 147
Сремци 146–147
Срећковић, Пантелија 110, 115–116 
Sriemski Hrvat 19
Српска војска 82
Српска Врховна команда 92
Српска зора 99–100
Српска краљевска академија 109, 132

Закон СКА 116
Основни закон Краљевско-српске акаде-

мије 110
Оставке на чланство 109–130
Пословник СКА 116

Српска народна странка 100
Српска нижа гимназија (Сарајево) 14 
Српска православна црква 95, 131–133
Српска приватна женска основна школа (Са-

ра јево) 11
Српска реалка (гимназија, Сарајево) 10, 13–14, 

26
Српска ријеч (лист) 101–103, 105
Српске народне песме (Хаџи Ристић, Коста) 9 
Српске политичке странке 107
Српски књижевни гласник 20
Српски народни одбор (Н. Сад) 148
Српски ратови (B. Barilli, Le guerre serbe) 

61
Српски фронт 62
Српско удружење учитеља за Босну и Херце-

говину 23
Српско учено друштво 110–111, 115
Српско-италијански комитет (Comitato Italo-

Serbo) 78
Српско-православна црква (Чајниче) 17, 23
Српско-православно гробље „Свети Архан-

гели” (Кошево) 21
Српско-турски рат (1876) 76
Станић, Миле 110
Становништво (БиХ) 97
Станојевић, Саша 143–145 
Станојевић, Станоје 132, 135, 137, 140
Стара Србија 11, 63–64, 74, 76, 78–79, 81–82, 

85, 89
Старо Српце 79
Старопазовачки котар 147
Стварање Балканског савеза 1912. (С. Стано-

је вић) 143–145
Стевановић, Андра 118
Стефан Стратимировић 131–140
Стефановић, Која 8
Стодри (село) 83
Стојановић, Љубомир 118–120, 123–124, 129
Стојановић, Никола 98
Стојановић, С. 79
Страњаковић, Драгослав 114
Струма 67, 82
Суботић, Јован 135
Суд за заштиту државе 127
Судбени сто (Сремска Митровица) 146
Сундечић, Јакоб 56

Табановци 81
Тарабош 69
Таталовић, В. 132
Ташлихан (Сарајево) 9–10
Тежачка организација (БиХ) 105–106
Тежачки покрет (лист)106
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Telegrafo 62
Тења 147
Теразије (Београд) 82
Терзић, Божидар 92
Теслић 93
Тетово 70
Тешањ 17, 93
Times (Тајмс) 55
Тимочка дивизија 93
Тиса, Иштван (Istvan Tisza) 70
Титони, Томазо (Tommaso Tittoni) 56, 58
Тицанова буна 135
Тодоровић, Пера 113
Тодоровић, Стеван 119, 121
Томановић, Лазар 56
Тометиновић, Иван 15
Томић, Јован 112
Томић, Н. 121
Топал, Осман-паша 11
Тополчани 79
Торе, Андреа (Andrea Torre) 53, 59, 72–73, 87– 

88
Торели-Виолије, Еуђенио (Eugenio Torelli-

Viollier) 54–55
Торино 54, 57
Точанац Радовић, Исидора 163
Травник 17, 94
Тракија 64, 67, 70
Трговачка школа (Сарајево) 14
Трговачко-ћурчијска задруга (Сарајево) 16
Трговина 65, 92, 102–103, 106

Босна и Херцеговина 7–51
Сарајево 7–8

Трговинско-индустријска комора (Дринска 
бановина) 47

Требиње105
Tribuna 55, 58, 67
Тривунац, Милан 125–126, 129
Триполи 82, 89
Трифковић, Ристо 8
Тројни савез (Triplice Alleanza) 56–57, 59
Трст 13–14, 58, 62
Трумбић, Анте 87
Тузла 8
Туроман, Јован 111, 121
Турска 9, 18, 56–57, 61, 63–66, 70–72, 77, 83–84, 

86
Турско-балкански фронт 62
Турско-бугарски сукоб 64, 74
Турци 62, 66, 78–79, 85

Ћеле кула 78
Ћивинини, Гвелфо (Guelfo Civinini) 53, 73, 78– 

83, 87, 89
Ћипико, Иво 62
Ћипола, Арналдо (Arnaldo Cipolla) 57 – 58
Ћиџиска Јалија 14 
Ћустендил 82

Угарска 81
Узћуплија, Мента 10
Уједињена муслиманска организација 94
Улица 

Васе Пелагића (Сарајево) 44
Велики Ћурчилук (Сарајево) 9 
Владислава Скарића (Сарајево) 44
Јефтановићева (Сарајево) 38, 44
Конак (Сарајево) 38
Котуров сокак (Сарајево) 16
Куловића (Сарајево) 9
Мала Ферхадија (Сарајево) 39
Мали Ћурчилук (Сарајево) 9
Маршала Тита (Сарајево) 31
Сафвет-бега Башагића (Сарајево) 24
Симе Милутиновића (Сарајево) 16
Ћемалуша (Сарајево) 43, 47
Ћумурија (Сарајево) 33
Ферхадија 38
Фрање Јосипа (Сарајево) 24, 29, 37–39

Уметнички одсек СКА 118
Un escursione al Montenegroи (A. Rossi) 56
Универзитет

Београд 78
Бања Лука 108
Приштина 143

Урошевац (Феризовић) 67
Устав Краљевине СХС 104
Уставотворна скупштина 106–107
Утисци из рата (И. Ћипико) 62
Учитељ (периодика) 23
Ушће Бојане 85

Фадилпашић, Мустај-бег 18–20
Фадилпашићи 9
Фалбо, Итало Карло (Italo Carlo Falbo) 62, 64
Фелне (архитекта) 20
Ферхадија (Сарајево) 20
Феудалци (БиХ) 95
Филиповић, Јосип 19
Филозофски одсек СКА 118
Филозофски факултет

Приштина 143
Скопље 126

Филолог (часопис) 74
Финци, Леон 24
Фиренца 62
Фоа, Родолфо (Foà Rodolfo) 62
Фонд Алексе Илића 134
Фондови бечког Ратног архива 146
Фортис, Алесандро (Alessandro Fortis) 57
Фотић, Александар 163
Фраделето, Антонио (Fradeletto Antonio) 57
Фракароли, Арналдо (Arnaldo Fraccaroli) 73
Франасовић, Драгутин 76
Франц Фердинанд 94
Француска 18, 57, 71
Фрања Јосиф 20, 23



162

Фрасети, Алберто (Alberto Frasseti) 57
Фрау Ферајн (добротворно друштво, Сарајево) 

22
Фрушка гора 147

Хабзбуршка монархија 146
Хамбург 20
Хамди-паша 15, 19
Hamidié (топердњача) 68
Хаџи Ристић, Коста 9
Хаџи Ристић, Риста 8
Хаџи Ристићи 10
Хаџијамаковић, Мухамед 18
Хаџиселимовић, Омер 17
Хаџићи (Сарајево) 24
Хелмер (архитекта) 20
Херцеговачки ејалет 10
Херцеговачки устанак 19
Херцеговина 11, 92
Хилми-паша Хусеин 77
Хотел 

Оријент (Сарајево) 17
Централ (Сарајево) 14

Храбак, Богумил 104
Хрвати 57, 65, 94, 97–99, 101, 103, 105, 107, 109, 

148
Хрватска 81, 94, 103, 105
Хрватска аграрна странка (БиХ) 97
Хрватска пучка странка (БиХ) 97, 107
Хрватска тежачка странка (БиХ) 97, 107
Hrvatski dnevnik (Сарајево) 94
Хрватски државни архив (Загреб) 93
Хрватски политички прваци (БиХ) 100–101
Хришћани 19, 56, 63–64, 68, 78–79, 89, 94, 134, 

136, 143
Хришћанска мисао 134, 136
Хришћанске гробнице (Вашарејце) 79
Хртковци 147
Хусрев-бегова библиотека 10

Цариград 9, 15, 62, 67, 73–74, 76
Цвијић, Јован 97, 115–116, 118, 121–122, 124, 129
Централ (хотел, Сарајево) 14
Централне силе 57
Централни државни архив (Софија) 144
Цетиње 56, 58, 60, 68–69, 83–84, 87, 120–121, 

144
Циглана (Сарајево) 24
Corriere della Puglie 62–63
Corriere della sera (Коријере дела Сера) 53–89
Црвени крст 68, 79, 83 (Италија)
Црква

Босански Брод 17
Дервента 17
Мостар 17
Саборна црква Рождества Пресвете Бого-

ро  дице 14–15

Светог Анте Падованског (Сарајево) 16
Славонски Брод 17
Тешањ 17
Травник 17
Херцега Стјепана (Горажде) 17
Светог Ђорђа (Вараждин) 21
Фоча 17

Црквина (Сарајево) 20
Црнa Горa 18, 53, 56–63, 65–69, 74–77, 82–85, 

87–88, 92–93, 143–145
влада 87
војска 85
луке (Јадран) 66
скупштина 69

Црногорско приморје 69, 73
Црногорско-турски рат 77
Црногорци 60, 69, 73, 78, 83–87
Croatica Christiana periodica (периодика) 11 

Чајниче 17, 23
Чаталга 74
Чаушевић, Meхмед Џемалудин 94
Черни, Јозеф (Josef Czerny, инжењер) 9
Четврта мушка реална гимназија (Београд) 134
Чиршки, Леополд фон 56
Чокорило, Ђорђе 99–100
Чокорило, Прокопије 11
Чубриловић, Васо 18

Џамоња, Ђуро 104

Шамац 19
Шарић, Иван 94
Шар-планина 70, 82
Шашинци 147
Швајцарска 131
Шевић, Милан 123
Шериф, Осман-паша 12, 15–16
Шехић, Нусрет 91–93, 96, 99–100, 102–103, 

106–107
Шибеник 127
Шкаљић, Абдулах 10
Школа у Чајничу 17
Школски вјесник (периодика) 12–14, 21, 26
Шмитран, Јово 107
Шола, Атанасије 92
Штампа 

Босна и Херцеговина 97
цензура штампе (БиХ) 96 

Штатут за земаљски главни град Сарајево 19
Штимац, Вера 10
Штип 82
Штрешнак, Роберт 21
Шуваковић, Урош 103
Шуљепников, Е. П. (руски конзул) 15
Шумадија 100
Шушкаловић, Александар 13, 26
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ПОЛИТИКА УРЕДНИШТВА

Зборник Матице српске за историју објављује оригиналне, претходно 
необјављене радове, разврстане у следећим категоријама: оригинални научни 
рад, прегледни научни рад, научна критика и полемика, научна библиографија 
и грађа. Поред тога објављује прилоге у виду приказа и извештаја из научног 
живота. У Зборнику Матице српске за историју објављују се радови из обла-
сти историје, помоћних историјских наука и сродних хуманистичких и дру-
штвених дисциплина.

Радови могу бити написани на српском и сродним језицима, на енглеском, 
руском, немачком и француском језику. Радови на српском језику штампају 
се ћириличним писмом. 

Зборник Матице српске за историју излази двапут годишње. 
Публиковање у Зборнику Матице српске за историју се не наплаћује, 

нити се радови и рецензије хоноришу.
Зборник Матице српске за историју доступан је у режиму отвореног 

приступа на сајту часописа: [http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-
-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-istoriju/].

ОБАВЕЗЕ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА ЧАСОПИСА

Главни уредник Зборника Матице српске за историју доноси коначну 
одлуку о томе који ће се рукописи објавити. Приликом доношења одлуке 
уредник се руководи уређивачком политиком водећи рачуна о законским 
прописима који се односе на клевету, кршења ауторских права и плагијаризам.

Главни уредник не сме имати било какав сукоб интереса у вези с поднесе-
ним рукописом. Ако такав сукоб интереса постоји, о избору рецензената и суд-
бини рукописа одлучује Уредништво. Пошто је идентитет аутора и рецензена-
та непознат другој страни, главни уредник је дужан да ту анонимност гарантује.

Главни уредник дужан је да суд о рукопису доноси на основу његовог 
садржаја, без расних, полних/родних, верских, етничких, политичких и дру-
гих предрасуда.

Чланови Уредништва не смеју користити необјављен материјал из под-
несених рукописа за своја истраживања без писане дозволе аутора.

ОБАВЕЗЕ АУТОРА

Аутор гарантује да рукопис представља његов оригиналан допринос, 
да није објављен раније и да се не разматра за објављивање на другом месту. 
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Аутори такође гарантују да након објављивања у Зборнику Матице српске 
за историју рукопис неће бити објављен у другој публикацији на било ком 
језику без сагласности власника ауторских права. 

Аутори гарантују да права трећих лица неће бити повређена и да изда-
вач неће сносити никакву одговорност ако се појаве било какви захтеви за 
накнаду штете.

Аутори сносе сву одговорност за садржај поднесених рукописа и валид-
ност резултата, и морају да прибаве дозволу за објављивање података од свих 
страна укључених у истраживање. 

Аутори који желе да у рад укључе слике или делове текста који су већ 
негде објављени дужни су да за то прибаве сагласност носилаца ауторских 
права и да приликом подношења рада доставе доказе да је таква сагласност 
дата. Материјал за који такви докази нису достављени сматраће се оригинал-
ним делом аутора. 

Аутори гарантују да су као аутори наведена само она лица која су зна-
чајно допринела садржају рукописа.

Аутори се морају придржавати етичких стандарда који се односе на на-
учноистраживачки рад. Они гарантују да рад није плагијат. Аутори гарантују 
да рукопис не садржи неосноване или незаконите тврдње и не крши права 
других. 

У случају да аутори открију важну грешку у свом раду након његовог 
објављивања, дужни су да моментално о томе обавесте уредника или изда-
вача и да с њима сарађују како би се рад повукао, исправио или на неки дру ги 
начин указало на насталу грешку.

РЕЦЕНЗИРАЊЕ РАДОВА

Примљени радови подлежу рецензирању. Циљ рецензије је да главном 
уреднику и уредништву помогне у доношењу одлуке о томе да ли рад треба 
прихватити или одбити и да кроз процес комуникације с ауторима побољша 
квалитет рукописа. Сви достављени радови пролазе процедуру анонимног 
рецензирања од стране два компетентна рецензента које одређује редакција. 
Рецензентима се не открива идентитет аутора и обратно. Да би рад био обја-
вљен обе рецензије морају да буду позитивне. Рецензент је дужан да у року 
од три недеље достави готову рецензију рада. Аутори који добију условно 
по зитивне рецензије дужни су да уваже примедбе рецензената или, уколико 
то не желе, да повуку рад из Уредништва. Рок за исправку рада је 15 дана од 
датума слања рецензије аутору. У случају коауторских рукописа, кореспон-
денција ће бити усмерена на првог аутора, који је одговоран за комуникацију 
са осталим ауторима рада.

Избор рецензената спада у дискрециона права уредника и редакције. 
Рецензенти морају да располажу релевантним знањима у области којом се 
рукопис бави и не могу бити аутори који су у скорије време објављивали пу-
бликације заједно (као коаутори) са било којим од аутора поднесеног рада. 
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Рецензент који себе сматра некомпетентним за тему или област којом 
се рукопис бави дужан је да о томе обавести главног уредника.

Рецензија мора бити објективна. Суд рецензената мора бити јасан и 
поткрепљен аргументима.

Рукопис који је послат рецензенту сматра се поверљивим документом. 
Главни уредник шаље поднесени рад одређеним рецензентима. Рецен-

зентски образац садржи низ питања на која треба одговорити, а која рецен-
зентима указују који су то аспекти које треба обухватити како би се донела 
одлука о судбини рукописа који им је поднет на оцену. У завршном делу обрас-
ца, рецензенти морају да наведу своја запажања и предлоге како да се подне ти 
рукопис побољша. Рецензентски лист рецензенту шаље секретар редакције 
Зборника Матице српске за историју. У случају да се предлаже неприхватање 
рада потребно је дати језгровито образложење. 

Током читавог процеса, рецензенти делују независно. Рецензентима није 
познат идентитет других рецензената.

Редакција је дужна да обезбеди солидну контролу квалитета рецензије. 
У случају да аутори имају озбиљне и основане замерке на рачун рецензије, 
редакција ће проверити да ли је рецензија објективна и да ли задовољава 
академске стандарде. Ако се појави сумња у објективност или квалитет 
рецензије, уредник ће тражити мишљење других рецензената.

Рецензенти су упознати с чињеницом да су рукописи, који су им послати 
на рецензирање, интелектуална својина аутора, да се њима не може распо-
лагати нити се могу износити у јавност.

ПЛАГИЈАРИЗАМ

Плагирање, односно преузимање туђих идеја, речи или других облика 
креативног израза и представљање као својих, представља грубо кршење 
научне етике. Плагирање може да укључује и кршење ауторских права, што 
је законом кажњиво.

Плагијат обухвата следеће:
• дословно или готово дословно преузимање или смишљено парафрази-

рање (у циљу прикривања плагијата) делова текстова других аутора без 
јасног указивања на извор или обележавање копираних фрагмената (на 
пример, коришћењем наводника); 

• копирање једначина, слика или табела из туђих радова без правилног 
навођења извора и/или без дозволе аутора или носилаца ауторских 
права за њихово коришћење.
Упозоравамо ауторе да се за сваки рукопис проверава да ли је плагијат 

или аутоплагијат. 
Рукописи код којих постоје јасне индиције да се ради о плагијату биће 

аутоматски одбијени. 
Ако се установи да је рад који је објављен у Зборнику Матице српске за 

историју плагијат, од аутора ће се захтевати да упуте писано извињење ауто-
рима изворног рада а даља сарадња са ауторима плагијата биће прекинута.
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ПОВЛАЧЕЊЕ ВЕЋ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

Објављени рукописи биће доступни докле год је то могуће у оној форми 
у којој су објављени, без икаквих измена. Понекад се, међутим, може десити 
да објављени рукопис мора да се повуче. Главни разлог за повлачење рукопи-
са јесте потреба да се исправи грешка у циљу очувања интегритета науке, 
а не жеља да се аутори казне.

Чланак се мора повући у случају кршења права издавача, носилаца аутор-
ских права или аутора; повреде професионалних етичких кодекса, тј. у слу-
чају подношења истог рукописа у више часописа у исто време, лажне тврдње 
о ауторству, плагијата, манипулације подацима у циљу преваре и слично. У 
неким случајевима рад се може повући и како би се исправиле накнадно 
уочене грешке у рукопису или објављеном раду. 

Стандарди за разрешавање ситуација када дође до повлачења рада дефи-
нисани су од стране библиотека и научних тела, а иста пракса је усвојена и 
од стране Зборника Матице српске за историју: у електронској верзији из-
ворног чланка (оног који се повлачи) успоставља се веза (HTML link) са оба-
вештењем о повлачењу. Повучени чланак се чува у изворној форми, али са 
воденим жигом на PDF документу, на свакој страници, који указује да је 
чланак повучен (RETRACTED).

ОТВОРЕНИ ПРИСТУП

Зборник Матице српске за историју је доступан у режиму отвореног 
приступа. Чланци објављени у часопису могу се бесплатно преузети са сајта 
часописа и користити у складу са лиценцом Creative Commons Autorstvo-Ne-
komercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/ 
3.0/rs/) 

Зборник Матице српске за историју не наплаћује APC (Article Processing 
Charge). 

САМОАРХИВИРАЊЕ 

Часопис омогућава ауторима да прихваћену, рецензирану верзију руко-
писа, као и финалну, објављену верзију у PDF формату депонују у институци-
онални репозиторијум и/или некомерцијалне базе података, да га објави на 
личним веб страницама (укључујући и профиле не друштвеним мрежема за 
научнике, као што су ResearchGate, Academia.edu итд.) и/или на сајту инсти-
ту ције у којој су запослени, а у складу са одредбама лиценце Creative Com-
mons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/), у било које време након објављивања у часопису. 
При томе се морају навести издавач, као носилац ауторских права, и извор 
рукописа, а мора се навести и идентификатор дигиталног објекта – DOI 
објављеног чланка у форми HTML линка. 
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АУТОРСКА ПРАВА 

Када је рукопис прихваћен за објављивање, аутори преносе ауторска 
пра ва на издавача. У случају да рукопис не буде прихваћен за штампу у ча-
со пису, аутори задржавају сва права.

На издавача се преносе следећа права на рукопис, укључујући и додатне 
материјале, и све делове, изводе или елементе рукописа:

• право на штампање пробних примерака, репринт и специјалних издања 
рукописа;

• право да рукопис преведе на друге језике;
• право да рукопис репродукује користећи фотомеханичка или слична 

средства, укључујући, али не ограничавајући се на фотокопирање, и пра-
во да дистрибуира ове копије;

• право да рукопис репродукује и дистрибуира електронски или оптички 
користећи све носиоце података или медија за похрањивање, а нарочито 
у машински читљивој/дигитализованој форми на носачима података као 
што су хард-диск, CD-ROM, DVD, Blu-ray Disc (BD), мини-диск, траке 
са подацима, и право да репродукује и дистрибуира рукопис са тих пре-
но сника података;

• право да сачува рукопис у базама података, укључујући и онлајн базе 
података, као и право преноса рукописа у свим техничким системима 
и режимима; 

• право да рукопис учини доступним јавности или затвореним групама 
корисника на основу појединачних захтева за употребу на монитору или 
другим читачима (укључујући и читаче електронских књига), и у штам-
па ној форми за кориснике, било путем интернета, онлајн сервиса, или 
пу тем интерних или екстерних мрежа.

Молимо ауторе да погледају и попуне Ауторску изјаву и Уговор о пре
носу ауторских права.

Уредништво Зборника Матице српске за историју
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EDITORIAL POLICY

Matica Srpska Journal of History publishes original, previously unpublished 
papers, classified into following categories: original scientific paper, review sci-
entific paper, scientific critique and polemic, scientific bibliography. Apart from 
that, it publishes contributions such as reviews and reports from scientific life. In 
the Matica Srpska Journal of History there are papers from the field of history, 
auxiliary sciences of history and cognate humanity and social disciplines. 

The papers can be written in Serbian and cognate languages, in English, 
Russian, German and French. Papers done in Serbian language are written in 
Cyrillic alphabet. 

Matica Srpska Journal of History is published twice a year. 
Publishing in Matica Srpska Journal of History is not charged nor are the 

papers or reviews paid for. 
Matica Srpska Journal of History is available in the open access regime on 

the magazine website: [http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/
naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-istoriju/].

THE OBLIGATIONS OF THE MAGAZINE’S EDITOR-IN-CHIEF

Editor-in-chief of the Matica Srpska Journal of History makes a final decision 
regarding the handwritings that are going to be published. While making this decision, 
the editor-in-chief is lead by the editorial policy considering legal acts which refer 
to defamation, piracy and plagiarism. 

Editor-in-chief can not have any sort of conflict of interests regarding the 
submitted handwriting. If such conflict does exist, the Editorial Board decides on 
the election of the referees and the fate of the handwriting. Taking into consid-
eration that the authors’ and referees’ identities are unknown to the other side, the 
Editor-in-chief is obliged to ensure this anonymity. 

Editor-in-chief is obliged to value the paper on the basis of its content, without 
racial, sex/gender, religious, ethnic or political prejudices. 

Board members are not allowed to use material from the submitted papers 
for their own research without the author’s permission. 

THE AUTHORS’ OBLIGATIONS

The authors guarantee that the handwriting represents their own original 
contribution, that it was not published earlier and is not being considered for publish-
ing elsewhere. Authors guarantee as well that, after publishing in the Matica Srpska 



171

Journal of History, the handwriting will not be published in any other publication 
and in any other language without the authorization of the copyright owner. 

Authors guarantee that the rights of the third people will not be disturbed nor 
will the publisher bear the consequences if any requests for amends should appear. 

The authors bear full responsibility for the content of the submitted handwritings 
and the validity of the results and they have to provide permissions for data publishing 
from all the sides included in the research. 

The authors who want to include pictures or parts of the text already published 
elsewhere are obliged to provide consent of the copyright owners and the proof 
of the obtained consent while submitting the handwriting. The material that has 
not been proven in this manner will be considered author’s original work. 

The authors guarantee that the names given as authors are only persons who 
contributed significantly in the paper writing. 

The authors need to respect the ethical standards regarding the scientific-research 
work. They guarantee that the paper is not a plagiarism. They guarantee that the work 
does not contain baseless and illegitimate claims and does not disturb someone 
else’s rights. 

In case the authors discover a major mistake in their paper after its publishing, 
they are obliged to notify the editor or the publisher immediately and co-operate 
with them in order to withdraw the paper, correct it or indicate the mistake by any 
means. 

PAPER REVIEW

The submitted papers undergo review. The aim of the review is to help the 
editor-in-chief and the editorial board to make a decision whether a certain paper 
should be accepted or rejected and enhance the writing quality through the com-
munication process with the authors. All the submitted papers undergo a procedure 
of anonymous review done by two competent reviewers appointed by the editorship. 
The reviewers are not acquainted with the authors’ names and vice versa. In order 
for the paper to be published, both reviews need to be positive. The reviewer is 
due to complete the review within three weeks. The authors who receive condi-
tionally positive reviews are obliged to respect the reviewers’ remarks or, if not, 
withdraw the paper from the editorship. The deadline for the correction of the 
paper is 15 days, effective from the day the review is sent to the author. In case of 
co-autorship, the correspondence will be directed to the first author, the one who 
is responsible for the communication with other authors. 

The choice of the reviewers is a discretion right of the editor and the editorship. 
The reviewers need to possess relevant knowledge in the field the paper deals with 
and they can not be the authors that have recently published papers (as co-authors) 
along with any of the authors of the submitted papers.

If the reviewers consider themselves incompetent for the topic or the field 
the handwriting deals with, they need to notify the editor-in-chief.

A review has to be objective. The reviewers’ judgment has to be clear, with 
good arguments.
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A handwriting sent to a reviewer is considered a confidential document. 
The editor-in-chief sends the handwriting to certain reviewers. The review form 

contains a set of questions that have to be answered, thus indicating to the reviewers 
which aspects should be encompassed in order to make a decision on the fate of 
the handwriting submitted for the evaluation. In the final section of the review, 
the reviewers need to give their observations and suggestions for the improvement 
of the submitted handwriting. The review sheet is sent to the reviewer by the 
secretary of the editorship of the Matica Srpska Journal of History. In case the 
refusal of the paper is suggested, the explanation has to be detailed.

During the whole process, the reviewers act independently from one another. 
The identity of the second reviewer remains unknown to the first one and vice versa.

The editorship is obliged to provide a solid control over the review quality. 
In case the authors have serious and well based objections on the account of the 
review, the editorship will reconsider whether the review is objective and whether 
it satisfies the academic standards. Should any doubt arise regarding the objectiveness 
or the quality of the review, the editor will seek other reviewers’ opinion.

The reviewers are familiar with the fact that the handwritings sent to them for 
the review are the authors’ intellectual property and thus can not be appropriated 
or shown in public. 

PLAGIARISM

Plagiarism, or taking over of someone else’s ideas, words or other forms of 
creative expression and presenting them as one’s own, represents a crude violation of 
scientific ethics. Plagiarism can also include a disturbance of copyrights, which is 
illegal. 

A plagiarism includes the following:
• a ‘letter for letter’ or almost ‘letter for letter’ assumption or deliberate para-

phrasing (with the aim of covering the plagiarism) of parts of the text by 
other authors without a clear indication of the source or marking the copied 
fragments (for instance, by using quotation marks); 

• copying of equations, pictures or tables from other people’s works without 
correct citation of the source and/or without the permission of the author or 
copyright owner.

We warn the authors that each handwriting gets checked for plagiarism or auto 
plagiarism.

The handwritings with clear indications of plagiarism will be automatically 
rejected. 

If it is ascertained that the paper published in the Matica Srpska Journal of 
History is a plagiat, the authors will be demanded to write an apologizing note to the 
authors of the original paper and the further colaboration with the authors of the 
plagiat will be terminated. 
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THE RETRACTION OF THE ALREADY PUBLISHED PAPERS

The published handwritings will be available as long as possible in the form 
they were published, without any changes. Sometimes, however, it can occur that 
the published paper has to be retracted. The main reason for the retraction is the 
need to correct a mistake with aim of preserving the scientific integrity, not the 
desire to punish the authors. 

The article has to be retracted in case of: disturbing the publisher’s, copyright 
owner’s or author’s rights; disturbing professional ethical codexes, i.e. submitting 
the same handwriting to several magazines at the same time, a false claim on the 
autorship, plagiarism, manipulating data for fraud and so on. In some cases, a 
paper can be retracted in order to correct subsequently discerned mistakes in the 
handwriting or in the published paper. 

Standards for the resolving of such situations when retraction occurs are 
defined by libraries and scientific bodies, and the same practice is accepted by the 
Matica Srpska Journal of History: in the electronic version of the source article 
(the one that is retracted) a connection is established (HTML link) with the noti-
fication on the retraction. The retracted article is kept in the source form, but with 
the watermark on PDF document, on each page, which indicates that the article 
is retracted (RETRACTED).

OPEN ACCESS

Matica Srpska Journal of History is available in the open access regime. 
Articles published in the magazine can be downloaded for free from the magazine’s 
site and used in accordance with the license Creative Commons Autorship-Non-
commercial-No revising 3.0 Serbia (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/ 
3.0/rs/)

Matica Srpska Journal of History does not charge APC (Article Processing 
Charge).

AUTO-ARCHIVING

The magazine enables the authors to deposit the accepted, reviewed version 
of the handwriting, as well as the final, published version in PDF format in an 
institutional repository and/or non-commercial database. Furthermore, the authors 
are allowed to publish the paper on personal websites (including the profiles on 
social networks for scientists, such as ResearchGate, Academia.edu etc) and/or on 
the website of the institution they are engaged at, in accordance with the clauses of 
the license Creative Commons Autorship-Non-commercial-No revising 3.0 Serbia 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/rs/), any time after publishing 
in the magazine. There has to be a mentioning of the publisher, as the copyright 
owner, and the source of the handwriting, as well as the digital object identifier 
– DOI of the article published in form of a HTML link. 
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COPYRIGHTS

Once the handwriting is accepted for publishing, the authors transfer the 
copyrights to the publisher. In case the handwriting is not accepted for printing 
in the magazine, authors preserve all rights. 

The rights on the handwriting, including aditional materials and all the parts, 
extracts or elements of the handwriting, transferred to the publisher are as follows:

• a right to print trial samples, reprint or special editions of the handwriting;
• a right to translate the handwriting to other languages;
• a right to reproduce the handwriting using photo-mechanic or similar utensils, 

including but not restricting to photo-copying, and a right to distribute these 
copies;

• a right to reproduce and distribute the handwriting electronically or opti-
cally using all the data carriers or storage media, especially in mechanically 
readable/digitalized form on data carriers such as hard disc, CD-ROM, DVD, 
Blu-ray Disc (BD), mini disc, data tapes, and a right to reproduce and dis-
tribute the handwriting from the mentioned data conveyors.

• a right to preserve the handwriting in database, including online database, as 
well as the right to transfer the handwriting in all technical systems and regimes;

• a right to render the handwriting available to public or to closed groups of users 
on basis of individual requests for use on monitors or other readers (including 
e-books readers), and in printed form for users on Internet, online services, 
internal or external networks.

We kindly ask the authors to take a look and fill in the Author’s statement 
and the Contract on the transfer of copyrights.

The editorship of the Matica Srpska Journal of History 



УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
Зборник Матице српске за историју

Рукопис који се нуди за објављивање у часопису (ЗМСИ) шаље се Редак-
цији часописа електронским путем на адресу: vnikolic@maticasrpska.org.rs 
или zmsi@maticasrpska.org.rs

Формулар Изјаве да рад није (нити ће бити) објављиван или понуђен 
неком другом часопису или издавачу за објављивање стручни сарадник ће 
електронским путем доставити аутору. Рукопис се може доставити и поштом 
на адресу: Владимир Николић, Зборник МС за историју, Матице српске 1, 
21000 Нови Сад. (Са стручним сарадником можете контактирати и путем 
тел. 062/8563915, односно 021/6615798).

Рукопис на српском језику треба да буде писан ћириличким писмом, у 
MicrosoftWord-y (укључујући сажетак на српском и резиме на енглеском 
језику, слике, табеле и друге прилоге). Обим рукописа не треба да буде већи 
од 3 табака (jедан бруто табак износи 16 страница /28 редова са 66 знакова 
у реду по страни/).

Основни текст треба да буде написан уз поштовање следећих захтева – 
врста слова: Times New Roman; проред: 1,5; величина слова: 12. Одступ првог 
реда у пасусу: 1,25 см. 

САЖЕТАК И РЕЗИМЕ (SUMMARY)

Сажетак се даје на почетку рада (на српском језику, односно језику рада). 
Сажетак укратко приказује суштину рада. Kонкретно треба да дâ основне 
информације: о циљу и предмету рада, као и методологији и приступу ис-
траживању. Обим сажетка треба да износи између 10 и 15 редова (700–1.100 
словних места укупно). Сажетак је праћен списком кључних речи (4–6). 

На крају рада даје се резиме на страном језику, који представља про-
ширени сажетак, па осим циља и предмета рада, методологије и приступа 
истраживању треба да садржи и резултате, као и оригиналности/вредности 
рада. Резиме такође садржи кључне речи из сажетка. Резиме треба да садржи 
између 15 и 25 редова (1.100–1.800 словних места укупно). Уз резиме који се 
подноси на енглеском језику или на неком другом светском језику, треба 
приложитиисрпскипревод.
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ИЛУСТРАТИВНИ ПРИЛОЗИ

Илустративни прилози уз радове (фотографије, графикони, географске 
карте...) треба да буду с називом прилога (навести аутора фотографије, од-
носно извор фотографије, географске карте и графикона). Аутор треба да 
означи место прилога у тексту.

БИОБИБЛИОГРАФСКА БЕЛЕШКА

Аутор, уз рад, треба да приложи и краћу биобиблиографску белешку о 
себи (не дужу од 10 редова (по узору на сличне из ранијих бројева часописа; 
доступно на сајту Матице српске http://www.maticasrpska.org.rs/category/
katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-istoriju/. 

НАЧИН ЦИТИРАЊА

Цитирања у часопису врше се искључиво у виду фуснота. Литература 
се не наводи на крају чланка.

1. Књигесе наводе на следећи начин: када се књига помиње први пут 
– име и презиме аутора, наслов књиге курзивом (италиком), том и свеска 
(римским и арапским бројем), место издања курентом, година издања. После 
места издања се не ставља запета. Странице се наводе без додатака (нпр. 
стр., p., pp. и сл.). Ако се наводи и издавач, пише се курентом, обично пре 
места издања. Навођење назива издавача није обавезно али је пожељно. 
Уколико књига има више издања, може се навести број издања десно горе 
уз годину (суперскриптом), нпр. 20014. Уколико се упућује на фусноту, после 
броја стране пише се скраћеница „нап.”. Уколико се помиње више места где 
је књига издата, она се раздвајају цртом. Ако се ради о књизи у којој су 
објављени извори, обавезно се наводи име особе која га је приредила, и то 
после наслова или после наслова у загради.

2. Чланцисе наводе на следећи начин: име и презиме аутора (када се 
чланак наводи први пут), назив чланка курентом – обично под наводници-
ма, назив часописа, новина или другог периодичног издања курзивом, број 
и годиште (годиште у заградама), број стране без икаквих додатака (као и 
код цитирања књига). Уколико је назив часописа дуг, приликом првог на-
вођења у загради се наводи скраћеница под којом ће се периодика даље 
појављивати.

3. Поглављеукњизиилизборникунаводи се на следећи начин: име 
и презиме аутора (када се поглавље наводи први пут), наслов рада под на-
водницима, наслов књиге или зборника курзивом, место издања, издавач, 
година издања, број стране. 

4. Архивскиматеријалсе наводи следећим редом: архив, фонд, кутија, 
односно свежањ или фасцикла, број и датум и друге ознаке документа. По-
том се наводе подаци који ближе одређују сам документ. 
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5. Правнипрописисе наводе пуним називом у куренту, обично потом 
курзивом гласило у којем је пропис објављен, запета, број и година објављи-
вања раздвојени косом цртом. 

6. Цитирање текстова са интернетатреба да садржи назив цитираног 
текста, адресу интернет странице и датум приступа страници.

7. Уколико постоји више аутора (до три) књиге или чланка, они се раз-
двајају запетом. Приликом првог помињања наводе се имена и презимена. 
Уколико постоји више од три аутора, наводи се име и презиме само првог 
од њих, уз додавање „и др.”.

8. Уколико се у раду цитира само један текст одређеног аутора, код 
поновљеног цитирања тог рада, после првог слова имена и презимена аутора, 
ставља се: н. д., страна и тачка. Уколико се цитира више радова истог ауто-
ра, било књига, било чланака, пошто је први пут назив сваког рада наведен 
у пуном облику, код поновљеног цитирања наводи се прво слово имена и 
презиме аутора, скраћени наслов дела, број странице и тачка.

9. Уколико се цитира текст с више узастопних страна које су тачно од-
ређене, оне се раздвајају цртом, после чега следи тачка. Уколико се цитирају 
подаци с више различитих страна, наводе се њихови бројеви раздвојени за-
петама. Уколико се цитира више страна које се не одређују прецизно, после 
броја који означава прву страну наводи се „и даље”. 

10. Уколико се цитира податак с исте стране из истог дела као у претход-
ној напомени, користи се „исто”. Уколико се цитира податак из истог дела 
као у претходној напомени, али с различите стране, користи се „исто”, на-
води се страна и ставља се тачка на крају.

11. Латинске и друге стране речи пишу се курзивом.
12. Страна имена у раду писати онако како се изговарају (транскрипција 

на српски језик према Правопису српскога језика Матице српске), с тим што 
се при првом навођењу у загради име даје изворно.

12. За „видети” користи се скраћеница „вид.”, а за „упоредити” се кори-
сти скраћеница „упор.”. 

Редакција
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INSTRUCTION TO AUTHORS
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The manuscript intended for publication in the Proceedings of Matica Srpska 
for History should be sent to the Editorial Board to either vnikolic@maticasrpska.
org.rs or zmsi@maticasrpska.org.rs 

Editorial assistant will send to the author an electronic form of the Statement 
that the paper is not (or will not be) published or offered to another journal or 
publisher. The manuscript can also be sent by regular mail to: Vladimir Nikolić, 
Matica Srpska, Proceedings of Matica srpska for History, Matice srpske 1, Novi 
Sad 21000 (you can also contact the editorial assistant at the phone numbers +381 
62 856 39 15 and +381 21 66 15 798).

Manuscript in the Serbian language should be written in Cyrillic script using 
Microsoft Word (including an abstract in Serbian and a summary in English, 
images, tables, and other supplements). The size of the manuscript should not 
exceed 3 author’s sheets (one author’s sheet contains 16 pages/28 lines with 66 
characters per line per page).

The main text should be written with regard to the following requirements 
‒ font: Times New Roman; spacing: 1.5; font size: 12. First-line indent: 1.25 cm.

ABSTRACT AND SUMMARY

The abstract at the beginning of the paper should be in the Serbian language 
or the language of the paper. The abstract should reflect the essence of the paper. 
Specifically, it should provide some basic information on the objective and the 
theme of the paper, as well as on the methodology and approach to the research. 
The abstract should be between 10 and 15 lines (700–1,100 characters in total). 
The abstract is accompanied by keywords (4–6).

At the end of the paper, a summary in a foreign language should be given. 
This should be an extended summary, so in addition to the objective and the theme 
of the paper, the methodology and the research approach, it should contain the 
results as well as the original contribution of the paper. The summary should also 
be accompanied by the keywords from the abstract. The summary should be 
between 15 and 25 lines (1,100–1,800 characters in total). Beside the summary 
submitted in English or some other world language, its Serbian translation should 
also be provided. 



179

ILLUSTRATIONS

Illustrations (photos, images, maps, graphs, charts, etc.) should be annotated 
(the author of the photo, or the source of the photo, map or chart should be 
indicated). The author should mark the place of the illustration in the text.

BIOBIBLIOGRAPHY

The author should also submit a short biobibliography (not longer than 10 lines; 
similar to the ones from the previous issues of the Proceedings of Matica Srpska for 
History, available on the Matica Srpska website http://www.maticasrpska.org.rs/category/ 
katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-istoriju/ 

REFERENCES

References should be indicated within the text by a footnote. References are 
not listed at the end of the paper.

1. Books are referenced as follows: the first time the reference occurs ‒ author’s 
name and surname, book title italicized, volume and number (Roman and 
Arabic numbers), place of publication in small caps, publication year. There 
is no comma after the place of publication. Pages are listed without extensions 
(e.g. p., pp.). If the name of the publisher is given, it is written in small caps, 
usually before the place of publication. The name of the publisher is not 
mandatory, but it is desirable. If the book has multiple editions, the number 
of edition can be specified using superscript number on the right side of the 
publication year, e.g. 20014. If referring to the footnote, after the page number, 
the abbreviation “ref.” is written. If there are several places of publication, 
they are separated by a dash. Regarding a book in which the sources are 
published, the name of the person who prepared it must be stated, after the 
title or after the title in brackets. 

2. Articles are referenced as follows: author’s name and surname (the first time 
the reference occurs), the title of the article in small caps ‒ usually under 
quotation marks, the name of the journal, newspaper or other periodical 
publication italicized, number and volume (volume in brackets), page number 
without extensions (similar as when referencing books). In case of a long 
journal title, after its first appearance the abbreviated version should be given 
in brackets and used hereinafter. 

3. A chapter in a book or in a collection of papers is referenced as follows: author’s 
name and surname (the first time the reference occurs), the title of the chapter 
under quotation marks, the title of the book or the collection of papers 
italicized, the place of publication, the publisher, the year of publication. 

4. Archival material is referenced as follows: archive, fund, box, a bundle or 
folder, number and date and other document markings. Then, the information 
closer related to the document itself should be provided.
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5. Legal regulations are indicated by the full title in small caps, usually followed 
by a italicized title of the official gazette in which the regulation is published, 
comma, number and the year of publication are separated by a slash.

6. When referencing online resources, the title of the text, the webpage title and 
the date of access should be indicated.

7. If there are more than one author (up to three) of a book or article, their names 
should be separated by a comma. Names and surnames are given the first 
time the reference occurs. If there are more than three authors, the name and 
surname of the first author should be given followed by “et al.”.

8. If only one text of a particular author is cited in the paper, when this paper 
is cited again, after the author’s initials and surname there should be added: 
title, page and full stop. If several works by the same author are cited, whether 
books or articles, and since each title is given in full form when referred to 
for the first time, when cited again, after the author’s initials and surname 
there should be added the abbreviated title, page and full stop.

9. If the text is cited from specified successive pages, their numbers are 
separated by a dash, followed by a full stop. If the text is cited from different, 
non-successive pages, their numbers are separated by commas. If the text is 
cited from different pages not precisely specified, the number indicating the 
first page should be followed by “etc.”. 

10. If the same work, and the same page, is referred to in the immediately 
following footnote, then “ibid.” should be used. If the same work, but different 
page, is referred to in the immediately following footnote, then “ibid.” should 
be used followed by page number and full stop.

11. Latin and other foreign words should be italicized.
12. Foreign names should be transcribed (transcription into Serbian according 

to the Правопис српскога језика (Serbian Language Orthography) published 
by the Matica Srpska), and when referred to for the first time the original 
form of the name should be given in the brackets.

13. For “compare” the abbreviation “cf.” should be used.

Упутство за ауторе на енглески језик превела
Оливера Кривошић
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